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ԳԵՂԱՄՅԱՆՆԵՐ

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ ՏՈՀՄԻ ԱՐՄԱՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

Ազնվականական տոհմ Երևանի խանությունում XVIII–XIX դդ.։ Նրանց
տնօ  րինման ներքո են գտնվել մի քանի գյուղեր Կոտայքի և Գեղամա
գավառներում։ Ունեցել են Երևանի խանության հայկական հետևակ գնդի
հա զա  րապետի պաշտոն։ Գեղամյանները եղել են ազգային-ազատա գրա -
կան պայքարի մասնակիցներ։ 1780-ական թվականներին նրանք Արարատ -
յան դաշտավայ րի բնա  կիչների անունից դիմել են ռուսական կառավարութ -
յանը` խանական լծից իրենց ազատելու խնդրանքով։ 1804 թ. ռուսական զոր -
քե րի անհաջող արշ ա վանքից հետո (խոսքը 1804 – 1813 թթ. ռուս-պարսկա -
կան պատե րազմի ըն թաց քում 1804 թ. սեպտեմբերի 4-ին ռուսական զորքե րի
կողմից Էրիվանի ամրոցի պաշարումը հանելու մասին է) Գաբրիել (Արտա -
շես Գե ղամյանի ապուպապը), Հովհաննես և Բարսեղ Գեղամյաններն իրենց
հպա  տակ ների` գյուղերի բնակիչների հետ վերաբնակվել են Վրաստանում,
ստ ա  ցել ռուս ազնվականների կոչում։ Մի քանի տարի անց, հայտնվելով նյու -
 թական ծանր վիճակում, հիմնականում բոլորը վերադարձել են Հայաս տան
և զբա ղեցրել նախկին դիրքը։ Նրանց մի մասը մնացել է Վրաստանում, հիմ -
նա   վորվել Ախալցխայում*:

ԳԵՂԱՄՅԱՆ ԵՂԻՇԵ (ՀՈՎԱԿԻՄ)
Արտաշես Գեղամյանի պապի հարազատ եղբայրը

(1840 – 1920 թթ.)
Պատմաբան, հրապարակագիր, քահանա

Մանկությունն անցել է Կորխ (Ախալքալաք) գյուղում և Ախալցխայում։
Ավարտել է Թեոդոսիայի Խալիբյան վարժարանը, դարձել քահանա։ Աշ -
խատել է Ախալքալաքի Մեսրոպյան և Ախալցխայի Կարապետյան ծխական
դպրոցներում։ Եղել է Վրաց-իմերեթական հայոց թեմի ծխական դպրոցների

9

* Հայկական համառոտ հանրագիտարան, Երևան, 1990 թ․, հ․ 1, էջ 627–628: 



տե սուչ*։ Աշխատակցել է «Հայկական Աշխարհ», «Արարատ», «Մեղու Հա -
յաս տանի», «Մշակ», «Արձագանք» և այլ պարբերականների։ Նրա գիտա -
կան հետազոտությունների շրջանակն ընդգրկում է հայ ժողովրդի ազգային-
ազատագրական շարժումները ХIX դարավերջին և XX դարասկզբին, Հայ -
կական հարցը։

Հեղինակել է «Քաղաքական քաղվածներ», պր. 1–10 (Բաքու, 1909–1915),
«Պատմության դասեր» (Բաքու, 1915) «Ռուս բյուրոկրատիան և հայերը», 2-րդ
հրատ. (1917) աշխատությունները։ 1876 թ. հրատարակել է «Կարապետ Բա -
գրատունի» կենսագրական ակնարկը, որը վերահրատարակվել է «Փո րձ»
ամսագրում: Առանձին գրքով տպագրվել է 1999 թ.` ՀՀ ԳԱԱ պատ մության
ինստիտուտի կողմից (նախաբանը և ծանոթագրությունները` ակա դեմիկոս Ա.
Մելքոնյան։ Հրատարակությունը կազմակերպել է Հմայակ Անի սոնյանը)։ 

Ե. Գեղամյանի «Ախալցխայից մինչև Անի» ակնարկը 1880 թ. տպա -
գրվել է «Փորձ» ամսագրում։ 1879 թ. եղել է Անիում, երբ այնտեղ աշխատում էր Հովհ.
Քյուրքչյանը, որի Անիի լուսանկարներն առաջինն էին հայ իրականության
մեջ**։ Եղիշե Գեղամյանը վախճանվել է Թիֆլիսում։ 

ՄԱՄԻԿՈՆ ԱՐՏԱՇԵՍԻ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
Արտաշես Գեղամյանի հայրը

(1918 – 2002 թթ.)
Պետական, կուսակցական գործիչ

Ծնվել է Ախալցխայում։ Սովորել է հայկական դպրոցում։ Եղել է աշ -
կոմի նախագահ, դպրոցի կոմերիտական կազմակերպության առաջին քար -
տուղար։ Գերազանցությամբ ավարտելով դպրոցը` 1937 թ. ընդունվել է Լե -
նին գրադի Ն. Կ. Կրուպսկայայի անվան համալսարան։ Ընտրվել է կոմերի -
տական կազմակերպության առաջին քարտուղար։ Համալսարանի վերջին
կու ր սում նրան գործուղել են սովորելու Մոսկվայի Բարձրագույն կուսակ -
ցակ     ան դպրոցում։ Համալսարանն ավարտելուց հետո գործուղվել է Հայաս -
տան։ Աշխատել է Կապանի կուսակցության քաղկոմի ագիտացիայի և պրո -
պա գանդայի բաժնի վարիչ, Հայաստանի Կոմկուսի Երևան քաղաքի Ստա -
լին յան շրջկոմի կադրերի գծով քարտուղար, Ապարանի, Արթիկի շրջկոմ -
ների առաջին քարտուղար, Երևանի Մյասնիկյան շրջանի Ժողովրդական
դե պու տատների խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախագահ, Հայաստանի
Կոմ կուսի Կենտկոմի պատասխանատու կազմակերպիչ: 1979 թ. նշանակ -
վել է Հայկոոպի վարչության (Հայսպառմիություն) փոխնախագահ և այդ պաշ -
 տոնում աշխատել 23 տարի։ 
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** Լ. Վ. Մաթևոսյան. Այդ զարմանալի ախալցխահայերը, Մոսկվա, 2010, էջ 262–264 (ռուսերեն)։ 
** Լեո. Երկերի ժողովածու, հ. VIII, Երևան, 1985, էջ 202 – 203։ 
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Մ. Գեղամյանն ընտրվել է Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատ -
գամավոր, պարգևատրվել Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատվո -
գրերով, «Պատվո նշան» շքանշանով։ 

Մ. Գեղամյանի կինը` Սոնյա (Սանդուխտ) Չամանյան-Գեղամյանը,
նրա համադասարանցին, 1937 թ. նույնպես գերազանցությամբ ավարտել է
Ախ ա լ  ցխայի միջնակարգ դպրոցը։Նրանք Ախալցխա քաղաքի հայկական
միջ նակարգ դպրոցի առաջին շրջանավարտներն էին։ Ս. Չամանյանն ավ -
ար տել է Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկա-մաթեմատիկական
ֆա կուլ տետի մաթեմատիկայի բաժինը։ Աշխատել է Կապան, Մարալիկ,
Լենինական քաղաքների դպրոցներում։ 1942–1976 թթ. աշխատել է Երևանի
Ստե փան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցում։ Եղել է դպրոցի կուսկազ -
մակերպության քարտուղարը, արհմիութենական կազմակերպության նա -
խա գահի տեղակալը, դպրոցի տնօրենը։ 1966 թ. Հայկական ԽՍՀ Գերա -
գույն խորհրդի որոշմամբ Ս. Չամանյան-Գեղամյանին շնորհվել է Հայկական
ԽՍՀ Վաստակավոր ուսուցչի կոչում (վկայական № 1319)։ Պարգևատրվել է
Հա յ կական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և Լուսավորության նախարարության
պատվոգրերով։ Սոնյա Գեղամյանը եղել է հանրապետական նշանակութ -
յան անհատական թոշակառու։ 

Նրանց որդին` Արտաշես Մամիկոնի Գեղամյանը, ծնվ. 1949 թ., Հայաս -
 տանում նշանավոր քաղաքական գործիչ է*։ 

* Տե´ս Լ. Վ. Մաթևոսյան. Այդ զարմանալի ախալցխահայերը, էջ 262–264 (ռուսերեն)։



ГЕГАМЯНЫ

О КОРНЯХ РОДА АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА

Дворянский род в Ереванском ханстве XVIII–XIX вв. Под их правле-
нием находился ряд деревень Котайкской и Гегамской губерний. Имели
дол  жность тысячника армянского пехотного полка Ереванского ханства.
Гегамяны – участники национально-освободительного движения. В 1780 г.
они от имени жителей Араратской долины обратились к русскому прави-
тельству с просьбой освободить их от ханского ига. После неудачного по -
хода русских войск 1804 г. (имеется в виду снятие русскими войсками
осады с Эриванской крепости 4 сентября 1804 г. в ходе русско-персидской
войны 1804–1813 гг.) Габриел (прапрадед Арташеса Гегамяна), Ован нес и
Барсег Гегамяны вместе со своими подданными – жителями де ревень –
переселились в Грузию, получили звание русских дворян. Через несколь-
ко лет, очутившись в бедственном положении, в основном все вернулись
в Армению и заняли прежнее положение. Некоторые же из них остались
в Грузии, обосновались в Ахалцихе*. 

ГЕГАМЯН ЕГИШЕ (ОВАКИМ) 
Родной дядя деда Арташеса Гегамяна

(1840 – 1920 гг.)
Историк, публицист, священник

Детство прошло в деревне Корх (Ахалкалак) и Ахалцихе. Окончил
школу Халибян в Феодосии, стал священником. Работал в ахалкалакской
приходской школе Месропян и ахалцихской школе Карапетян. Служил ин -
спектором приходских школ Грузино-имеретинской армянской епархии**.
Со т рудничал с периодикой: «Айкакан Ашхар», «Арарат», «Мегу Айас та -
ни», «Мшак», «Ардзаганк» и др. Круг его научных исследований охваты-
вает народно-освободительное движение армянского народа в конце ХIX
– начале XX вв., Армянский вопрос. 
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* Краткая Армянская Энциклопедия, т. 1. Ереван, стр. 627 – 628 (на арм. яз.). 
** Л. В. Матевосян. Эти удивительные армяне из Ахалциха. Москва, 2010, стр. 262 – 264. 



Изданные труды: «Политические цитаты», вып. 1 − 10 (Баку, 1909 − 1915),
«Уро ки истории» (Баку, 1915), «Русская бюрократия и армяне». 2-е изд.
(1917). В 1876 г. написал биографический очерк «Карапет Багратуни», пе -
ре изданный в 1879 г. в журнале «Пордз». Отдельной книгой, изданной в
1999 г. Институтом истории НАН РА (предисловие и примечания академи-
ка А. Мелконяна. Организовал издание Амаяк Анисонян). 

Очерк Е. Гегамяна «От Ахалциха до Ани» был напечатан в журнале
«Пордз» в 1880 г. В 1879 г. он был в Ани, когда там работал Ов. Кюркчян, чьи
фотографии Ани стали первыми в армянской действительности*. Егише
Ге гамян скончался в Тифлисе. 

ГЕГАМЯН МАМИКОН АРТАШЕСОВИЧ
Отец Арташеса Гегамяна

(1918 – 2002 гг.)
Государственный, партийный деятель

Родился в Ахалцихе. Учился в армянской школе. Был председателем
учкома, первым секретарем комсомольской организации школы. С от -
личием окончив школу, в 1937 г. поступил в Ленинградский университет им.
Н. К. Крупской. Был избран первым секретарем комсомольской организа-
ции. На последнем курсе университета его послали учиться в Высшую
партийную школу в Москву. После окончания университета направили в
Армению. Работал заведующим отделом агитации и пропаганды Ка фан -
ского райкома Компартии Армении, секретарем по кадрам Сталин ского
райкома Компартии Армении г. Еревана. Затем работал первым сек  ре  та -
рем районных комитетов Компартии Армении Апаранского, Ар тикского
районов, председателем исполнительного комитета Совета на род ных де -
путатов Мясникянского района г. Еревана, ответственным организатором
ЦК Компартии Армении. В 1979 г. М. Гегамян был назначен за мес тителем
председателя правления Айкоопа (Армпотребсоюза) и на этой должности
проработал 23 года. 

М. Гегамян был избран депутатом Верховного Совета Армянской ССР,
награжден Почетными грамотами Верховного Совета Армянской ССР, ор -
деном «Знак почета». 

Супруга М. Гегамяна, Соня (Сандухт) Чаманян-Гегамян − его одно-
классница – в 1937 году также с отличием окончила Ахалцихскую среднюю
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* Лео. Собрание сочинений. Т. VIII. Ереван, 1985, стр. 202 – 203 (на арм. яз.).



школу. Это был первый выпуск армянской средней школы г. Ахалцихе. С.
Чаманян окончила математическое отделение физико-математического
фа культета Ереванского государственного университета. Работала в шко -
лах городов Капан, Маралик, Ленинакан. С 1942 по 1976 г. работала в Ере -
ванской средней школе № 1 им. Степана Шаумяна. Была секретарем пар -
торганизации школы, заместителем председателя профсоюзной органи-
зации, директором школы. В 1966 г. решением Верховного Совета Ар -
мянской ССР С. Чаманян-Гегамян было присвоено звание Заслужен ного
учи теля Армянской ССР (свидетельство № 1319). Награждена По чет ны -
ми грамотами Верховного Совета и Министерства просвещения Ар -
мянской ССР. Соня Гегамян – персональный пенсионер республиканско-
го значения. 

Их сын, Арташес Мамиконович Гегамян, 1949 года рождения, видный
политический деятель в Армении*.
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* См.: Л. В. Матевосян. Эти удивительные армяне из Ахалциха, стр. 262 – 264.



НЕОБХОДИМ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
АРМЕНИИ И АРЦАХА

Итак, 25 января 2020 года в городе Капан Сюникской области состо -
ялась очередная пресс-конференция премьер-министра Респуб лики
Армения Никола Пашиняна, в ходе которой «народный премьер» в третий
раз после государственного переворота апреля−мая 2018 года предста-
вил «100 фактов о «Новой Армении» (далее  − 100 фактов), «беспреце-
дентных» результатов героических будней правительства «Новой Ар -
мении». Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а
с чего это лишь спустя две недели я возвращаюсь к этой теме? И чита-
тель будет прав. Не скрою, что после того как я просидел у телеэкрана 5
часов 20 минут, то есть с первой минуты от начала и до конца сего дей-
ства, во мне разыгрались самые противоречивые чувства. С одной сторо-
ны, чувство глубокого разочарования, что во главе исполнительной вла-
сти РА оказался абсолютно неадекватный занимаемой должности дея-
тель, который напрочь не понимает, каким государством он руководит,
где оно расположено, кто наши соседи, каково международное положе-
ние, сложившееся в нашем регионе, и, наконец, абсолютно не в курсе то -
го, какие показатели характеризуют социально-экономическое состояние
стран в современном мире. С другой стороны, меня не покидало чувство
надежды на грядущие в ближайшей перспективе перемены в нужном
направлении. Для осмысления всего этого понадобилось время. Пусть
читатель не ищет противоречий в моих, на первый взгляд, взаимоисклю-
чающих ожиданиях от увиденного и услышанного, и вот почему. К приме-
ру, зачитывая 100 фактов, Никол Воваевич с гордостью заявил о высоких
темпах роста показателей внешней торговли РА, при этом увлекся до то -
го, что озвучил в цифрах объемы экспортированных овощей: баклажанов,
зеленого перца, помидоров и т. п. Признаюсь, что в милосердии Ни кола
Воваевича сомневаться не приходится. Ведь подумайте, уважаемый чита-
тель, как беспощадно он поступил бы с нами, если стал бы успехи в экспор-
те, к примеру, баклажанов, озвучивать в их поштучном выражении. Нет, он
не сделал этого, так как звуковые эффекты и бахвальство чужды ему.
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А если всерьез, то «народный премьер», рассказывая якобы об успе-
хах во внешней торговле, и вовсе не понимает, насколько тревожно обсто -
ят дела именно в этой сфере. Так, согласно публикации Статистического
комитета РА от 31 января 2020 года «Основные предварительные макро-
экономические показатели, полученные по текущим оперативным сводкам,
характеризующие социально-экономическое положение РА в декабре 2019
года (по состоянию на 31 января 2020 года)», в январе − декабре 2019 года
темп роста экспорта из РА (в долларовом выражении) в сравнении с тем же
периодом 2018 года составил 109,4%, а темп роста импорта за тот же
период составил 110,8%. При этом дефицит торгового баланса в минувшем
году составил $2 млрд 873,5 млн, в то время как дефицит торгового балан-
са в 2018 году составил $2 млрд 551,3 млн. То есть имел место рост дефи-
цита торгового баланса РА на $322,2 млн.

Для сравнения заметим, что по итогам 2017 года, то есть до госу-
дарственного переворота апреля − мая 2018 года, дефицит торгового ба -
ланса был равен $1 млрд 859,4 млн. «Народному премьеру» вовсе неве-
дома одна существенная деталь, а именно: как пагубно подобный дефи-
цит торгового баланса сказывается на платежном балансе РА, тем более
в условиях сокращения и без того малого объема прямых иностранных
инвестиций (далее − ПИИ). Напомним читателям, что в январе− декабре
2017 года ПИИ в экономику РА составили $249,8 млн, в 2018 году − соот-
ветственно $254,3 млн («Социально-экономическое положение Респуб -
лики Армения в январе−феврале 2019 г.», стр. 89), то соответствующий
по казатель за январь−сентябрь 2019 года составил $67,79 млн. Для
справки отметим, что за тот же период 2018 года ПИИ составили соответ-
ственно $127,28 млн («Социально-экономическое положение Республики
Армения в январе−октябре 2019 г.», стр. 115). К сожалению, следует при-
знать, что в IV квартале 2019 года в РА не наблюдалось существенного
притока ПИИ, обстоятельство, которое в марте текущего года, несомнен-
но, будет подтверждено официальной статистикой. Более того, в минув-
шем году в сфере финансов РА наблюдалась крайне тревожная тенден-
ция − отток финансового капитала из РА, говоря проще, бегство капитала
из Армении. Так, если в январе − октябре 2018 года чистый приток денеж-
ных переводов в РА через банковскую систему составил $504 млн 706 тыс.,
причем из Российской Федерации чистый приток был на сумму 480 млн 988
тыс., из США $ 23 млн 48 тыс., то за тот же период 2019 года чистый при-
ток денежных средств составил $403 млн 501 тыс., при этом из России −
$543 млн 31 тыс., и это в том случае, когда баланс денежных переводов из
США в Армению и обратно был отрицательным. Так, приток денежных
средств из США в РА составил $227 млн 890 тыс., а отток − соответствен-
но $251 млн 503 тыс. (Справочник ЦБ РА, октябрь 2019 г., стр. 78).
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Не хотелось бы напрямую увязывать эту тревожную статистику с без-
удержным рвением соросовских прихлебателей и разного рода стипендиа-
тов демократических институтов, финансируемых американскими налого-
плательщиками, в совершении государственного переворота в Армении в
апреле−мае 2018 года. Однако подобная статистика, согласитесь, уважае-
мый читатель, выглядит удручающе. Можно было бы продолжить раскры-
тие дилетантских, поверхностных суждений «народного премьера», более
того, показать их оторванность от насущных социальных проблем, стоящих
перед гражданами нашей страны, однако ограничимся приведенными при-
мерами. Читатель в недоумении вправе также спросить: а что же по итогам
пресс-конференции вселило в меня обозначенное выше чувство надежды
на грядущие положительные перемены в стране?

Постараюсь вкратце объяснить. Тот факт, что сознательные гражда-
не Армении изначально скептически относились к ангажированным из-за
океана вершителям государственного переворота апреля−мая 2018 года −
дан ность, которая отнюдь не является новостью. Достаточно напомнить
читателям, что более 51% избирателей Армении не приняли участия в
досрочных выборах в Национальное Собрание РА VII созыва. Это тоже
официально зарегистрированный факт. Вместе с тем является фактом и
то обстоятельство, что, за исключением многочисленных соросовских при-
хлебателей, активистов ЛГБТ-сообщества и тоталитарной религиозной
секты «Слово жизни», в числе избирателей Никола Воваевича было нема-
ло граждан Армении, жаждущих увидеть перемены в своей жизни.
Граждан, которые поддались на популистские обещания, тщательно про-
думанные поднаторевшими специалистами цветных революций, озвучен-
ные Николом Воваевичем, себя любимым в ходе предвыборной кампании.
Хотелось бы поверить, что, выслушав перлы «народного премьера», озву-
ченные во время пресс-конференции от 25 января в Капане, многие из
почитателей Н. Пашиняна не могли не заметить всю фальшь, лживость и
убогость суждений «народного премьера», особенно проявившуюся в его
ответах на неудобные вопросы журналистов. Взять, к примеру, вопрос
жур налиста газеты «Иравунк» о том, почему Н. Пашинян не ограничивает
антинациональную активность соросовцев в РА.

Этот вопрос, мягко выражаясь, вывел из себя и без того подозри-
тельно импульсивного «народного премьера». Видимо, вполне объектив-
ное наблюдение журналиста о том, что Никол Воваевич стал пленником
соросовских грантоедов, хотя бы по той простой причине, что значитель-
ная часть его политической команды подотчетна и подчиняется вовсе не
ему и уж тем более воле наших избирателей, а подвластна разного рода
расплодившимся соросовским фондам, окончательно вывело из себя
стра тега галактического масштаба, коим является «народный премьер».
Вопрос, что называется, был не в бровь, а в глаз. И пошли из освящен-
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ных (только не Всевышним) уст гегемона «бархатной революции», то
бишь госпереворота, оскорбления личного плана, более того, обвинения
в государственной измене (ведь «прозорлив» же Никол Воваевич) в ад -
рес журналиста и руководителей патриотического медиахолдинга «Ира -
вунк», уже не приходится говорить об оскорблениях в адрес прежних вла-
стей. Сказать, что все было во вред Николу Воваевичу − выдать желае-
мое за действительность. Да, да, уважаемый читатель, этот вопрос как
нельзя кстати был озвучен, причем журналистом патриотического изда-
ния, так как в последнее время просматривается, что соросовские кукло-
воды стали с некоторым подозрением подходить к «народному премь-
еру», видимо, за его нерешительность в реализации тех задач, которые
из начально были поставлены перед ним заокеанскими организаторами и
фи нансистами государственного переворота, приведшими его к власти.
Хотелось бы надеяться, что вменяемые почитатели «народного премь-
ера» обратили внимание и на другую гнусную ложь, озвученную во время
пресс-конференции Николом Воваевичем.

Напомним читателям, что на пресс-конференции в Капане он за -
явил: «Нас упрекают в том, что наследие Сержа Саргсяна по арцахской
про б леме утеряно. Посмотрите, какое наследие оставили в карабахском
воп росе. Недавно в одном из СМИ был опубликован документ (согласи-
тесь, уважаемый читатель, что уж слишком подозрительно доверчив Ни -
кол Воваевич к стряпне, написанный «в одном из СМИ». − А. Г.), в кото-
ром цитируется, на каком этапе Серж Саргсян оставил переговорный про-
цесс, и официальных опровержений не было (с какой это стати на публи-
кации «в одном из СМИ» должны быть даны официальные опровержения,
только Николу Воваевичу одному и ведомо. − А. Г.)». Далее в статье
интернет-издания Lragir.am «Сенсационное разоблачение Никола Па -
шиняна по Арцахскому урегулированию» (lragir.am/ru/2020/01/25/165065)
написано: «Согласно документу, который зачитал Пашинян, целью пере-
говоров было возвращение семи районов Азербайджану с условием
сохранения коридора, соединяющего Арцах с Арменией. В установлен-
ные сторонами сроки должно было со стояться волеизъявление всего
населения Нагорного Карабаха под эгидой ОБСЕ или ООН по определе-
нию окончательного статуса, который будет иметь обязательную юриди-
ческую силу. Причем статус предполагает все варианты. В соответствии
с документом, переселенцы покидают пять районов, гражданские власти
Азербайджана занимают их после размещения международных миро-
творцев и вывода вооруженных сил. Миротворцы размещаются по грани-
цам бывшей НКАО, за исключением Кельбаджарского и Лачинского рай-
онов, Кельбаджар останется под международным мониторингом. Не -
которое время до определения окончательного статуса Нагорный Ка -
рабах будет иметь временный статус».
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Далее Lragir.am приводит слова Н. Пашиняна: «Вот полученное нас -
ледие, согласно публикации, которая не была опровергнута. Нас обвиняют
в утере этого наследия. Если начать переговоры с этой точки, то меж -
дународное сообщество не будет иметь проблем (сей анонимной публи-
кации Никол Воваевичсвоим этим утверждением придает официальнный
статус. − А. Г.). Но пусть все кандидаты в президенты Арцаха скажут, при-
емлем ли для них этот текст? Пусть народ Арцаха скажет, принимает ли
он его? Пусть армянский народ скажет, насколько это приемлемо. Если
народ Арцаха сочтет это приемлемым, я гарантирую, что этот документ
сразу же останется на столе переговоров».

Не буду далее продолжать пересказ этой заведомо провокационной
исповеди Никола Воваевича, замечу лишь, что на сайте рупора
Посольства США в РА, коим является интернет-издание Lragir.am, эта пуб-
ликация появилась в 14:25 по местному времени, то есть почти синхронно
с озвучиванием этих перлов со стороны «народного премьера» в Капане.
То есть не приходится сомневаться, что эта была заведомо подготовлен-
ная заготовка. Что же касается содержательной стороны вопроса, то его
оценка на профессиональном уровне изложена в статье Сергея Ша ка -
рянца «Стран ные пресс-конференции Никола Пашиняна и некоторые
ответы из Степанакерта», опубликованной 29 января 2020 г. ИА REGNUM.

Я специально столь подробно изложил эту очередную ахинею, вы -
данную Николом Воваевичем, политиком галактического масштаба. Судя
по всему, ему сейчас приходится не слишком сладко, так как кукловоды
ждут от него конкретных результатов, реализации обещанного. Ведь,
обращаясь к кандидатам в президенты Республики Арцах, народу Арцаха
и Армении с вопросом из изначально мертворожденного, только ему
одному известного документа по урегулированию Нагорно−карабахского
конфликта, он прекрасно знает, каким будет единодушный ответ. Тогда
почему же Никол Воваевич обращается к кандидатам в президенты
Республики Арцах? Допущу себе крамольную мысль: видать, ему и его
заокеанским покровителям доподлинно известно, что среди них есть по -
допечный (е) Фонда Сороса и разного рода заокеанских демократических
институтов, который (е) так же, как и Никол Воваевич, скованы в сво их
действиях по отстаиванию независимости Арцаха. Впрочем, «народному
премьеру» также доподлинно известно, что надо быть беспросветно ту -
пым, чтобы не понять, что днем с огнем в Арцахе невозможно найти хо тя
бы одного настолько безнадежно тупого человека, который согласился бы
с озвученным Николом Воваевичем документом по урегулированию На -
горно−карабахского конфликта.

Так вот эту предательскую благоглупость «народный премьер» озву-
чил с одной целью − показать кураторам из-за бугра, что он хотя всячески
старается угодить Западу, но выполнить поставленные перед ним задачи
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по сдаче Арцаха даже ему, «народному премьеру», не под силу. Да, под
надуманными предлогами он добился ареста второго президента РА Ро -
берта Кочаряна, завел шитое белыми нитками уголовное дело против
треть его президента РА Сержа Саргсяна, оклеветал героев Арцахской на -
ционально-освободительной войны, преследуя вполне конкретную цель:
разобщить армянское общество, разделить его на «черных» и «белых»,
«ре волюционеров» и «реваншистов», однако ему не под силу поколебать
веру всего армянства, его готовность ценою своей жизни отстоять незави-
симость Республики Арцах, безопасность двух армянских государств. Ду -
мается, что известный центр силы мировой политики осознает эту ре -
альность и поэтому увеличивает финансирование разного рода общест -
венных организаций, деятельность которых направлена на разрыхление
армянской государственности, создание атмосферы неуверенности и рас-
кола в армянском обществе, а в конечном итоге − на слом единой воли ар -
мянского народа в преодолении угроз национальной безопасности.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные факты. Так, в
2018 году из Фонда Сороса 43 организации, зарегистрированные в РА,
получили $1 млн 766 тысяч 855, а также 77 млн 968 тысяч 600 армянских
драмов. В 2019 году Фонд Сороса профинансировал 35 организаций на
общую сумму $1 млн 858 тысяч 664. За 2018−2019 годы Фонд Сороса в
целом профинансировал 59 организаций на сумму $3 млн 625 тысяч 119
и 77 млн 968 тысяч 600 армянских драмов. Из этой суммы за последние
два года 22 организации получили $2 млн 564 тысячи 203 и 77 млн 968
тысяч 600 армянских драмов двумя и более перечислениями. Надо пола-
гать, что за хорошую работу. В их числе «Клуб журналистов «Аспарез» по -
лу чил $128210, «Антикоррупционный Центр Трансперенси Интернешнл»
− $181 000, НПО за равные права − $220 850, «Объединение осведомлен-
ных граждан» − $296000 и 39 021 600 армянских драмов, организация
«За  щита прав без границ» − $56 790, НПО «Мандат» − $158 090, Ванад -
зорский офис «Хельсинкская гражданская ассамблея» − $365 212, «Клуб
публичной журналистики» − $139 000, «Информационный центр «Фактор»
− $323948.

Так вот, уважаемый читатель, достаточно внимательно изучить цели
проектов, под которые идет финансирование этих общественных ор -
ганизаций, а в дальнейшем изучить, в каких практических делах это отра-
жается, чтобы стать свидетелями неприкрытой антигосударственной дея-
тельности этих соросовских выкормышей. При сопоставлении разных дей -
 ствий этих откровенно враждебных армянской государственности и армян-
скому народу организаций четко вырисовывается их антироссийская и
русофобская направленность, преследующая вполне конкретные цели:
дискредитировать Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОДКБ, до -
биться вывода из Армении 102-й российской военной базы и российской
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авиабазы «Эребуни». Причем все доводы соросовских прихлебателей на
сей счет основаны на откровенной лжи и клевете. Словом, на достижение
демонизации России за последние два года в РА было пот рачено из Фонда
Сороса более $3 млн. Уже не приходится говорить о круглосуточно вещаю-
щем и показывающем на армянском и русском языках радио и интернет-
телевидении «Азатутюн», армянской службы радио «Сво бода», сущест ву -
ющей на щедрое финансирование американских налогоплательщиков.

Особо следует отметить, что эта подрывная структура обнаглела до
того, что с молчаливого согласия, если не одобрения николвоваевской
камарильи, последовательно демонизирует президента Российской Фе -
дерации Владимира Владимировича Путина. Причем эта работа ведется
на системной основе с использованием апробированных в ходе цветных
революций на пространстве СНГ и не только технологий разрушения го -
сударств. У читателя вполне резонно может возникнуть множество воп -
росов: а как реагирует государство, «революционные» власти Армении,
да и сам Никол Воваевич на это нескрываемое иностранное вмешатель-
ство со стороны известного центра силы мировой политики, осуществляе-
мое через зарегистрированные в РА общественные организации? Ведь
это не что иное, как уголовно наказуемое преступление? Задавшись
таким вопросом, читатель, конечно, будет прав. Ответ на этот вопрос дос -
таточно прост − правительство РА демонстративно покровительствует этим
подрывным структурам. Чтобы не быть голословным, опять-таки сошлюсь
на конкретный факт. Так, 1 марта 2019 года вице-премьер РА Тигран
Авинян своим решением N86-A признал вышеупомянутые мною соросов-
ские организации «благотворительными» и освободил их от уплаты нало-
гов. В их числе все те же: Ванадзорский офис «Хельсинкской гражданской
ассамблеи», «Клуб журналистов «Аспарез», «Клуб публичной журнали-
стики», «Объединение осведомленных граждан», «Защита прав без гра-
ниц», «Информационный центр «Фактор».

Такие вот дела, уважаемый читатель. Думается, что после этих фак-
тов даже у ревностных сторонников «народного премьера», имеется в
виду вменяемых (если таковые все еще есть), наконец-то спадет пелена
с глаз и им в совершенно ином свете раскроются истинные побудитель-
ные мотивы нервно-паралитической реакции Никола Воваевича на воп -
рос журналиста о его зависимости от Фонда Сороса. При этом заметим, что
все эти соросовские организации, работающие под благозвучными вы -
весками, молчали в тряпочку, когда самым грубым образом попирались
права их коллег по журналистскому цеху или же подвергались грубому
приводу в отделения полиции руководители «инакомыслящих» (читай го -
сударственно мыслящих) общественных организаций, вся «противоправ-
ная» деятельность которых сводилась к предметному и весьма доказа-
тельному разоблачению антигосударственной, антинациональной дея-
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тельности соросовских прихвостней и покровительствующих им власть
предержащих Армении наших дней.

Справедливости ради отметим, что наиболее опасным проявлени-
ем всей двуличности и лживой сущности Никола Воваевича стал его
уклончевый ответ на вопрос журналиста о том, продолжает ли Н. Па ши -
нян придерживаться высказанного им четыре года назад мнения о том,
что четырехдневная Апрельская (2016 г.) война, развязанная Азер бай д -
жаном против Республики Арцах, была начата якобы с ведома и позволе-
ния России с целью последующих территориальных уступок со сто роны
Армении и с условием присоединения Азербайджана к Евра зий скому эко-
номическому союзу. Напомним читателям ответ Н. Паши няна на четко
поставленный вопрос: «Все, что я тогда написал в своем Facebook, от на -
чала до конца обсуждал с российскими партнерами (а что тут обсуждать,
тут за клевету прощения просить надо. − А. Г.). Мы обсуждали си ту ацию
подробно и вместе получали ответы на все волнующие воп росы. Я ста-
раюсь поддерживать максимально честные партнерские отношения с
ними и всеми остальными партнерами». Первое, что приходит на ум, так
это суметь разобраться в том, что подразумевает «народный премьер»
под словом честность. Второе, о чем вспоминая, трудно обойтись без
улыб ки, если сопоставить эти цветочки проявления честности по-никол-
воваевски с его практическими действиями. Сей политик галактического
масштаба, может, и на самом деле уверовал в то, что его кус тарные про-
винциальные аферы могут возыметь успех в обществе высоких профес-
сионалов, состоявшихся государственных лидеров, которые в знак уваже-
ния к армянскому народу и армянской государственности вынуждены
деликатно выслушивать двуликие бредни дорвавшегося до власти поли-
тического нувориша, который не лжет разве что тогда, когда напрашива-
ется на селфи с руководителями государств − союзников по ЕАЭС и ОДКБ.
И было вполне предсказуемо, что на пресс-конференции 25 января т. г. в
Капане Никол Воваевич ушел от прямого ответа на конкретно поставлен-
ный корреспондентом вопрос: продолжает ли он придерживаться пози-
ции, что четырехдневная Апрельская (2016 г.) война началась с ведома и
одобрения России?

Вся деятельность Никола Воваевича на посту премьер-министра −
подготовить общественность Армении и Арцаха к капитулянтским реше-
ниям по Нагорно-карабахскому урегулированию. Причем, выполняя нас -
тав ления заокеанских кукловодов, он настолько примитивен, что думает,
у экспертного сообщества останется незамеченной связь между разными
собы тиями последних полутора лет. Так, Никол Воваевич по всякому по -
воду раз за разом повторяет, что Нагорно-карабахское урегулирование дол -
 ж но удовлетворить как Армению, Республику Арцах, так и Азербайджан,
или же вместе со своей супругой с упорством, достойным лучшего приме-
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нения, повторяет, что надо армянский и азербайджанский народы гото-
вить к миру. При этом он скромно отмалчивается, когда в информацион-
ное поле вбрасывается мысль о том, что на недавних переговорах в Же -
неве между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана с
участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представи-
теля действующего председателя ОБСЕ обсуждались вопросы о возвра-
щении азербайджанских беженцев в Шуши и создания зон совместного
проживания армян и азербайджанцев в Нагорном Карабахе.

При этом принял Никол Воваевич за чистую монету если некую пуб-
ликацию в СМИ о якобы согласии прежних властей на сдачу Азер -
байджану семи районов и на неопределенный статус Нагорного Карабаха
лишь потому, что эта ахинея не получила официального опровержения со
стороны властей, то сейчас он не спешит опротестовывать «утечку» об
об суждаемых в Женеве вопросах. А в чем резон подобных действий Ни -
кола Пашиняна? Ответ прост: Никол Воваевич осознает, что не сможет
вы полнить все то, ради чего его и привели к власти, а именно: создание
условий, при которых по периметру зоны безопасности Республики Арцах
будут введены миротворческие силы НАТО (читай США и Турции), для
которых особенно важно контролирование 105-километровой границы с
Исламской Республикой Иран, в настоящее время контролируемой воо -
руженными силами Республики Арцах. Без особых усилий можно обосно-
вать, что достижению этой же цели подчинена политика властей РА по
дискредитации героев Арцахской национально-освободительной войны
или же действия Никола Воваевича по срыву переговорного процесса в
рамках Минской группы ОБСЕ, когда он вбросил в информационное поле
лозунг «Арцах − это Армения и точка», последовательное вдалбливание в
сознание граждан обоих армянских государств лживой версии о якобы
капитулянтской политике прежних властей РА в вопросах Нагорно-кара-
бахского урегулирования, изощренная работа по расколу армянского
общества пресловутым разделением его граждан на «черных» и «белых».

Не приходится сомневаться, что все это звенья гнусного, циничного
заговора по слому коллективной воли мирового армянства, непоколеби-
мо отстоявшего независимость Нагорного Карабаха. А это в своей сово-
купности создает благоприятные условия для развязывания Азербай -
джаном новой широкомасштабной военной агрессии против Республики
Арцах. И на этот случай наш Никол Воваевич уже определил виноватого,
Россию, последовательно вдалбливая в головы, увы, зачастую пустые,
своих приверженцев гнусную ложь, согласно которой без согласия России
Азербайджан войну против Арцаха не развяжет. В этой связи очевидно,
что действия Никола Воваевича и Ильхама Гейдаровича координируются
из одного центра силы мировой политики. Иначе, уважаемый читатель, не
было бы такой схожести в оценках деятельности прежних властей, озву-
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чиваемых ими. Так, уже 9 июля 2018 года президент Азербайджана Иль -
хам Алиев на радостях заявил: «Я хочу сказать, что есть и наша роль в
изгнании с политической арены в Армении криминального режима Сержа
Сар гсяна. Я не хочу об этом говорить и раздувать нашу роль (не станет
же Ильхама Гейдарович закладывать своих турецких, английских и аме-
риканских покровителей. − А. Г.). Могу только сказать, что политика изо-
ляции, которую мы проводили в отношении Армении, оправдывает себя»
(https://interfax.az/view/738379).

Или же другое откровение апшеронского султана: «Не случайно, что
распался криминальный режим, который более 20 лет руководил Ар -
менией, и сегодня армянский народ говорит то, что говорим мы (здесь Иль -
хам Гейдарович чуток сплоховал: Никол Воваевич и Ко, которые повто-
ряют его слова, − далеко не армянский народ. − А. Г.). Надеемся, что но -
вое руководство Армении займет конструктивную позицию в связи с ар -
мяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом» (https://www.
trend.az/ azerbaijan/ politics/2947148.html). Далее, вдохновленный первыми
шагами николвоваевского правительства, И. Алиев 6 ноября 2018 года
заявляет: «Перемены, произошедшие в Армении в этом году, означают
полный крах их захватнической политики, это во-первых (видимо, апше-
ронский султан еще тогда доподлинно знал, на достижение какого резуль-
тата будет направлена политика Н. Пашиняна. − А. Г.). Во-вто рых, эти со -
бытия свидетельствуют о том, что проводимая нами политика дает ре -
зультаты (говоря проще, государственный переворот апреля − мая 2018 г.
прои зошел не без участия Азербайджана. − А. Г.)» (https://www.trend.az/
azerbaijan/politics/2975933.html). Или же другой опус Иль хама Гейдаровича
от 01. 01. 2019 г.: «Мы поставили перед собой задачу: этот криминальный
ре жим должен пасть, и добились этого. Мы добились этого, использовав
все средства. Я неоднократно говорил, сегодня хочу сказать еще раз: в
том, что режим криминальной, коррумпированной хун ты пал, есть и наша
доля» (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2998037.html). Думается, что ком-
ментарии излишни.

Обобщая вышеизложенное, я вправе утверждать, что государствен-
ный переворот апреля−мая 2018 года явился заключительным действием
тщательно проработанной технологии по приведению к власти в Рес -
публике Армения русофобских сил с целью дальнейшего выдавливания
России из Закавказья, ввода миротворческих сил НАТО (читай америка-
но-турецких) по всему периметру границ Республики Арцах, осуществле-
ния контроля над 105-километровой границей с Исламской Республикой
Иран, в настоящее время контролируемой вооруженными силами Рес -
публики Арцах.

Единственный вывод, который в сложившихся условиях напрашивает-
ся, таков: учреждение объединенного Комитета обороны Армении и Арцаха
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с целью нейтрализации опасной угрозы существованию двух армянских
государств − обязательное условие сохранения Республики Армения и Рес -
публики Арцах. Альтернатива − потеря армянской государственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на пессимистической ноте. Благо на днях представится хо -
ро шая возможность получить мощнейший заряд оптимизма и энергии от
общения с одним из главных идеологов Арцахского национально-освобо-
дительного движения Зорием Гайковичем Балаяном. 10 февраля 2020 го -
да Зорию Гайковичу исполняется 85 лет. Признаюсь, писать о столь мно-
гогранной личности, патриоте Армении, Арцаха и Великой России − дело
не из простых. Поэтому я воспользуюсь воспоминаниями первого посла
Российской Федерации в Республике Армения светлой памяти Влади -
мира Петровича Ступишина − патриота-державника, которого с большой
теп  лотой вспоминают в Армении и Арцахе. Так, в статье «Моя миссия в
Армении. 1992−1994» Владимир Ступишин пишет: «Очень дорожил и до -
ро  жу я дружбой Зория Балаяна, известного писателя, одного из наиболее
последовательных защитников Нагорного Карабаха перед советской влас -
тью. Это он вместе с Сильвой Капутикян вступил в открытую конфронта-
цию с Горбачевым, отстаивая естественное право своих соплеменников −
он сам родом из Карабаха − на освобождение от азеро-турецкого ига.

Будучи народным депутатом СССР с 1989-го по 1991 год, Зорий Ба -
ла ян, отработавший в свое время немало лет врачом на Камчатке и став-
ший еще там профессиональным писателем, поставил свое перо на
службу карабахскому делу и ушел всецело в публицистику. Его перу при-
надлежат целые книги, рассказывающие об истории Армении и Арцаха, о
борьбе с турецкими пришельцами, о современных испытаниях, выпавших
на долю армянского народа… Он хорошо написал о русском лейтенанте
Диме Мотриче, отдавшем жизнь за справедливое карабахское дело, и его
отце, кадровом военном, командире подводной лодки, который, узнав о
гибели сына, занял его место в одном из отрядов самообороны Карабаха.

В мае 1991 года Зорий Балаян познакомился со вторым спикером
палаты лордов британского парламента баронессой Керолайн Кокс… В
Карабахе и вокруг него преступная операция «Кольцо» уже успела опу-
стошить десятки армянских деревень. В собственно Армению ринулась
новая волна беженцев из Азербайджана. Леди Кокс добилась от Горба -
чева разрешения на поездку в Карабах. По возвращении в Москву она на -
чала свою борьбу в защиту карабахцев, следуя сахаровскому принципу
быть на стороне жертвы. «Я убеждена, что главной жертвой в этом кон-
фликте является армянский народ, и посему я на его стороне», − заяви-
ла Керолайн Кокс и с тех пор твердо и неуклонно следовала этому прин-
ципу, неся правду о карабахском конфликте в Европу и Америку, высту-
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пая в палате лордов Британии и Конгрессе США, в Европарламенте и в
ООН, в христианских и правозащитных организациях.

Там ей не раз приходилось отвечать тем, кто любил поговорить об
«армянской агрессии»: «Представьте себе человека, которому закрыли
нос и рот, не дают дышать, а когда он начинает размахивать руками и при
этом задевает по физиономии насильника, тот вдруг очень обижается и
жалуется на свою жертву. Так и Карабах с Арменией. Они законно сопро-
тивляются. И обвинять их в агрессивности просто глупо» (Зорий Балаян.
Моя миссия в Армении. 1992−1994).

Записывая последнее предложение, я поймал себя на мысли, что
могу поддаться соблазну и переписать всю статью Владимира Петровича.
Но даже два этих небольших эпизода говорят о том, что если человек
убежден в правоте своего дела, он сможет убедить в этом даже второго
спикера британского парламента. Убежден, что мне еще представится
возможность выступить с отдельной статьей, рассказывающей о жизнен-
ном подвиге этого выдающегося армянина, ставшего одним из символов
несгибаемой воли и мужества свободолюбивого народа Арцаха.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԿՈՄԻՏԵ

Եվ այսպես, 2020 թ. հունվարի 25-ին Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում
տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշին -
յանի հերթական մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում «ժողվարչապետը» 2018 թ.
ապրիլ−մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո երրորդ անգամ ներկայացրեց
«100 փաստ «Նոր Հայաստանի» մասին» (այսուհետ` 100 փաստ), ինչպես նաև
«Նոր Հայաստանի» կառավարության հերոսական առօրյայի «աննախադեպ»
արդյունքները։ Հարգելի ընթերցողները միանգամայն իրավացիորեն կարող են
հարց տալ. իսկ այդ ինչո՞ւ եմ երկու շաբաթ հետո անդրադառնում այդ թեմային։
Եվ ընթերցողներն իրավացի կլինեն։ Չեմ թաքցնի, որ, հեռուստաէկրանի առջև
նս տելով 5 ժամ 20 րոպե, այսինքն` սույն արարի առաջին իսկ րոպեից մինչև
վերջ, ամենահակասական զգացողություններ ունեցա։ Մի կողմից` խոր հի աս -
թա փության զգացողություն, որ ՀՀ գործադիր իշխանության ղեկին հայ տնվել է
զբա ղեցրած պաշտոնին լիովին անհամարժեք գործիչ, որը բնավ չի հաս կա -
նում, թե ինչ պետություն է ղեկավարում, որտեղ է այն գտնվում, ովքեր են մեր
հարևանները, ինչպիսին է միջազգային դրությունը, որ ստեղծվել է մեր տարա -
ծա շրջանում և, վերջապես, բնավ տեղյակ չէ, թե ինչպիսի ցուցանիշներ են
բնութագրում երկրների սոցիալ-տնտեսական վիճակն արդի աշխարհում։ Մյուս
կողմից` ինձ չէր լքում հույսի զգացողությունը` մոտ ապագայում անհրա ժե շտ
ուղղությամբ փոփոխությունների հետ կապված։ Այս ամենը հասկանալու հա -
մար ժամանակ էր պետք։ Թող ընթերցողը հակասություններ չփնտրի տեսա ծի -
ցս ու լսածիցս ստացած` առաջին հայացքից փոխբացառող իմ սպասումների
մեջ, և ահա թե ինչու։ Օրինակ, ընթերցելով 100 փաստերը` Նիկոլ Վովաևիչը
հպա ր տությամբ հայտարարեց ՀՀ արտաքին առևտրի ցուցանիշների բարձր
տեմպերի մասին, ընդ որում` այն աստիճան հրապուրվեց դրանով, որ թվերով
հնչեցրեց արտահանվող բանջարեղենի ծավալները. դիցուք` բադրիջան, կա -
նաչ տաքդեղ, լոլիկ և այլն։ Խոստովանում եմ, որ Նիկոլ Վովաևիչի գթասրտու -
թյանը չես կասկածի։ Մտածեք միայն, հարգելի ընթերցող, թե որքան անխնա
կվարվեր նա մեր հանդեպ, եթե սկսեր, ասենք, հատային արտահայտությամբ
հն   չեցնել բադրիջանի արտահանումը։ Չէ, նա դա չարեց, քանի որ ձայնային
էֆեկ  տներն ու պոռոտախոսությունը խորթ են նրան։ Իսկ եթե լուրջ, ապա «ժո -
ղվարչապետը», խոսելով արտաքին առևտրում իբր հաջողությունների մասին,
բոլորովին չի հասկանում, թե որքան տագնապալի են գործերը հենց այդ ոլոր -
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տում։ Այսպես, համաձայն ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի 2020թ. հունվարի 31-ի
«Հիմնական նախնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներն ըստ 2019 թ. դեկ -
տեմբերին ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ օպե րատիվ
ամփոփագրերի (2020 թ. հունվարի 31-ի դրությամբ)» հրապարակման` 2019 թ.
հունվար-դեկտեմբերին ՀՀ-ից արտահանման աճի տեմպը (դոլարով ար տա -
հայտված), 2018 թ. նույն ժամանակամիջոցի համեմատ, կազմել է 109,4%, իսկ
ներ մուծման աճի տեմպը նույն ժամանակամիջոցում կազմել է 110,8%։ Ընդ
որում` առևտրային հաշվեկշռի դեֆիցիտը անցած տարի կազմել է $2 մլրդ
873,5 մլն, այն դեպքում, երբ առևտրային հաշվեկշռի դեֆիցիտը 2018 թ. կազմել
է $2 մլրդ 551,3 մլն։ Այսինքն` տեղի է ունեցել ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի դե -
ֆիցիտի աճ $322,2 մլն-ով։ Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թ. արդ -
յունքներով, այսինքն` մինչև 2018 թ. ապրիլ−մայիսի հեղաշրջումը, առև տրա յին
հաշվեկշռի դեֆիցիտը հավասար էր $1 մլրդ 859,4 մլն-ի։ «Ժո ղվար չապետը»
բոլորովին տեղյակ չէ մի էական մանրամասնի մասին, դիցուք` թե որքան կոր -
ծանարար է առևտրային հաշվեկշռի դեֆիցիտն անդրադառնում ՀՀ վճարային
հաշվեկշռի վրա, մանավանդ օտարերկրյա ուղղակի ներ դրումների (այսուհետ`
ՕՈւՆ) առանց այդ էլ քիչ ծավալի կրճատման պայման ներում։ Ընթերցողներին
հիշեցնենք, որ 2017 թ. հունվար−դեկտեմբերին ՕՈւՆ-ը ՀՀ տն տե սությունում
կազմել է $249,8 մլն, 2018-ին` համապատասխանաբար $254,3 մլն («Հայաս -
տա նի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019 թ. հունվար-
փետրվարին», էջ 93), 2019 թ. հունվար−սեպտեմբերին համա պատասխան
ցուցանիշը կազմել է $67,79 մլն։ Տեղեկության համար նշենք, որ 2018 թ. նույն
ժա  մա նակամիջոցի համար ՕՈւՆ-ը կազմել է համապատաս խանաբար
$127,28 մլն («Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե սական վիճակը
2019 թ. հունվար−հոկտեմբերին», էջ 117)։ Ցավոք, պետք է խոստովանել, որ
2019 թ. IV եռամսյակում ՀՀ-ում չի նկատվել ՕՈւՆ էական ներհոսք, հան գա -
մանք, որն ընթացիկ տարվա մարտին, անկասկած, կհաս տատվի պաշ տո նա -
կան վիճակագրությամբ։ Ավելին, անցած տարի ՀՀ ֆինան սների ոլոր տում
նկատ վել է չափազանց տագնապալի միտում` ՀՀ-ից ֆինան սական կա պի -
տալի արտահոսք, ավելի պարզ ասած` կապիտալի փախուստ Հա յաստանից։
Այսպես, եթե 2018 թ. հունվար−հոկտեմբերին ՀՀ դրամական փո խանցումների
զուտ ներհոսքը բանկային համակարգով կազմել է $504 մլն 706 հազ., ընդ
որում` Ռուսաստանի Դաշնությունից զուտ ներհոսքը եղել է 480 մլն 988 հազ.,
ԱՄՆ-ից` $23 մլն 48 հազ., ապա 2019 թ. նույն ժամանակամի ջոցում դրամական
միջոցների զուտ ներհոսքը կազմել է $403 մլն 501 հազ., ընդ որում` Ռու սաս -
տանից` $543 մլն 31 հազ., և դա այն դեպքում, երբ ԱՄՆ-ից Հայաստան և
հակառակը դրամական փոխանցումների հաշվեկշիռը եղել է բա ցա սական։
Այսպես, ԱՄՆ-ից ՀՀ դրամական միջոցների ներհոսքը կազմել է $227 մլն 890
հազ., իսկ արտահոսքը` համապատասխանաբար $251 մլն 503 հազ. (ՀՀ ԿԲ
Տե ղեկագիր, 2019 թ. հոկտեմբեր, էջ 78)։ Չէի ցանկանա այս տագ նապալի վի -
ճա  կա գրությունն ուղղակիորեն շաղկապել սորոսյան լափակերների և ամե րիկ -
յան հարկատուների կողմից ֆինանսավորվող տարա տեսակ դեմոկ րատական

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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ինս տիտուտների թոշակառուների` 2018 թ. ապ րիլ−մայիսին պե տա կան հեղա -
շրջում կատարելու անսանձ մղման հետ։ Սակայն նման վիճակա գրությունը,
համաձայնեք, հարգելի ընթերցող, բավական ընկճող է։ Կարելի էր շա րու նակել
«ժո ղվարչապետի» դիլետանտական, մակերեսային դատողութ յուն ները ներ -
կա յացնելը, ավելին` ցույց տալ դրանց կտրվածությունը սոցիա լական կեն -
սական խնդիրներից, որոնք կանգնած են մեր երկրի քաղաքա ցիների առջև,
սակայն բավարարվենք բերված օրինակներով։ Տարակուսած ընթերցողը իրա -
վունք ունի նաև հարցնելու. իսկ ի՞նչը, մամուլի ասուլիսի արդ յունք ներից ելնե -
լով, վերը նշված հույսի զգացողություն ներշնչեց, թե երկրում կարող են դրական
փոփոխություններ սպասվել։ Փորձեմ հակիրճ բացատրել։ Փաս տը, որ Հայաս -
տանի գիտակից քաղաքացիները սկզբից ևեթ թերահավա տո րեն էին վերա -
բերվում օվկիանոսի այն կողմից հովանավորվող` 2018 թ. ապ րիլ−մայիսի պե -
տա կան հեղաշրջման իրականացնողներին, իրողություն է, որը բնավ նորութ -
յուն չէ։ Բավական է ընթերցողներին հիշեցնել, որ Հայաստանի ընտ րող ների
ավելի քան 51%-ը չի մասնակցել ՀՀ VII գումարման Ազգային ժո ղովի ընտրութ -
յուններին։ Սա նաև պաշտոնապես արձանագրված փաստ է։ Միև նույն ժամա -
նակ, փաստ է նաև այն հանգամանքը, որ բացի սորոսյան բազմա թիվ լափա -
կեր ներից, ԼԳԲՏ հանրույթի ու «Կյանքի խոսքը» տոտա լիտար կրոնա կան
աղանդի ակտիվիստներից, Նիկոլ Վովաևիչի ընտրողների մեջ քիչ չէին Հայաս -
տա նի այն քաղաքացիները, որոնք տենչում էին փոփոխութ յուններ տեսնել
իրենց կյանքում։ Քաղաքացիներ, որոնք ընտրարշավի ընթաց քում գայ թակ ղվե -
ցին գունավոր հեղափոխությունների մասնագետների լավ մտած   ված, փոր -
ձարկ ված և Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրելիի կողմից հնչեցված պո պու լիս տա -
կան խոստումներով։ Կցանկանայի հավատալ, որ, լսե լով «ժող վարչա պե տի»
մտքի գոհարները, որոնք հնչեցրել է Կապանում հուն վարի 25-ի մա մուլի ասու -
լիսի ժամանակ, Ն.Փաշինյանի երկրպագուներից շա տերը չէին կարող չնկատել
ողջ կեղծիքը, սուտն ու դատողությունների խղ ճուկու թ յունը, հատկապես լրա -
գրող ների անհարմար հարցերին պատասխանե լիս։ Վերցնենք, օրինակ, «Իրա -
վունք» թերթի թղթակցի հարցն այն մասին, թե ինչու Ն. Փաշինյանը չի սահմա -
նա փակում ՀՀ-ում սորոսականների հակազգա յին ակ տիվությունը։ Այս հարցը,
մեղմ ասած, հունից հանեց առանց այդ էլ կաս կա ծելի իմպուլսիվ «ժողվարչա -
պե տին»։ Հավանաբար, լրագրողի միանգամայն օբ յեկտիվ դիտարկումն այն
մա սին, որ Նիկոլ Վովաևիչը դարձել է սորոսյան գրա ն  տա կերների գերին, թե -
կուզև այն պարզ պատճառով, որ նրա քաղա քական թիմի զգալի մասը հաշ վե -
տու է և ենթարկվում է ոչ նրա և, առավել ևս, ոչ մեր ըն տ րողների կամքին, այլ
են թա կա է տարատեսակ ու բազմացած սորոս յան ֆոնդերին, վերջ նակա նա -
պես հունից հանեց տիեզերական մասշտաբի ստրա  տեգին, ինչպիսին է «ժող -
վար չապետը»։ Հարցը, ինչպես ասում են, ուղիղ նշանա կետին էր։ Եվ հորդեցին
«թավշյա հեղափոխության», ասել է թե` պետա կան հեղաշրջման հեգեմոնի
օրհնա բանված (միայն թե ոչ Բարձրյալի կողմից) բերա նից անձնական բնույթի
վի րավորանքներ, ավելին` մեղադրանքներ պե տա կան դավաճանության մեջ
(չէ՞ որ «խորաթափանց» է Նիկոլ Վովաևիչը) լրա գրողի ու «Իրավունք» հայրե -
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նա սիրական մեդիա-հոլդինգի ղեկավարների հասցեին, էլ չեմ ասում նախկին
իշխա նությունների հասցեին վիրավորանքների մասին։ Ասել, թե ամեն բան ի
վնաս Նիկոլ Վովաևիչի էր, նշանակում է` ցան կալին իրականի տեղ ներ կա յաց -
նել։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, այս հարցը շատ տեղին հնչեց, ընդ որում` հայ -
րե նա սիրական պարբերականի լրագրողի կող մից, քանի որ վերջին ժամա նակ -
ներս նկատվում է, որ սորոսյան տիկնիկ ավարները որոշ կասկածով են մոտե -
նում «ժողվարչապետին», ըստ երևույթին, նրա անվճռականության պատճա -
ռով այն խնդիրների իրականացման հար ցում, որոնք սկզբից ևեթ դրվել էին նրա
առջև պետական հեղաշրջման ան դրօվկիանոսյան կազմակերպիչների և ֆի -
նան սիստների կողմից, որոնք նրան իշխանության բերեցին։ Կուզենայի հուսալ,
որ «ժողվարչապետի» մեղսունակ երկրպագուները ուշադրություն դարձնեին
նաև մեկ այլ զազրելի ստի վրա, որը Նիկոլ Վովաևիչը հնչեցրեց մամուլի ասու -
լիսի ժամանակ։ Ընթերցողներին հի շեցնենք, որ Կապանում մամուլի ասուլիսի
ժամա նակ նա հայտարարեց. «Մեզ մեղա դրում են այն բանում, որ Սերժ Սար -
գսյա նի ժառանգությունը Ար ցախյան խնդրում կորցրել ենք։ Նայենք, թե ինչ ժա -
ռան գություն է թողել Ղա րաբաղի հարցում: Վերջերս լրատվականներից մեկում
մի փաստաթուղթ հրա պարակ վեց (համաձայնեք, հարգելի ընթերցող, որ չափից
ավելի դյուրա հավատ է Նի կոլ Վովաևիչը ասեկոսեի հանդեպ` գրված «լրատ -
վա  կաններից մեկում» − Ա. Գ.), որում ըստ էության փաստաթղթից մեջբերում
էր, թե Սերժ Սար գսյանը որ կետում է թողել Ղարաբաղի բանակցային գործ ըն -
թացը, և պաշտոնական հերքումներ նախորդ իշխանությունից չեն եղել» (այդ
ինչի՞ց ելնելով «լրատ վա կաններից մեկի» հրապարակմանը պետք է տրվեն
պաշտոնական հերքում ներ` միայն Նիկոլ Վովաևիչին է հայտնի – Ա. Գ.)»։ Այնու -
հետև, Lragir.am ինտեր նետ-պարբերականի «Վարչապետի սենսացիոն բա -
ցահայտումը Արցախի խնդրում» հոդվածում (lragir.am/ru/2020/01/25/165065)
գրված է. «Ըստ այդ փաս տա թղթի, որը ներկայացրեց Փաշինյանը, ղարա բաղ -
յան հարցի կարգա վորման նպատակներ են 7 շրջանների վերադարձը Ադր  բե -
ջա  նին` պայմանով, որ պահպանվում է ԼՂ-ն Հայաստանին կապող մի ջանցք:
Կող մերի միջև համա ձայնեցված ժամկետներում ՄԱԿ կամ ԵԱՀԿ հովանու ներ -
քո ԼՂ ողջ բնակչութ յան ազատ կամարտահայտումը հանդիսացող համ ընդհա -
նուր քվեարկության մի ջո ցով ԼՂ վերջնական իրավական կար գավիճակի որո -
շումը, որը կլինի իրա վա կան առումով պարտադիր և կհամապատասխանի մի -
ջազ  գային իրավունքի նորմերին ու սկզբունքներին: Ընդ որում` հարցերը կա -
րող են ներառել կարգա վի ճակի բոլոր տարբերակները։ Ըստ փաստաթղթի` վե -
րա բնակները լքելու են 5 շրջանների տարածքները, Ադրբեջանի քաղաքա ցիա -
կան իշխանությունները մտնելու են նշված տա րածքները այն բանից հետո, երբ
կտե ղակայվեն միջազ գային խաղաղապահ ուժերը և դուրս կհանվեն այդ
շրջան ներում գտնվող զին ված ուժերը: Խաղա ղապահ միջազգային ուժերը
կտե ղակայվեն նախկին ԼՂԻՄ շրջանի վարչական սահմանների երկայնքով,
բա ցա ռությամբ Քելբաջարի և Լա չինի շրջանների մաս կազմող հատվածների,
Քել բաջարի շրջանը կմնա ԵԱՀԿ մշտադիտարկման տակ։ Մինչ վերջնական
կար գավորման որոշումը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է օժտվի ժամա նա կա -
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վոր կարգավիճակով, որը կերաշ խավորի նրա ամենօրյա կենսա գործու նեութ -
յան կազմակերպումը»։ Այնուհետև Lragir.am-ը մեջբերում է Ն. Փա շին յանի խոս -
քերը. «Սա այն ժառանգությունն է, ըստ այս հրապարակ ման, որը չի հերքվել,
որը եղել է սեղանին: Մեզ մեղադրում են, որ այս ժառան գությունը կորցրել ենք:
Որ պահին հենց այս նույն կետից ՀՀ-ն ուզենա շա րունակել բանակ ցութ յուն նե րը,
միջազգային հանրությունը ոչ մի խնդիր չի ստեղ ծի (սույն անանուն հրապա -
րակ մանը Նիկոլ Վովաևիչն իր այս պնդմամբ տալիս է պաշտոնական կար -
գավիճակ – Ա. Գ.): Ես ուրիշ բան եմ ասում` Արցախի նախագահի բոլոր թեկ նա -
ծուները թող ասեն` այս տեքստը իրե նց համար ընդունելի՞ է, թե՞ ոչ: Թող Ար ցա -
խի ժողովուրդն ասի` իր համար ըն դու  նելի՞ է, թե՞ ոչ: Թող հայ ժողովուրդն ասի`
ընդու նելի՞ է, թե՞ ոչ: Եթե Արցախի ժողովուրդը որոշի, որ սա է ընդունելի տար -
բե րակը, ճիշտ բովանդակությունը, երաշխավորում եմ, որ նույն պահին սա
կհայտնվի բանակցային սեղանին, ոչ մի պրոբլեմ չի լինի»: Էլ չեմ շարունակի
Նի կոլ Վովաևիչի այս` նախապես սադրիչ խոստովանությունը ներկայացնել,
նշեմ միայն, որ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության խոսափողի, այն է` Lragir.am ին տեր -
նետ-պարբերականի կայքում այս հրա պարակումը հայտնվել է տեղի ժամա նա -
կով ժամը 14.25-ին, այսինքն` Կապա նում «ժողվարչապետի» կողմից այս գո -
հար ները հնչեցնելուն գրեթե միաժա մանակ։ Այսինքն` հարկ չկա կասկածելու,
որ այն նախապես էր պատրաստ ված։ Իսկ ինչ վերաբերում է հարցի բովան դա -
կա յին կողմին, ապա դրա գնահա տականը պրոֆեսիոնալ մակարդակով ներ -
կա  յացված է Սերգեյ Շաքարյանցի «Տարօրինակները. Նիկոլ Փաշինյանի մա -
մու լի ասուլիսները և որոշ պատաս խաններ Ստեփանակերտից» հոդվածում,
որը հրապարակվել է 2020թ. հուն վարի 29-ին REGNUM տեղեկատվական գոր -
ծա կալությունում։ Ես հատուկ այսքան մանրամասն ներկայացրի Նիկոլ Վո վա -
ևի չի` տիեզերական մասշտաբի քաղաքական գործչի այս հերթական բար բա -
ջան քը։ Դատելով ըստ ամենայնի` նրա համար հիմա այնքան էլ հեշտ չէ, քանի
որ տիկնիկավարները նրանից սպա սում են կոնկրետ արդյունքներ, խոստա ցա -
ծի կատարում։ Չէ՞ որ դիմելով Ար ցախի Հանրապետության նախագահի թեկ -
նա ծուներին, Արցախի և Հա յաստանի ժողովրդին Ղարաբաղյան հակա մար -
տութ յան կարգավորման վե րաբերյալ ի սկզբանե մեռելածին, միայն իրեն հայտ նի
փաստաթղթի հարցով` նա հիանալի գիտի, թե ինչպիսին է լինելու միահամուռ
պա տասխանը։ Այդ դեպ քում ինչո՞ւ է Նիկոլ Վովաևիչը դիմում Արցախի Հան -
րա  պետության նախագահի թեկնածուներին։ Այսպիսի մի դավադիր միտք ար -
տա  հայտեմ. ըստ երևույթին, նրան ու նրա անդրօվկիանոսյան հովանա վոր նե -
րին հաստատ հայտնի է, որ նրանց մեջ կա (ն) Սորոսի հիմնադրամի և անդր օվ -
կիանոսյան տարատեսակ դե մոկրատական ինստիտուտների հովանավորյալ
(ներ), որը (որոնք) այնպես, ինչպես և Նիկոլ Վովաևիչը, կաշկանդված է (են) իր
(ենց) գործողություններում Արցախի անկախության պաշտպանության հար -
ցում։ Ի դեպ, «ժողվարչապե տին» նաև հաստատ հայտնի է, որ պետք է կա -
տար յալ բութ լինել` չհաս կա նալու համար, որ Արցախում օրը ցերեկով ճրագով
ան գամ չես գտնի գոնե մեկ այն քան անհույս մի հիմարի, որը կհամաձայներ Ղա -
րա բաղյան հակամարտութ յան կարգավորման վերաբերյալ Նիկոլ Վովաևիչի
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նշած փաստաթղթին։ Եվ ահա, այս դավաճանական բարեհիմարությունը «ժող -
վար չապետը» հնչեցրել է մեկ նպատակով` արտասահմանյան կու րատոր նե -
րին ցույց տալու, որ թեև ամեն կերպ ջանում է դուր գալ Արևմուտքին, բայց իր
առջև դրված խնդիրները Արցա խը հանձնելու մասով անգամ ինքը` «ժող վար -
չա  պետը», ի զորու չէ կա տարել։ Այո, հորինված պատրվակներով նա կարո ղա -
ցավ հասնել ՀՀ երկրորդ նախա գահ Ռոբերտ Քոչարյանի ձերբակալությանը,
ակն հայտ սուտ մեղա դրանք  ներով քրեական գործ հարուցեց ՀՀ երրորդ նա -
խա գահ Սերժ Սարգս յանի դեմ, զրպարտեց Արցախյան ազգային-ազատա գրա -
կան պատերազմի հերոս ներին` հետապնդելով միանգամայն կոնկրետ նպա -
տակ. պառակտել հայ հասարա կությունը, նրան բաժանել «սևերի» ու «սպի -
տակ  ների, «հեղափո խա կանների» և «ռևանշիստների», սակայն նրա ուժերից
վեր է սասանել ողջ հայության հա վա տը, նրա պատրաստակամությունը` կյան քի
գնով պահպա նելու Արցախի Հան ր ապետության անկախությունը, հայկական
եր կու պե տություն ների ան վտան գությունը։ Կարծում եմ, որ համաշխարհային
քա ղաքա կանության ուժի հայտնի կենտրոնը գիտակցում է այս իրողությունը,
դրա հա մար էլ ավելացնում է տարատեսակ հասարակական կազմակեր պութ -
յուն ների ֆինանսավորումը, որոնց գործունեությունն ուղղված է հայոց պե տա -
կա նության քայքայմանը, հայ հասարակությունում անվստահության և պա -
ռակտ ման մթ նոլորտի ստեղծ մա նը, իսկ վերջնարդյունքում` հայ ժողովրդի
միաս նական կամ քի ընկճմանը ազ գա յին անվտանգության սպառնալիքների
հաղ թահարման գոր ծում։ Որպեսզի ասածներս մերկապարանոց չհնչեն, վկա -
յա կոչեմ կոնկրետ փաստեր։ Ասպես, 2018 թ. Սորոսի հիմնադրամից ՀՀ-ում
գրանց ված 43 կազ մակեր պություն ստա ցել է $1 մլն 766 հազար 855, ինչպես
նաև 77 մլն 968 հա զար 600 հայկական դրամ։ 2019-ին Սորոսի հիմնադրամը
ֆի նանսավորել է 35 կազմակերպություն` $1 մլն 858 հազար 664 ընդհանուր գու -
մա րով։ 2018−2019 թթ. Սորոսի հիմ նադրամն ընդհանուր առմամբ ֆինան սա վո -
րել է 59 կազմա կերպություն` $3 մլն 625 հազար 119 և 77 մլն 968 հազար 600 հայ -
կա կան դրամ գու մարով։ Այդ գումարից վերջին երկու տարիներին 22 կազ մա կեր -
պութ յուն ստա ցել է $2 մլն 564 հազար 203 և 77 մլն 968 հազար 600 հայկական
դրամ երկու և ավե լի փոխան ցումներով։ Պետք է կարծել, որ լավ աշխատանքի
հա մար։ Դրանց թվում «Լրա գրողների «Ասպարեզ» ակումբը» ստացել է $128
210, «Թրանս փարենսի ին թեր նեշընըլ հակակոռուպցիոն կենտրոնը»` $181 000,
Հա վասար իրավունք ների ՀԿ-ն` $220 850, «Իրազեկ քաղաքացիների միա վո -
րումը»` $296 000 և 39 021 600 հայկական դրամ, «Առանց սահմանների իրա -
վունք ների պաշ տ պա նու թյուն» կազմակերպությունը` $56 790, «Մանդատ» ՀԿ-ն`
$158 090, Վանա ձորի «Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեա» գրասեն -
յակը` $365 212, «Հան րա յին լրագրության ակումբը»` $139 000, «Factor» տեղե -
կատ վական կենտ  րոնը»` $323 948։ Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, բավական է
ուշա դիր ուսում նա սիրել նախագծերի նպատակները, որոնց համար տրվում է
այս հա սա րակական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը, իսկ հետո
ուսում  նասիրել, թե ինչ գործերում են դրանք արտացոլվում, որպեսզի դառնանք
սո  րոսյան այդ լափակերների անթաքույց հակապետական գործունեության
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վկա  ները։ Համադրելով հայոց պետականությանն ու հայ ժողովրդին բացա -
հայտ թշնամական այս կազմակերպությունների տարբեր գործողությունները`
հստակ երևում է դրանց հակառուսական և ռուսատյաց ուղղվածությունը, որը
հե տա պնդում է միանգամայն կոնկրետ նպատակներ` վարկաբեկել Եվրա սիա -
կան տնտեսական միությունը (ԵՏՄ) և ՀԱՊԿ-ը, հասնել այն բանին, որ պեսզի
Հա յաս  տա նից հանվի 102-րդ ռուսական ռազմակայանը և ռուսաս տան յան
«Էրե բունի» ավիաբազան։ Ընդ որում` սորոսյան լափակերների բոլոր փաս -
տարկ ներն այս հաշվով հիմնված են բացահայտ ստի ու զրպարտության վրա։
Մի խոսքով` Ռուսաստանի դեմոնացմանը հասնելու համար վերջին երկու տա -
րում ՀՀ-ում Սորոսի հիմնադրամից ծախսվել է ավելի քան $3 մլն։ Էլ չեմ ասում
շուրջ օրյա հեռարձակվող և հայերեն ու ռուսերեն թողարկվող «Ազատություն»
ռադիոյի և ինտերնետ-հեռուստատեսության, «Ազատություն» ռադիոյի հայ կա -
կան ծառա յության մասին, որը գոյություն ունի ամերիկայն հարկատուների
շռայլ ֆինան սավորման հաշվին։ Հարկ է հատկապես նշել, որ այդ խափա նա -
րար կառույցն այն քան է լկտիացել, որ նիկոլվովաևիչյան խառնամբոխի լռել -
յայն համա ձայնությամբ, եթե չասենք` հավանությամբ, հետևողականորեն դեմո -
նաց նում է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ
Պու տինին։ Ընդ որում` այդ աշխատանքը տարվում է համակարգային հիման
վրա` ԱՊՀ (և ոչ միայն) տարածքում գունավոր հեղափոխությունների ընթաց -
քում փոր ձարկված` պետությունների կործանման տեխնոլոգիաներով։ Ընթեր -
ցողի մոտ կարող են միանգամայն իրավացիորեն բազմաթիվ հարցեր ծագել.
իսկ ինչպե՞ս են արձագանքում պետությունը, Հայաստանի «հեղափոխական»
իշ  խանութ յուն ները, ինչպես նաև ինքը` Նիկոլ Վովաևիչը, այս անթաքույց
օտար երկրյա միջամ տութ յանը համաշխարհային քաղաքականության ուժի
հայտ նի կենտ րոնի կողմից, որն իրականացվում է ՀՀ-ում գրանցված հասա -
րակական կազ մակեր պությունների միջոցով։ Չէ՞ որ դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ քրե -
որեն պատժելի հանցագործություն։ Այդպիսի հարց տալով` ընթերցողը, իհար -
կե, իրա վա ցի կլի նի։ Հարցի պատասխանը բավական պարզ է. ՀՀ կառա վա -
րութ յունը ցուցա դրաբար հովանավորում է այդ խափանարար կառույցներին։
Որ պես զի ասածս մերկապարանոց չհնչի, նորից վկայակոչեմ կոնկրետ փաստ։
Այսպես, 2019 թ. մարտի 1-ին ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն իր N86-A
որոշմամբ վերը իմ նշած սորոսյան կազմակերպությունները ճանաչեց «բարե -
գոր ծական» և դրանց ազատեց հարկումից։ Դրանց թվում այդ նույն` Վանաձորի
«Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբելայի» գրասենյակն է, «Լրագրողների
«Աս պա րեզ» ակումբը», «Հանրային լրագրության ակումբը», «Իրազեկ քաղա -
քա ցիների միավորումը», «Առանց սահմանների իրավունքների պաշտպա նութ -
յունը», «Fac tor» տեղեկատվական կենտրոնը»։ Ահա այսպիսի բաներ, հար գելի
ըն  թերցող։ Կարծում եմ, որ այս փաստերից հետո անգամ «ժող վարչապետի»
մոլի երկրպագուների (նկատի ունեմ մեղսունակներին, եթե այդ պի սիք դեռևս
կան) աչքերից փառը կընկնի, և նրանք միանգամայն այլ լույսով կտեսնեն լրա -
գրո ղի` Սո րոսի հիմնադրամից նրա կախվածության մասին Նիկոլ Վո վաևիչի
նյար դա պարալիտիկ արձագանքի իսկական դրդապատճառները։ Մի և նույն
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ժա մա նակ, նշենք, որ սորոսյան այս բոլոր կազմակերպությունները, որոնք աշ -
խա  տում են բա րե հունչ ցուցանակների ներքո, բերանները ջուր էին ա ռել, երբ
ամենա կոպիտ ձևով ոտնահարվում էին իրենց լրագրող գործ ըն կերների իրա -
վունք   ները կամ էլ կոպիտ կերպով ոստիկանության բաժիններ բեր ման էին են -
թարկ  վում «այլախոհ» (իմա` պետականամետ մտածող) հասա րակական կազ -
մա   կեր պությունների ղեկավարները, որոնց ողջ «հակա իրավա կան» գործու նե -
ութ յունը սորոսյան պնակալեզների ու նրանց հովանավորող` հա յաս տանյան այ -
ս օրվա իշխանավորների հակապետական, հակազգային գոր ծերը մերկացնելն է։

Հանուն արդարության նշենք, որ Նիկոլ Վովաևիչի ողջ երկվության և
սուտ էության ամենավտանգավոր դրսևորումը նրա խուսափողական պա -
տաս  խանն էր լրագրողի այն հարցին, թե շարունակում է արդյոք Ն. Փա շին -
յանը հավատարիմ մնալ չորս տարի առաջ իր ատահայտած այն կար ծի -
քին, որ Ապրիլյան քառօրյա պատերազմը (2016 թ.), որը սանձազերծեց
Ադր  բե ջանն Արցախի Հանրապետության դեմ, սկսվել է, իբր, Ռուսաստանի
գի  տությամբ և թույլտվությամբ` Հայաստանի կողմից հետագա տա րած քա -
յին զիջումների նպատակով և Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադր -
բե  ջանի միանալու պայմանով։ Ընթերցողներին հիշեցնենք Ն. Փաշինյանի
պա  տասխանը հստակ առաջադրված հարցին. «Այն ամենը, ինչ ես այն ժա -
մա  նակ գրել եմ իմ Facebook-ում, սկզբից մինչև վերջ քննարկել եմ ռուս
գործ  ընկերների հետ (իսկ քննարկելու ի՞նչ կար, պարզապես պետք էր
զրպար   տության համար ներողություն խնդրել – Ա. Գ.)։ Մենք մանրամասն
քն նար կել ենք իրավիճակը և ստացել բոլոր հուզող հարցերի պա տաս խան -
նե րը։ Ես փորձում եմ պահպանել առավելագույն ազնիվ գործընկերային
հա   րա բերություններ նրանց և մյուս բոլոր գործընկերների հետ»։ Առաջինը,
ին չի մասին կարողանում եմ մտածել, այն է, որ պարզեմ, թե ինչ նկատի ու -
նի «ժողվարչապետը» ազնվություն ասելով։ Երկրորդը, ինչի մասին հիշե -
լով` դժվար է չժպտալ, եթե համադրենք նիկոլվովաևիչյան ազնվության այս
դրսևո րումները նրա պրակտիկ գործողությունների հետ։ Տիեզերական մաս -
 շ տա բի սույն քաղաքական գործիչը կարող է և իրոք իրեն համոզել է, թե իր
գեղջ կական պարզունակ հնարքները կարող են հաջողություն ունենալ բար ձր
պրո ֆեսիոնալների, կայացած քաղաքական առաջնորդների շրջա նում,
որոնք ի նշան հայ ժողովրդի և հայոց պետականության հանդեպ հար գանքի`
ստիպված են նրբանկատորեն հանդուրժել իշխանություն թափան ցած քա -
ղա քական դուրսպրծուկի երկերեսանի զառանցանքները, որը չի ստում գու -
ցե թե միայն այն ժամանակ, երբ սելֆի է խնդրում ԵՏՄ և ՀԱՊԿ դաշ նա կից
պե տությունների ղեկավարների հետ։ Եվ միանգամայն կանխա տե սելի էր,
որ ս. թ. հունվարի 25-ին Կապանում, մամուլի ասուլիսի ընթաց քում Նի կոլ
Վո վա ևիչը խուսափելու էր ուղղակի պատասխան տալուց թղթակ ցի տված
ուղիղ հարցին. շարունակո՞ւմ է արդյոք նա մնալ այն դիր քո րոշմանը, որ
Ապրիլյան քառօրյա (2016 թ.) պատերազմը սկսվել է Ռու սաս տանի գի տութ -
յամբ և թույտվությամբ։
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Նիկոլ Վովաևիչի ողջ գործունեությունը վարչապետի պաշտոնում Հայաս -
տա  նի և Արցախի հասարակությանը Ղարաբաղյան հակամարտության կար գա -
վոր ման հարցում ան ձ  նատուր լինելու որոշումներին պատրաստելն է։ Ընդ
որում` կատարելով անդր  օվկիանոսյան տիկնիկավարների հանձնա րա րութ յուն -
ները` նա այնքան պրի միտիվ է, որ կարծում է, թե փորձագիտական հանրութ յու նը
չի նկատի կապը վեր ջին մեկուկես տարիների տարբեր իրադարձությունների
մի ջև։ Այսպես, Նի կոլ Վովաևիչն ամեն առիթով ու ամեն անգամ կրկնում է, որ
Ղա րա բաղյան հակամարտության կար գա վորումը պետք է բավարարի ինչպես
Հա յաս տանին, Արցախի Հանրա պետու թյանը, այնպես էլ Ադրբեջանին կամ էլ
տիկ նոջ հետ միասին ավելի լավ կիրառ ման արժանի համառությամբ կրկնում է,
որ պետք է հայ և ադրբեջանցի ժողո վուրդ ներին պատրաստել խաղաղության։
Ընդ որում` նա համեստորեն լռում է, երբ տեղեկատվական դաշտ է նետվում
միտքն այն մասին, որ Հայաստանի ու Ադր բե ջանի արտաքին գործերի նա խա -
րար ների ժնևյան վերջին բանակ ցու թյուն ներում` ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանա -
խա գահների և ԵԱՀԿ գործող նախա գա հի անձնական ներկայացուցչի մաս նակ -
ցութ յամբ, քննարկվել են ադրբե ջան ցի փախստականներին Շուշի վերա դարձ -
նե լու և Լեռնային Ղարաբաղում հայերի ու ադրբեջանցիների համատեղ բնա -
կութ յան գոտիների ստեղծման հարցերը։ Միև նույն ժամանակ, եթե Նիկոլ Վո -
վաևիչը ճշմարտության տեղ է ընդունել լրատ վականներում մի ինչ-որ հրապա -
րա կում իբր նախկին իշխանությունների կող մից Ադրբեջանին 7 շրջանների
հանձն ման և Լեռնային Ղարաբաղի անորոշ կար գավիճակի մասին` միայն այն
պատ ճառով, որ այդ անհեթեթությունը պաշ տո նական հերքում չի ստացել
իշխա նությունների կողմից, ապա այժմ չի շտա պում բողոքարկել Ժնևում
քննարկ ված հարցերի մասին «արտահոսքը»։ Իսկ ո՞րն է Նիկոլ Փաշինյանի
նման գործողությունների իմաստը։ Պատասխանը պարզ է. Նիկոլ Վովաևիչը գի -
տակ ցում է, որ չի կարողանա կատարել այն ամենը, հա նուն ինչի նրան բերել են
իշ խանության, այն է. պայմանների ստեղծում, որոնց դեպ քում Արցախի Հան րա -
պե տության անվտանգության գոտու երկայնքով կմտց վեն ՆԱՏՕ-ի խա ղա ղա -
րար ուժեր (իմա` ԱՄՆ և Թուրքիա), որոնց համար հատ կապես կարևոր է Իրանի
Իս լա մական Հանրապետության հետ 105 կիլո մետր սահմանի վերահսկումը,
որը ներկայում վերահսկում են Արցախի Հանրա պե տության զինված ուժերը։
Առանց առանձնակի ջանքերի կարելի է հիմնավո րել, որ այդ նպատակին հաս -
նե լուն է ենթարկեցված ՀՀ իշխանությունների` Ար ցախ յան ազգային-ազա տա -
գրա կան պատերազմի հերոսների վարկաբեկման քա ղա քա կա նությունը կամ էլ
Նի կոլ Վովաևիչի` ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանա կում բանակցային գործընթացը
խա փանելու գործողությունները, երբ նա տեղե կատ վական դաշտ նետեց «Ար -
ցա խը Հայաստան է, և վերջ» կարգախոսը, հայ կա կան երկու պետությունների
քա ղա քացիների գիտակցության մեջ Ղարաբաղ յան կարգավորման հարցերում
ՀՀ նախկին իշխանությունների իբր պարտվո ղա կան քաղաքականության մա -
սին կեղծ վարկածի սերմանումը, հայ հասարա կու թյունը պառակտելու հմուտ
աշ  խա տանքը` նրա քաղաքացիներին «սևերի» ու «սպի տակ ների» բաժանելով։
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Կաս կածելու հարկ չկա, որ այս ամենը Լեռնային Ղա րա բա ղի անկախությունն
ան սասան պահող համայն հայության հավաքա կան կամքը կոտրելու զազրելի,
լկտի դավադրության օղակներն են։ Իսկ դա ընդ հա նուր առմամբ նպաստավոր
պայ մաններ է ստեղծում Արցախի Հանրապե տու թյան դեմ Ադրբեջանի կողմից
լայ նամասշտաբ ռազմական նոր ագրեսիա սան   ձա զերծելու համար։ Եվ այդ
դեպքի համար մեր Նիկոլ Վովաևիչն արդեն որո շել է մեղավորին` Ռուսաս տա -
նին, իր երկրպագուների հաճախ, ավաղ, դա տարկ գլուխները հետևողա կա նո -
րեն մտցնելով այն զզվելի սուտը, որի համա ձայն` առանց Ռուսաստանի համա -
ձայ նության Ադրբեջանն Արցախի դեմ պատե րազմ չի սկսի։ Այս առնչությամբ
ակն հայտ է, որ Նիկոլ Վովաևիչի և Իլհամ Հեյդա րո վիչի գործողությունները հա -
մա կարգվում են համաշխարհային քաղաքակա նու թյան ուժի նույն կենտրոնից։
Այ լա պես, հարգելի ընթերցող, այսքան նմանութ յուն չէր լինի նախկին իշ խա նութ -
յուն ների գործունեության նրանց գնահատա կան ների մեջ։ Այսպես, 2018 թ. հու -
լի սի 9-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը բերկ րանքով հայտարարել է.
«Ես ուզում եմ ասել, որ մեր դերն էլ կա Հայաս տանի քաղաքական ասպարեզից
Սերժ Սարգսյանի քրեական ռեժիմը քշելու գոր ծում։ Ես չեմ ուզում այդ մասին
խո սել և ուռճացնել մեր դերը (Իլհամ Հեյդարո վիչն իր թուրք, անգլիացի և ամե րի -
կա ցի հովանավորներին հո չի՞ մատնի – Ա. Գ.)։ Կարող եմ միայն ասել, որ մեկու -
սաց ման քաղաքականությունը, որը մենք իրա կա  նաց րել ենք Հայաստանի
հան դեպ, արդարացնում է իրեն» (https://interfax.az/view/738379)։ Կամ էլ ափ -
շե  րոնյան սուլթանի մեկ այլ հայտա րա րությունը. «Պատահական չէ, որ տա պալ -
վեց քրեական ռեժիմը, որն ավելի քան 20 տարի ղեկավարում էր Հայաստանը,
և այսօր հայ ժողովուրդը ասում է այն, ինչ ասում ենք մենք (այստեղ Իլհամ Հեյ -
դա րովիչը մի փոքր վրիպել է. Նիկոլ Վո վաևիչ և Ко-ն և նրանք, ովքեր կրկնում
են նրա խոսքերը, բոլորովին էլ հայ ժո ղո վուրդը չեն – Ա. Գ.)։ Հույս ունենք, որ
Հա յաստանի նոր ղեկավա րու թյունը կա ռու ցո ղական դիրքորոշում կորդեգրի
հայ-ադրբեջանական ղարա բաղ  յան հա կա մար տության հետ կապված» (https://
www.trend.az/azerbaijan/politics/2947148.html)։ Այնու հետև, նիկոլվո վաևիչ յան
կառավարության առաջին քայ լերով ոգևորված` Ի. Ալիևը 2018 թ. նոյեմբերի 6-ին
հայ տարարել է. «Հայաստա նում այս տարի տեղի ունե ցած փոփոխությունները
նշա նակում են նրանց զավ թո ղա կան քաղա քականության լիակատար ձա խո -
ղում, սա` մեկ (հավանաբար, ափ շե րոն յան սուլ թանը դեռևս այն ժամանակ հաս -
տատ գիտեր, թե ինչ արդյուն քի ձեռքբերմանն է ուղղված լինելու Ն. Փաշինյանի
քա ղաքականությունը – Ա. Գ.)։ Երկրորդ` այդ իրա դարձությունները վկայում են
այն մասին, որ մեր իրականաց րած քա ղաքականությունը արդյունքներ է տալիս
(ավե լի պարզ ասած` 2018 թ. ապրիլ−մայիսի պետական հեղաշրջումը տեղի է
ունե ցել ոչ առանց Ադրբեջանի մասնակցության – Ա. Գ.)» (https://www.trend.az/
azerbaijan/politics/2975933.html)։ Կամ էլ Իլհամ Հեյդարովիչի մեկ այլ հայ տա րա -
րութ յունը` արված 01. 01. 2019 թ.։ «Մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել. այդ քրեա -
կան ռեժիմը պետք է տապալվի, և հա սանք դրան։ Մենք հասանք դրան` օգտա -
գոր ծելով բոլոր միջոցները։ Ես քա նիցս ասել եմ, այսօր ուզում եմ ասել ևս մեկ

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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ան գամ. նրանում, որ քրեական, կո ռում պացված խունտայի ռեժիմը տա պալ -
վեց, մեր բաժինն էլ կա» (https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2998037.html)։
Կարծում եմ` մեկնաբա նու թ յուններն ավելորդ են։

Ընդհանրացնելով վերն ասվածը` իրավունք ունեմ պնդելու, որ 2018 թ.
ապ րիլ−մայիսի պետական հեղաշրջումը Հայաստանի Հանրապետությունում
ռու սատյաց ուժերին իշխանության բերելու մանրակրկիտ մշակված տեխ նոլո -
գիա յի եզրափակիչ գործողությունն էր` Անդրկովկասից Ռուսաստանը դուրս
մղե   լու, Արցախի Հանրապետության սահմանների ողջ պարագծով ՆԱՏՕ-ի խա -
ղա   ղա  րար ուժեր (իմա` ամերիկա-թուրքական) մտցնելու, Իրանի Իսլամական
Հան  րա պե տության հետ 105 կիլոմետր սահմանի (որը ներկայում վերահսկվում
է Արցա խի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից) վերահսկողություն իրա -
կա  նացնելու նպատակով։

Միակ եզրակացությունը, որը ստեղծված պայմաններում կարելի է անել,
այս պիսին է. Հայաստանի և Արցախի պաշտպանության միավորված կոմիտեի
հիմ նումը` հայկական երկու պետությունների գոյության վտանգավոր սպառնա լի -
քի չեզոքացման նպատակով, Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան -
րա պե տության պահպանման պարտադիր պայմանն է։ Այլընտրանքը հայոց պե -
տա կանության կորուստն է։

Հետգրության փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի ցանկա -
 նա հոդվածս ավարտել հոռետեսական նոտայով։ Լավ է, որ օրերս լավա տե սու -
թ յան և էներգիայի հզոր լիցք ստանալու հնարավորություն կստեղծվի Ար ցախյան
ազ գային-ազատագրական շարժման գլխավոր գաղափարախոսնե րից մեկի`
Զո րի Հայկի Բալայանի հետ հաղորդակցվելով։ 2020 թ. փետրվարի 10-ին Զորի
Հայկո վիչը կդառնա 85 տարեկան։ Խոստովանում եմ, այդքան բազ մա կող մա նի
անձ նա վո րության, Հայաստանի, Արցախի ու Մեծ Ռուսաստանի հայ րե նա սե րի
մա  սին գրելը հեշտ գործ չէ։ Ուստի, կօգտվեմ Հայաստանի Հան րա պե տութ  յու նում
Ռու սաստանի Դաշնության առաջին դեսպան, լուսահոգի Վլադի միր Պետ  րո վիչ
Ստուպիշինի` մեծ տերության հայրենասերի հուշերից, որին ջեր մութ յամբ են հիշում
Հա յաստանում և Արցախում։ Ահա նա իր «Իմ առաքե լությունը Հա յաստա նում.
1992−1994» հոդվածում գրում է. «Շատ թանկ եմ գնա հա տել և գնա հատում բա -
րե կամությունս հայտնի գրող, խորհրդային իշխանութ յան առջև Լեռ նային Ղա րա -
բա  ղի ամենահետևողական պաշտպաններից մեկի` Զորի Բա լա յանի հետ։ Այդ
նա Սիլվա Կապուտիկյանի հետ միասին բացահայտ առ ճա կատ ման մեջ մտավ
Գոր բաչովի հետ` պաշտպանելով իր ցեղակիցների` նա ին քը ծնունդով Ղա րա բա -
ղից է, բնական իրավունքը` ազատագրվել ազե րիա-թուր քա կան լծից։

1989−1991 թթ. ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավոր լինելով` Զորի Բա -
լա  յանը, որը ժամանակին երկար տարիներ բժիշկ է աշխատել Կամչատկայում
և դեռևս այնտեղ դարձել պրոֆեսիոնալ գրող, իր գրիչը ծառայության է դրել ղա -
րա   բաղյան գործին և ամբողջովին նվիրվել հրապարակախոսությանը։ Նրա գր -
չին են պատկանում գրքեր, որոնք պատմում են Հայաստանի և Արցախի պատ -
մութ յան մասին, թուրք եկվորների դեմ պայքարի, ներկայիս փորձություն նե րի
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մասին, որոնք բաժին են ընկել հայ ժողովրդին... Նա լավ է գրել ռուս լեյտե նանտ
Դիմա Մոտրիչի մասին, որը կյանքը տվել է ղարաբաղյան արդար գործին, և նրա
հոր` կադրային զինվորականի, սուզանավի հրամանատարի մասին, որը, իմա -
նա  լով որդու զոհվելու մասին, նրա տեղն է զբաղեցրել Ղարաբաղի ինքնա պա -
շտ    պա նության ջոկատներից մեկում։

1991 թ. մայիսին Զորի Բալայանը ծանոթացել է բրիտանական խորհրդա -
րա  նի Լորդերի պալատի երկրորդ խոսնակ, բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի հետ ...
Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ «Կոլցո» հանցավոր գործողությունն արդեն հասցրել
էր ամայացնել տասնյակ հայկական գյուղեր։ Ըստ էության, Հայաստան էր հոր -
դել Ադրբեջանից փախստականների նոր ալիքը։ Լեդի Քոքսը Գորբաչովից թույլ -
տվութ յուն կորզեց` մեկնելու Ղարաբաղ։ Մոսկվա վերադառնալով` նա սկսեց իր
պայ քարը ի պաշտպանություն ղարաբաղցիների` հետևելով զոհերի կողմը լինե -
լու սախարովյան սկզբունքին։ «Ես համոզված եմ, որ այս հակամարտությունում
գլխա վոր զոհը հայ ժողովուրդն է, ուստի ես նրա կողմից եմ», − ասել էր Քերո լայն
Քո քսը, և այդ ժամանակվանից ամուր ու անշեղ հետևել է այդ սկզբունքին` Ղա -
րա  բաղ յան հակամարտության մասին ճշմարտությունը տանելով Եվրոպա ու
Ամե  րիկա, ելույթ ունենալով Բրիտանիայի Լորդերի պալատում և ԱՄՆ Կոնգրե -
սում, Եվրախորհրդարանում և ՄԱԿ-ում, քրիստոնեական և իրավապաշտպան
կազ  մա կեր պություններում։

Այնտեղ նա մեկ անգամ չէ, որ ստիպված է եղել պատասխանել նրանց, ով -
քեր սիրում են խոսել «հայկական ագրեսիայի» մասին. «Պատկերացրեք մի մար -
դու, որի քիթն ու բերանը փակել են, չեն թողնում շնչել, իսկ երբ նա սկսում է ձեռքերը
թա փա հարել և հասցնել բռնարարի դեմքին, սա հանկարծ նեղանում է ու բողոքում
իր զոհի դեմ։ Այսպես է և Ղարաբաղի ու Հայաստանի պարագայում։ Նրանք օրինա -
կան են դիմադրում։ Եվ նրանց մեղադրելն ագրեսիվության մեջ պարզապես հիմա -
րությ ուն է» (Зорий Балаян. Моя миссия в Армении. 1992−1994)։

Գրելով վերջին նախադասությունը` ինքս ինձ բռնեցի այն մտքի վրա, որ
կա րող եմ տրվել գայթակղությանն ու արտագրել Վլադիմիր Պետրովիչի ամբողջ
հոդ վածը։ Բայց անգամ այս երկու ոչ մեծ դրվագը վկայում են այն մասին, որ եթե
մար դը համոզված է, որ իր գործն արդար է, նա կարող է դրանում համոզել ան -
գամ բրիտանական խորհրդարանի երկրորդ խոսնակին։ Համոզված եմ, որ դեռ
հնա րա վո րություն կունենամ առանձին հոդվածով հանդես գալու, որը կպատմի
այդ ականավոր հայի կյանքի սխրանքի մասին, ով դարձել է Արցախի ազատա -
սեր ժողովրդի անկոտրում կամքի և արիության խորհրդանշաններից մեկը։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ

Shame.am, 12. 02. 2020.  

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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УБЕРЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 
АРМЕНИИ И РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ!

Аннотация
Кампания по агитации «за» или «против» принятия поправок в Конс -

титуции Армении, вне всякого сомнения, придаст второе дыхание антиго-
сударственной политике «народного премьера», нацеленной на дальней-
шее углубление раскола в армянском обществе, разделение граждан на
«черных» и «белых», «революционеров» и «реваншистов». Референдум
по поправкам в Конституции − действенное средство дальнейшего расша -
тывания основ армянской государственности.

Итак, 6 февраля 2020 года по инициативе депутатов фракции «Мой
шаг» Национального Собрания Республики Армения (далее − НС РА), об -
слу  живающей запросы премьер-министра РА Никола Пашиняна (читайте
обслуживающих поручения заокеанских кукловодов) в нарушение дейст -
ву ющей Конституции РА, а также в обход соответствующих положений,
пре дусмотренных конституционными законами «О регламенте НС» и
«О ре ферендуме РА», обязывающих обязательное требование о пред-
ставлении данного проекта закона в Конституционный суд Республики
Ар мения, приняло закон о вынесении на референдум проекта изменений
в Конституции РА. До принятия данного документа относительно этого
пра вового беспредела было написано множество статей со стороны авто-
ритетных правоведов, специалистов в области конституционного права.
Более того, были даны десятки профессиональных и исчерпывающих
разъяснений, подробно описывающих антиконституционность принятого
николвоваевскими депутатами данного законопроекта. Волею случая в
эти дни президент РА Армен Саркисян оказался в Армении (везет же Ни -
ко лу Воваевичу) и своей дражайшей рукой обессмертил этот преслову-
тый приговор конституционному строю РА. Как было отмечено в заявле-
нии пресс-службы президента РА от 11 февраля т. г., «руководствуясь по -
ло жениями статьи 206 Конституции, согласно которым президент назна-
чает референдум в трехдневный срок после принятия Национальным
Соб ранием постановления о проведении референдума», президент РА
под  писал указ, в соответствии с которым на 5 апреля 2020 г. назначен ре -
фе рендум по конституционным изменениям.
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После подобной подачи материала со стороны пресс-службы главы
государства у неискушенного читателя могло сложиться впечатление, что
пре зидент РА якобы был обязан подписать это решение НС РА. Все бы
так, если бы не одно весьма существенное обстоятельство. Так, букваль-
но на следующий день после принятия НС РА решения о проведении ре -
фе рендума 132 достаточно авторитетных специалиста в области юрис-
пруденции выступили и подписались под заявлением, в котором весьма
убе дительно доказывалась антиконституционность данного решения НС
РА. Это заявление было опубликовано в десятках интернет-изданий и
было своевременно направлено в канцелярию президента РА. Подписав
это ре шение НС РА, президент РА тем самым благословил теперь уже
конс титуционный переворот в Республике Армения.

Почему я употребил слова «теперь уже», может вполне резонно за -
даться вопросом уважаемый читатель.

Смею напомнить читателям, что не далее как 4 августа 2019 г. ИА
REGNUM опубликовало мою статью «Промедление с отстранением дик-
татуры − угроза безопасности Армении». Уже тогда, ваш покорный слуга
«вы числил» алгоритм действий заокеанских кукловодов по разрыхлению
ос нов армянской государственности и вовсе не потому, что я являюсь
эта  ким новоявленным политическим пророком, а просто по той причине,
что у меня неплохая память и я вспомнил технологии цветных револю-
ций, в частности, так называемой «Революции роз», совершенной в нояб -
ре 2003 г. в Грузии, «оранжевой революции» (январь 2005 г.) на Украине,
«тюль пановой (маковой) революции» в Киргизии в апреле 2005 г., ну и,
ко нечно, еще свежи были в памяти подробности технологии свержения
за конно избранной власти на Украине в результате Евромайдана (ноябрь
2013 г. − январь 2014 г.). В полной аналогии с вышеуказанными сценариями
в апреле−мае 2018 года произошел также и государственный переворот
в Армении, естественно, с армянской спецификой. Приведу лишь одну
вы держку из упомянутой выше статьи в ИА REGNUM:«… 2 октября 2018
го да на внеочередном заседании НС РА приняло Закон «О внесении из -
ме нений и дополнений в Конституционный Закон Республики Армения
«Рег ла мент Национального Собрания». … Это была своеобразная стра-
ховка от агрессивных действий сторонников премьер-министра Никола
Па шиняна, преследующих цель срыва специальных заседаний по выбо-
рам премьер-министра, как это имело место быть в дальнейшем при его
пре думышленной отставке, что, повторюсь, в соответствии с действую-
щим в то время законом и привело к роспуску НС РА. Заметим, что уже 3
октября 2018 года принятый накануне вышеотмеченный закон был нап -
рав лен на утверждение президента РА Армена Саркисяна. То, что этот
за кон всецело исходил из требований Конституции РА, не вызывало сом -
не ний как у именитых ученых−правоведов, так и у любого трезвомысля-

А. ГЕГАМЯН



41

щего гражданина РА. В положенные для утверждения три недели (21
день) данный закон так и не был утвержден президентом, а в последний
день установленного срока из канцелярии президента РА был отправлен
в Конституционный Суд для принятия заключения о его соответствии
Конс титуции РА».

Заметим, что КС РА признал полное соответствие этого закона тре-
бованиям Конституции. Однако, как говорится, поезд ушел и Наци о наль -
ное Собрание РА VI созыва с легкой руки президента РА Армена Саркис -
я на было распущено. Здесь уместно отметить, что после выборов НС РА
VI созыва международные организации в один голос отмечали, что состо-
явшиеся в апреле 2017 года выборы НС РА VI созыва были самыми демо-
кратичными и проходили в полном соответствии с действующим законам.
Да что там мнение международных организаций и наблюдателей, когда
сам Никол Воваевич, себя любимый, признал их таковыми и без каких-ли бо
нареканий и жалоб в Конституционный суд РА занял депутатское кресло.
Это в порядке напоминания, уважаемый читатель, а заодно и информация
к размышлению касательно действий президента РА в октябре 2018 г.,
пов лекших за собой роспуск НС РА VI созыва и то, что было сделано им
же в феврале 2020 года подписанием указа о проведении референдума.

Заметим, что скоропалительному принятию НС РА решения о про-
ведении референдума и его утверждению президентом РА предшество-
вали весьма и весьма серьезные критические замечания и оценки всему
проис ходящему со стороны как содокладчиков Мониторингового комите-
та ПАСЕ по Армении Андрея Ширцеля и Киммо Кильюнена, так и пред се -
да теля Венецианской комиссии Совета Европы (Европейской комиссии за
де мократию через право) Джанни Букиккио. Приведу выдержку из заявле-
ния сеньора Дж. Букиккио:«В продолжение своего заявления от 29 октября
2019 года я по-прежнему обеспокоен открытым конфликтом вокруг Конс -
ти туционного суда Армении. Разделяю в этой связи озабоченность содок-
ладчиков ПАСЕ. Я хотел бы вновь обратиться к предложениям, сделан-
ным в заключении Венецианской комиссии, опубликованном в октябре
2019 года, согласно которому схема досрочного выхода членов Конс ти ту -
цион ного суда на пенсию действительно должна быть добровольной и
иск лючать любое политическое или личное давление на судей, и должна
осу ществляться таким образом, чтобы это не влияло на исход дел. Пуб лич -
ные заявления и действия последних времен не соответствуют этим стан -
дартам и не могут способствовать ослаблению напряженности. …Я вновь
при зываю все стороны проявить сдержанность и ослабить напряжен ность
в этой тревожной ситуации, чтобы обеспечить нормальную реализацию
Конс титуции Армении».

Наш «народный премьер», будучи стратегом галактического мас-
штаба, весьма необычно внял рекомендациям председателя Вене -

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...
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циан ской комиссии и проявил своеобразное понимание «демократиче-
ской культуры и зрелости» (к чему призывал Дж. Букиккио), что предпо-
лагает проявление «систематической сдержанности, добропорядочно-
сти и взаимного уважения между государственными институтами», пе -
ре неся напряженность между государственными институтами в нагне-
тание напряженности уже в армянском обществе, вынося антиконсти-
туционный закон на всенародный референдум. Наш уважаемый чита-
тель вполне резонно может задаться вопросом: а собственно что тут
пло хого, когда правительство РА, во главе которого еще тот мыслитель
с незаконченным высшим образованием, выносит на всенародный
референдум волнующий его вопрос? Тем более что автором и основ-
ным докладчиком по данному вопросу в НС РА был другой непререкае-
мый авторитет в области конституционного права − депутат от фракции
«Мой шаг» Национального Собрания РА Ваагн Овакимян (большой
спе циалист в области радиофизики, в 1991−1993 гг. студент факульте-
та радиофизики, а в 1996−2000 гг. студент факультета философии,
социологии, психологии и политологии Ереванского государственного
университета), ну что из того, что он так и не получил высшее образо-
вание, зато какую жизненную школу прошел в 1999−2012 гг., работая
кор респондентом не какой-то газеты, а в николвоваевской семейной га -
зе те «Айкакан жаманак».

Уважаемый читатель, я привожу эти подробности с тем, чтобы пока-
зать какие тревожные времена переживает сегодня моя Родина − Рес пуб -
ли ка Армения, когда у руля государства оказались совершенно не адек -
ват ные занимаемым должностям, в плане полученных знаний, пос ред -
ствен ности. И это полбеды, а беда, скорее трагедия в другом, а именно:
на обслуге политических интересов этих нуворишей во власти, а скорее
ин тересов их заокеанских кукловодов оказался весьма и весьма образо-
ванный человек, президент Республики Армения Армен Варда нович Сар -
ки сян. Он, будучи личностью весьма осторожной и осмотрительной, уже
пос ле подписания указа о референдуме не мог не понимать, что соде-
янное им на пару с Николом Воваевичем антиконституционное действо
ра но или поздно непременно навредит его имиджу. Имиджу весьма рес-
пектабельного человека, успешного бизнесмена с гражданством (в меру
необходимости и по обстоятельствам) Великобритании и Рес публики Ар -
ме ния. И вполне было ожидаемо, что спустя два дня после подписания
ука за о референдуме в уже отмеченном заявлении пресс-службы прези-
дента РА читаем:«… В то же время, подчеркивая важность конституцион-
ных реформ, а также необходимость соблюдения верховенства закона,
под держания высокого авторитета Армении, президент республики не
иск лючает возможность продолжения со своей стороны дальнейших об -
суж дений, проведения консультаций (которыми он успешно пренебрег
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при получении заявления, подписанного 132 профессионалами в области
пра ва. − А. Г.) с общественно-политическими группами, профессиональ-
ным сообществом, государственными органами − Наци ональным Соб ра -
нием, правительством, Конституционным судом, обращения к соответ-
ствующим международным структурам и экспертам для по лучения кон-
сультативного мнения».

Не скрою, уважаемый читатель, что, прочитав такое, первое, о чем
я подумал, что написанное идет под рубрикой «фейковые новости». Нет,
я ошибся, это на самом деле было заявление пресс-службы президента,
бо лее того, оно было опубликовано в ряде внушающих доверие интер-
нет-изданиях. Когдя я вчитывался в эти строки из заявления, мне на па -
мять пришла ставшая классическим воплощением конформизма исто-
рия, когда двое мужчин эмоционально и громко дают взаимоисключаю-
щие оценки одному и тому же явлению, в нашем случае, к примеру, це -
ле сообразности или нецелесообразности проведения референдума о
поправках в Конституции РА. Со стороны за спором этих людей наблю-
дает третий гражданин. Уже охрипшие от бурных дебатов спорщики об -
ра щаются к нему, как к третейскому судье, при этом каждый из них изла-
гает свои, повторюсь, взаимоисключающие доводы. Выслушав первого
спорщика, «третейский судья» громогласно объявляет свой вердикт, ска-
зав ты прав! В недоумении от этого вердикта другой из спорщиков при-
водит свои доводы. Малость призадумавшись, «третейский судья» объ-
являет, что и второй из спорщиков прав. Наблюдая за этой сценой, в их
разговор вмешивается и второй очевидец этого микроводевиля, который
с недоумением спрашивает у «третейского судьи»: как же понять ваши
вер дикты, когда диаметрально противоположные доводы каждого из
спорщиков вы сочли правильными? И как вы думаете, уважаемый чита-
тель, как на этот упрек среагировал наш «третейский судья»? Недолго
размышляя, он, глубокомысленно взглянув уже на своего оппонента,
заявил: и ты прав. Здесь же, в свою очередь, хочу заметить, что хотя Ар -
мен Варданович и перекрасился в роль этакого третейского судьи, одна-
ко, по примеру с известным политическим деятелем горбачевской эпохи,
ска жу: Армен, ты не прав!

Столь подробное описание неуёмного желания «народного премь-
ера» РА аж ценой конституционного переворота добиться отстранения от
долж ности семерых членов Конституционного суда РА ежедневно, если
не ежечасно подвергающихся циничному моральному давлению со сто-
роны власть предержащих РА и их подпевал, вовсе не является случай-
ностью. Как и не является случайностью судилище над первым президен-
том Нагорно-Карабахской Республики, вторым президентом РА, героем
Арцаха Робертом Кочаряном, или же все чаще и чаще озвучиваемые в
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последнее время гнусные измышления на тему скорейшего развязывания
судилища над третьим президентом РА, героем Арцаха Сержем Сар гся -
ном не являются случайностью. Взять хотя бы последний выпад, когда
один из рупоров Посольства США в РА в своем эфире от 11 февраля т. г.
уста ми участников программы озвучил прямые призывы незамедлитель-
но арестовать и засудить Сержа Азатовича Саргсяна. При этом сей ульти -
ма тум преподносился как непростительное упущение со стороны верши-
телей «бархатной революции», то бишь государственного переворота ап -
реля−мая 2018 года, которое властям РА, Никол Воваевичу, себя люби-
мому, надлежит исправить в возможно короткие сроки. Или же непочти-
тельные хамские упоминания о втором и третьем президентах РА, пред-
седателе Конституционного суда Грайре Товмасяне и экс-директоре СНБ
Артуре Ванецяне, когда с эфира интернет-телевидения 1in.am клевещут
на них, навешивая ярлыки типа «пятая колонна», далее мерзко характе-
ризуя факт присутствия в РА 102-й российский военной базы, в качестве
убе дительного свидетельства наличия в Армении «пятой колонны». Уже
не приходится говорить о не менее хамских нападках на героя Арцаха,
кан дидата в президенты Республики Арцах Виталия Баласаняна, а также
о мерзких выпадах против других героев Арцахской национально-освобо-
дительной борьбы. Заметим, что конечная цель этой изощренной инфор-
мационной войны сколь гнусна, столь же примитивна и предельно ясна.
За океанскими поводырями Никола Воваевича и Ко поставлена за дача по -
доб ными действиями власть предержащих Армении создать та кой
информационный фон, когда герои национально-освободительной борь -
бы арцахского народа и всего армянства будут преподноситься междуна-
родному сообществу не иначе как люди, переступившие закон, при этом
преследуя цель насаждать в сознание международного сообщества не од -
но кратно тиражируемую не раз озвученную апшеронским султаном Иль -
ха мом Алиевым мысль: «Не случайно, что распался криминальный ре -
жим, который более 20 лет руководил Арменией, и сегодня армянский
на род говорит то, что говорим мы». Уже об этом приходилось писать, но,
су дя по заявлениям Никола Воваевича, власти РА и сегодня своими дей-
ствиями стараются доказать, что апшеронский султан был прав.

Внимательно анализируя события последних дней, члены правле-
ния партии «Национальное Единение», руководителем которой я имею
честь быть, приняли решение в связи со сложившейся в РА сложной си -
туацией посоветоваться о наших дальнейших действиях с руководителя-
ми территориальных подразделений марзов (областей) партии по выра-
ботке единой позиции на предстоящем референдуме по изменениям в
Кон ституции РА. Буквально спустя час после первых телефонных кон-
сультаций с нашими коллегами из марзов (областей) заместитель пред-
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седателя партии, экс-министр внутренних дел Армянской ССР Левон
Акопович Галстян, с офицерской выправкой и улыбкой на лице войдя в
кабинет, заявил: дай команду прекратить эти консультации. Я с легким
не доумением спросил, а с чего бы это? Оказалось, что все шестеро из ру -
ко водителей территориальных организаций, до кого он успел дозвониться
и обменяться мнениями, правда, с почтением, но и с гневными нотами в
го лосе, будто сговорившись, единодушно заявили, что, видать, неадек-
ватность властей РА распространилась и на руководство нашей партии.
Разъяснение причин своего негодования со стороны наших товарищей по
пар тии было вполне понятно: когда наша Родина, Республика Армения,
пребывает в состоянии ни мира, ни войны, когда за последний год насе-
ление страны сократилось на 26 тысяч человек, когда фермеры изнывают
под бременем неоплаченных долгов, когда каждый четвертый гражданин
страны живет ниже уровня бедности, а в это же время «революционные»
власти заладили с этим издевательским референдумом, а руководство
партии «Национальное Единение», как им показалось, мало того что это
принимает всерьез, но и консультируется на сей счет, то это, по их еди-
нодушной оценке, уже перешло за границы разумного. Возразить нашим
друзьям по партии нам было не под силу, да и ни к чему. Признаемся, это
смог бы разве что Никол Воваевич − наш непревзойденный популист,
при  чем оговорюсь, что переубедить он их не сумел бы, но позабавить,
вне вся кого сомнения, у него бы получилось.

Не стану повторять, что формирование ручного для «народного
премьера» Конституционного суда это одно из главных звеньев проталки-
вания через КС РА пресловутой Стамбульской конвенции, ждущего своего
часа принятия закона о переделе собственности, а главное − принятие
на  вязываемого из-за бугра капитулянтского соглашения по урегулирова-
нию Нагорно-карабахского конфликта, преследующего вполне конкрет-
ную цель размещение миротворцев НАТО (надо полагать США и Турции)
по периметру границ Республики Арцах и в 105-километровой зоне без-
опасности вдоль границы Зангелана, Джебраила и Физули с Исламской
Рес публикой Иран, в настоящее время контролируемой вооруженными
си лами Республики Арцах.

Сама же кампания по агитации «за» или «против» принятия поп ра -
вок в Конституции РА, вне всякого сомнения, придаст второе дыхание ан -
ти  государственной политике «народного премьера», нацеленной на даль-
нейшее углубление раскола в армянском обществе, разделение на «чер-
ных» и «белых», «революционеров» и «реваншистов». Или же, называя
ве щи своими именами, референдум по поправкам в Конституции РА −
действенное средство для дальнейшего расшатывания основ армян-
ской государственности, являющегося вожделенной мечтой апшерон-

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



46

ского султана и его турецких покровителей. Однако хотело бы разоча-
ровать Никола Воваевича и его сотоварищей: инициируемая ими эта
ан тинациональна затея проведения референдума обречена на провал.
Задача же всего здравомыслящего армянства − уберечь государствен-
ность Армении и Республики Арцах от возможных опасных рецидивов
навязанной из-за океана диверсии, разрыхляющей основы армянской
го сударственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на тревожной ноте. Благо и на сей раз представился очень и
очень приятный сюрприз: 14 февраля т. г. − 55-летний юбилей гвардии
пол ковника, Заслуженного военного летчика Российской Федерации, лет-
чика-аса, командира авиабазы «Эребуни» Александра Георгиевича Пет -
рова. С моей стороны было бы крайне нескромно говорить о славном ко -
ман дире, незаурядном исполнителе фигур высшего пилотажа, о его не -
дав ней благородной миссии на авиабазе Военно-космических сил России
«Хмеймим» в Сирии. Об этом были телерепортажи на ведущих россий-
ских телеканалах. Уверен и в том, что в будущем на профессиональном
уровне о жизненном подвиге гвардии полковника Александра Петрова
расскажут его коллеги начинающим военным летчикам. Замечу читате-
лям, что аэродром «Эребуни» со всех сторон окружен горами высотой от
3,5 до 5 тысяч метров, уже не приходится говорить, что он фактически
рас  положен в черте столицы Армении г. Еревана. Так вот несколькими
днями ранее мой внук Арташес Мамиконович Гегамян-младший вбежал в
ком нату и повелительным, нет, скорее командирским тоном в голосе
велел мне выйти на балкон. Чтобы я не задал ему лишних вопросов, он
про должил: Александр Георгиевич в небе, прямо над нашим зданием. Ес -
тес твенно, немедленно выйдя на балкон, я восхитился увиденным: три
боевых истребителя МиГ−29, выстроившись треугольником, пролетали
недалеко от многоквартирного жилого дома, что поодаль от здания сто-
личного Теат ра оперы и балета им. А. Спендиарова. Совершенно синх -
ронно дед и внук Гегамяны одновременно вскинув вверх руки стали гро-
могласно приветствовать наших российских военных летчиков, Алек сан -
д ра Георгиевича Петрова и его коллег. Не исключаю, что, наблюдая со
сто  роны за нашими возгласами, люди могли подумать, что, оказывается,
в Армении не только власть предержащие сошли с катушек, но и оппози-
ция с ними в придачу. Случилось так, что на следующее утро состоялся
мой телефонный разговор с Александром Георгиевичем и я поделился с
ним этой информацией. Из состоявшегося между нами разговора я понял,
что в этот вечер гвардии полковник Александр Петров был за штурвалом
МиГ−29 и проводил плановый тренировочный полет, тогда же я узнал, что
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на днях 55-летие со дня его рождения. Не буду томить читателей, а скажу
лишь: с 55-летием со дня рождения и долгие Вам лета, уважаемый и до -
ро гой гвардии полковник, Заслуженный военный летчик Российской Фе -
де  рации, летчик-ас, командир авиабазы «Эребуни» Александр Геор гие вич
Петров, надежный защитник мирного неба над моей любимой Арменией.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՊԱՀՊԱՆԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ 
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Անոտացիա
Հայաստանի Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու

«կողմ» կամ «դեմ» քարոզարշավը, անկասկած, երկրորդ շնչառություն կհա -
ղորդի «ժողվարչապետի» հակապետական քաղաքականությանը, որն ուղ -
ղված է հայ հասարակության մասնատման, քաղաքացիներին «սևերի» ու
«սպիտակների», «հեղափոխականների» և «ռևանշիստների» բաժանման
հետագա խորացմանը։ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաք -
վեն հայոց պետականության հիմքերի հետագա սասանման գործուն միջոց է։

Եվ այսպես, 2020 թ. փետրվարի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության
Ազգային ժողովի (այսուհետ` ՀՀ ԱԺ) «Իմ քայլը» խմբակցության, որը սպա -
սար կում է ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պահանջները (իմա` սպա սար -
կում է անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարների հանձնարարություն ների կա -
տա  րումը), պատգամավորների նախաձեռնությամբ, խախտելով ՀՀ գործող
Սահ մանադրությունը, ինչպես նաև շրջանցելով «ԱԺ Կանոնակարգի մա սին»
և «ՀՀ հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքներով նախա տեսված
հա մապատասխան դրույթները, որոնք պարտավորեցնում են սույն օրի նա -
գիծը Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարա նում
ներ  կայացնելու պարտադիր պահանջ, ընդունվեց օրենք ՀՀ Սահմանա -
դրութ յունում փոփոխություններ կատարելու նախագիծը հանրաքվեի դնելու
մասին։ Մինչ փաստաթղթի ընդունումը իրավական այս ամենաթողության
մասին բազմաթիվ հոդվածներ են գրվել հեղինակավոր իրավագետների,
սահ մանադրական իրավունքի մասնագետների կողմից։ Ավելին, տրվել են
տաս նյակ պրոֆեսիոնալ և սպառիչ պարզաբանումներ, որոնք հանգամա -
նորեն նկարագրել են նիկոլվովաևիչյան պատգամավորների ընդունած օրի -
նա գծի հակասահմանադրականությունը։ Բախտի բերմամբ ՀՀ նախա գահ
Ար մեն Սարգյսանն այդ օրերին Հայաստանում էր (Նիկոլ Վովաևիչի բախտը
բե րում է) և իր թանկագին ձեռքով անմահացրեց ՀՀ սահմանադրա կան կար գի
չարաբաստիկ դատավճիռը։ Ինչպես նշվել է ՀՀ նախագահի մա մուլի ծա ռա -
յութ յան ս. թ. փետրվարի 11-ի հայտարարությունում, «ղեկա վարվելով Սահ -
մա   նադրության 206 հոդվածի դրույթներով, որի համաձայն` Ազգային ժո ղո -
վի կողմից հանրաքվե անցկացնելու մասին որոշում ընդուն վելուց հետո`



49

եռօր յա ժամկետում, հանրապետության նախագահը նշանա կում է հան րաք -
վե», ՀՀ նախագահը ստորագրեց հրամանագիր, որի համա ձայն` 2020 թ. ապ -
րիլի 5-ին նշանակվեց Սահմանադրական փոփոխութ յունների հան րաք վե։

Պետության ղեկավարի մամուլի ծառայության կողմից նյութն այս կերպ
մա  տուցվելուց հետո գործից անտեղյակ ընթերցողի մոտ կարող է տպա վո -
րութ  յուն ստեղծվել, թե ՀՀ նախագահն իբր պարտավոր էր ստորա գրել ՀՀ
ԱԺ այդ որոշումը։ Գուցե այդպես լիներ, եթե չլիներ մի բավական էական
հան  գամանք։ Այսպես, ՀՀ ԱԺ-ի կողմից հանրաքվեի անցկացման մասին
որո   շումն ընդունելու տառացիորեն հաջորդ օրը իրավագիտության ոլորտի
132 բավական հեղինակավոր մասնագետներ հանդես եկան և ստորագրե -
ցին մի հայտարարություն, որում միանգամայն համոզիչ ապացուցվում էր ՀՀ
ԱԺ այս որոշման հակասահմանադրականությունը։ Այդ հայտարա րությունը
հրա պարակվել էր տասնյակ ինտերնետ-պարբերա կան ներում և ժամանա -
կին ուղարկվել ՀՀ նախագահի գրասենյակ։ ՀՀ ԱԺ այդ որոշումն ստորագրե -
լով` ՀՀ նախագահը դրանով իսկ իր օրհնությունն է տվել այժմ արդեն սահ -
մա նադրական հեղաշրջմանը Հայաստանի Հանրա պետությունում։

Ինչո՞ւ եմ օգտագործում «այժմ արդեն» բառերը, արդարացիորեն կա -
րող է հարց տալ ընթերցողը:

Համարձակվում եմ հիշեցնել ընթերցողներին, որ 2019 թ. օգոստոսի 4-
ին REGNUM տեղեկատվական գործակալությունը հրապարակել է իմ «Հա -
պա ղումը բռնապետությունը վերացնելու հարցում սպառնալիք է Հայաս -
տա  նի անվտանգությանը» հոդվածը։ Այն ժամանակ արդեն ձեր խոնարհ
ծա  ռան «հաշվարկել» էր անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարների` հայոց
պե  տականության հիմքերի խարխլման գործողությունների ալգորիթմը, և
բնավ ոչ այն պատճառով, որ նորահայտ քաղաքական մարգարե եմ, այլ
պար  զապես, որովհետև վատ հիշողություն չունեմ ու հիշեցի գունավոր հե -
ղա փոխությունների տեխնոլոգիաները: Տեխնոլոգիաներ, որոնք կիրառ վե -
ցին, այսպես կոչված, «Վարդերի հեղափոխության», որը տեղի ունեցավ
2003 թ. նոյեմբերին Վրաստանում, «նարնջագույն հեղափոխության» (2005 թ.
հունվար) Ուկրաինայում, «կակաչների հեղափոխության» ժամանակ Ղրղ -
զստա նում` 2005 թ. ապրիլին և, իհարկե, հիշողությանս մեջ դեռ թարմ էին
Ուկ րաինայում օրինական ընտրված իշխանության տապալման տեխ նո լո -
գիա ների մանրամասները (Եվրամայդան, 2013 թ. նոյեմբեր – 2014 թ. հուն -
վար)։ 2018 թ. ապրիլ–մայիսին վերոնշյալ սցենարների լիակատար համա -
նմա նությամբ տեղի ունեցավ նաև պետական հեղաշրջումը Հայաս տանում,
բնա կանաբար, հայկական առանձնահատկությամբ։ Բերեմ միայն մեկ մեջ -
բե րում REGNUM տեղեկատվական գործակալության վերը նշված հոդ վա -
ծից. «2018 թ. հոկտեմբերի 2-ին ՀՀ ԱԺ-ը արտահերթ նիստում ընդու նեց
օրենք «Հայաստանի Հանրապետության «Ազգային ժողովի Կանոնա կարգ»
Սահ մանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու
մասին»... Սա ինքնատիպ ապահովագրություն էր վարչապետ Նի  կոլ Փա -
շին յանի կողմնակիցների ագրեսիվ գործողություններից, որոնք հե տա պն -

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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դում էին վարչապետի ընտրությունների հատուկ նիստերի խա փանման
նպա տակ, ինչպես դա տեղի ունեցավ հետագայում նրա մի տում նավոր
հրա ժարականի ժամանակ, ինչը, կրկնում եմ, այն ժամանակ գործող օրեն -
քի համաձայն` հանգեցրեց ՀՀ ԱԺ ցրմանը։ Նշենք, որ արդեն 2018 թ. հոկ -
տեմբերի 3-ին նախօրեին ընդունված օրենքը ուղարկվեց ՀՀ նա խագահ
Ար մեն Սարգսյանի հաստատմանը։ Այն, որ այդ օրենքն ամբող ջովին բխում
էր ՀՀ Սահմանադրության պահանջներից, չէր հարուցում ինչպես հեղինա -
կա վոր իրավագետ գիտնականների, այնպես էլ ՀՀ ցանկա ցած սթափ մտա -
ծող քաղաքացու կասկածները։ Հաստատման համար սահմանված երեք
շա բաթում (21 օր) այդ օրենքն այդպես էլ չհաստատվեց նախագահի կող -
մից, իսկ սահմանված ժամկետի վերջին օրը ՀՀ նախագ ահի գրասենյակից
ուղարկվեց Սահմանադրական դատարան` ՀՀ Սահմա նադրությանը դրա
հա մապատասխանության եզրակացություն տալու համար»։

Նշենք, որ ՀՀ ՍԴ-ն ընդունեց այդ օրենքի լիակատար համապա տաս -
խա նությունը Սահմանադրության պահանջներին։ Սակայն, ինչպես ասում
են, գնացքը մեկնել էր, և ՀՀ VI գումարման Ազգային ժողովը ՀՀ նա խա  գահ
Ար մեն Սարգսյանի թեթև ձեռքով ցրվեց։ Այստեղ տեղին է նշել, որ ՀՀ VI գու -
մար ման ԱԺ ընտրություններից հետո միջազգային կազմակեր պությունները
միա ձայն նշում էին, որ 2017 թ. ապրիլին կայացած ՀՀ VI գումարման ԱԺ ըն -
տրութ յուններն ամենադեմոկրատականն էին և անց էին կաց վել գործող
օրեն   քին լրիվ համապատասխանությամբ։ Բայց ի՛նչ կա րևոր էին միջազգա -
յին կազմակերպություններն ու դիտորդները, եթե ինքը` իր իսկ սիրեցյալ
Նի կոլ Վովաևիչն էր դրանք այդպիսին համարում և ՀՀ Սահ մանադրական
դա  տա րանում առանց որևէ բողոքի կամ առարկության` բազմեց պատգա -
մա  վորական աթոռին։ Սա` որպես հիշեցում, հարգելի ընթերցող, և միաժա -
մա նակ` տեղեկատվություն խորհրդածելու համար 2018 թ. հոկտեմ բե րին
ՀՀ նախագահի գործողությունների վերաբերյալ, որոնք հանգեցրին ՀՀ VI
գու մարման ԱԺ-ի ցրմանը, այն մասին, ինչ արեց նա 2020 թ. փետրվարին`
ստո  րագրելով հանրաքվեի անցկացման հրամանագիրը։

Նշենք, որ հանրաքվեի անցկացման մասին ՀՀ ԱԺ որոշման շուտա -
փույթ ընդունմանը և նախագահի կողմից ստորագրմանը նախորդել էին կա -
տար  վածի վերաբերյալ բավական լուրջ քննադատական դիտո ղություններ
և գնահատականներ ինչպես ԵԽԽՎ Հայաստանի գծով Մոնի թորինգի կո մի -
տեի համազեկուցողներ Անդրեյ Շիրցելի և Կիմո Կիլյունենի, այնպես էլ Եվ -
րո պայի խորհրդի Վենետիկյան հանձնաժողովի (Իրավունքի միջոցով հա -
նուն դեմոկրատիայի եվրոպական հանձնաժողով) նախագահ Ջանի Բու քի -
կիո յի կողմից։ Մեջբերում կատարեմ սինյոր Ջ. Բուքիկիոյից. «2019 թ. հոկ -
տեմ  բերի 29-ի հայտարարությունը շարունակելով` ես նախկինի պես մտա -
հոգ եմ Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի շուրջ բաց հակամար -
տութ յամբ։ Այս առնչությամբ կիսում եմ ԵԽԽՎ համազե կուցողների մտահո -
գությունը։ Ես կցանկանայի նորից դիմել առաջարկութ յուններին, որոնք ար -
ված են 2019 թ. հոկտեմբերին հրապարակված Վենե տիկյան հանձնաժո ղո -
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վի եզրակացությունում, որի համաձայն` Սահմանադ րական դատարանի
ան  դամների վաղաժամ թոշակի անցնելու սխեման իսկապես պետք է լինի
կա մավոր և բացառի ցանկացած քաղաքական կամ անձնական ճնշում դա -
տա վորների վրա, և պետք է իրականացվի այնպես, որպեսզի դա չազդի
գոր  ծերի ելքի վրա։ Վերջին ժամանակների հրապա րակային հայտարա -
րութ  յուն ները և գործողությունները չեն համապատաս խանում այդ չափորո -
շիչ ներին և չեն կարող նպաստել լարվածության թու լաց մանը ... Ես նորից
կոչ եմ անում բոլոր կողմերին զսպվածություն ցուցաբերել և թուլացնել լար -
վա  ծութ յունն այդ տագնապալի իրավիճակում, որպեսզի ապահովվի Հայաս -
տանի Սահմանադրության բնականոն իրա կանացումը»։

Մեր «ժողվարչապետը», տիեզերական մասշտաբի ստրատեգ լինելով,
բավական անսովոր ընկալեց Վենետիկյան հանձնաժողովի նախագահի հոր -
դոր ները և ինքնատիպ ըմբռնում ցուցաբերեց «դեմոկրատական մշակույթին
ու հասունությանը» (ինչին կոչում էր Ջ. Բուքիկիոն), ինչը ենթադրում է «մշ -
տական զսպվածության, բարեկրթության և պետական ինստիտուտների մի -
ջև փոխադարձ հարգանքի» դրսևորում` պետական ինստիտուտների միջև
լար  վածությունը փոխանցելով արդեն հայ հասարակությունում լարվա ծութ -
յան թեժացման, հակասահմանադրական օրենքը դնելով համաժողովր դա -
կան հանրաքվեի։ Մեր հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կա -
րող է հարց տալ. իսկ ի՞նչ վատ բան կա նրանում, որ ՀՀ կառավա րությունը,
որի ղեկին դեռևս այն նույն մտածողն է` անավարտ բարձրագույն կրթութ -
յամբ, համաժողովրդական հանրաքվեի է դնում իրեն հուզող հարցը։ Մանա -
վանդ որ ՀՀ ԱԺ-ում հարցի հեղինակն ու հիմնական զեկուցողը սահ մա նա -
դրա կան իրավունքի ոլորտի մեկ այլ անառարկելի հեղինակություն է` ՀՀ Ազ -
գա յին ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հո վա -
կիմ յանը (մեծ մասնագետ ռադիոֆիզիկայի ոլորտում, 1991−1993 թթ.` ռա -
դիո   ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող, իսկ 1996−2000 թթ.` Երևանի պետա -
կան համալսարանի փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, հոգեբա նության և քա -
ղա   քագիտության ֆակուլտետի ուսանող), դե, ինչ կա նրանում, որ նա այդ պես էլ
չի ստացել բարձրագույն կրթություն, փոխարենն այնպիսի կյանքի դպրոց է ան -
ցել 1999−2012 թթ. որպես թղթակից աշխատելով ոչ թե մի ինչ-որ թերթում, այլ նի -
կոլ վովաևիչյան ընտանեկան «Հայկական ժամանակ» թերթում։

Հարգելի ընթերցող, այս մանրամասները նշում եմ` ցույց տալու հա մար,
թե ինչ տագնապալի ժամանակներում է ապրում իմ Հայրենիքը` Հա յաս  տա  նի
Հան րապետությունը, երբ պետության ղեկը հայտնվել է զբաղեց րած պաշ -
 տոն  ներին լիովին անհամարժեք մարդկանց ձեռքում` ստացած գիտե լքների,
մի ջակություն լինելու իմաստով։ Եվ սա դեռ դժբախտության կեսն է, իսկ դժ -
բախ տությունը, ավելի ճիշտ` ողբերգությունն այլ է, դիցուք. այս նորահայտ իշ -
խա  նա վոր ների, ավելի շուտ` նրանց անդրօվկիանոսյան տիկ  նիկավարների
քա  ղաքական շահերի սպասարկման մեջ է հայտնվել բավական ուսյալ մի
մարդ` Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ար մեն Վարդանի Սար -
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գսյա նը։ Նա, բավական զգույշ և շրջահայաց մարդ լինե լով, արդեն հանրաք -
վեի մասին հրամանագրի ստորագրումից հետո չէր կարող չհասկանալ, որ Նի -
կոլ Վովաևիչի հետ միասին իր կատարած հակա սահմանադրական արար քը
վաղ թե ուշ անպայման վնասելու է իր իմիջին։ Բավական պատկառելի մար -
դու, Մեծ Բրիտանիայի և Հայաստանի Հանրա պե տության քաղաքա ցիութ -
յուն ունեցող (ելնելով անհրաժեշտությունից և հանգամանքներից) հա ջո ղակ
բիզ նեսմենի իմիջին։ Եվ միանգամայն սպա սելի էր, որ հանրաքվեի մա սին
հրա մանագրի ստորագրումից երկու օր հետո ՀՀ նախագահի մա մուլի ծա -
ռա յության արդեն նշված հայտարա րությունում կարդում ենք. «Միա ժա մա -
նակ, կարևորելով սահմանադրական բարեփոխումները, ինչպես նաև օրեն -
քի գերակայությունը պահպանելու, Հա յաս տանի միջազգային հեղի նա կութ -
յունը բարձր պահելու անհրաժեշ տությունը, հանրապետության նախա գահը
չի բացառում իր կողմից հե տագա քննարկումների շարունակումը, հա սա -
րա կական-քաղաքական խմ բերի, մասնագիտական համայնքի, պետական
մար մինների` Ազգային ժո ղովի, կառավարության, Սահմանա դրա կան դա -
տա րանի հետ խորհրդատ վությունների անցկացումը (ինչը նա հա ջո ղութ -
յամբ արհամարհեց իրավունքի ոլորտի 132 մասնագետների ստո րա գրած
հայ տարարությունն ստանալու ժամանակ – Ա. Գ.), խորհրդատվա կան կար -
ծի քի համար միջազ գային համապատասխան կառույցներին և փոր ձա գետ -
նե րին դիմելը»։

Չեմ թաքցնի, հարգելի ընթերցող, որ կարդալով սա` առաջինը, ինչի
մա  սին մտածեցի, այն էր, որ գրվածը «ֆեյք նորություն» խորագրի տակ է։
Չէ, սխալվել էի, դա իսկապես նախագահի մամուլի ծառայության հայտա րա -
րութ յունն էր, ավելին` այն հրապարակվել էր վստահություն ներշնչող մի
շարք ինտերնետ-պարբերականներում։ Երբ ընթերցում էի հայտարա րութ -
յան այս տողերը, մտաբերեցի կոնֆորմիզմի դասական մարմնացում դար -
ձած պատմությունը, երբ երկու տղամարդ հուզված և բարձրաձայն տա լիս
են փոխբացառող գնահատականներ նույն երևույթին, մեր դեպքում, օրի -
նակ, ՀՀ Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու հանրա ք վեի
անց կացման նպատակահարմարությանը կամ աննպատակահար մարութ -
յանը։ Կողքից այս մարդկանց վեճին հետևում է երրորդ քաղաքացին։ Բուռն
վե ճերից արդեն խռպոտած վիճաբանողները դիմում են նրան` որպես հաշ -
տա րար դատավորի, ընդ որում` նրանցից յուրաքանչյուրը ներկայաց նում է
իր, կրկնում եմ, փոխբացառող փաստարկները։ Լսելով առաջին վի ճա բա նո -
ղին` «հաշտարարը» բարձրաձայն հայտարարում է իր դատա վճիռը` ասե -
լով. դու իրավացի՛ ես։ Այս դատավճռից տարակուսած մյուս վի ճա բանողը
ներ կայացնում է իր փաստարկները։ Մի փոքր մտածելով` «հա շ տարարը»
հայ տարարում է, որ երկրորդ վիճաբանողը նույնպես իրավացի է։ Այս տե -
սա րանին հետևելով` նրանց խոսակցությանը միջամ տում է նաև միկ րո վո -
դևի լի երկրորդ ականատեսը, որը տարակուսած հար ցնում է «հաշ տա րա -
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րին». ինչպե՞ս հասկանանք ձեր դատավճիռները, երբ վիճա բա նողներից
յու րա քանչյուրի տրամագծորեն հակառակ փաստարկ ները դուք ճիշտ եք
հա մարում։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, հարգելի ընթերցող, ինչ պե՞ս է այս
կշտամբանքին արձագանքում մեր «հաշտարար դատավորը»։ Մի փոքր
մտա  ծելով` նա, խորիմաստ նայելով արդեն իր ընդդիմախոսին, հայ տա րա -
րում է` դու էլ ես իրավացի։ Հենց այստեղ էլ, իմ հերթին, ցան կանում եմ նշել,
որ թեև Արմեն Սարգսյանը հագել է «հաշտարար դատավորի» հան դեր ձան քը,
բայց գորբաչովյան դարաշրջանի հայտնի քաղաքական գործ չի օրինակով
կա սեմ` Արմեն, դու իրավացի չես։

Մինչև անգամ սահմանադրական հեղաշրջման գնով պաշտոնից ՀՀ
Սահ մա նադրական դատարանի յոթ անդամներին (որոնք ամեն օր, եթե չա -
սենք` ամեն ժամ ենթարկվում են ցինիկ բարոյական ճնշման ՀՀ իշխանա վոր -
ների ու դրանց կամակատարների կողմից) հեռացնելու` «ժողվար չա պե տի»
ան զուսպ ցանկության այսքան մանրամասն նկարագրությունը բնավ պա -
տա հականություն չէ։ Ինչպես և պատահականություն չէ Լեռնային Ղա  րա բա ղի
Հանրապետության առաջին նախագահ, ՀՀ երկրորդ նա խա գահ, Արցախի
հերոս Ռոբերտ Քոչարյանի հաշվեհարդարը կամ էլ վեր ջին ժամանակներս
ավելի ու ավելի հաճախ հնչող զազրելի մտավար ժանքները ՀՀ երրորդ նա -
խա գահ, Արցախ հերոս Սերժ Սարգսյանի հանդեպ արագ հաշվեհարդար
սկսելու թեմայով։ Վերցնենք թեկուզ վերջին հար ձակումը, երբ ՀՀ-ում ԱՄՆ
դես պանության խոսափողներից մեկը ս. թ. փե տր վարի 11-ին ծրագրի մաս -
նա կիցների բերանով հնչեցրեց ուղղակի կոչեր` անհապաղ ձեր բակալել և
դա տել Սերժ Ազատի Սարգսյանին։ Ընդ որում` այս վերջնա գիրը մա տուց -
վում էր որպես աններելի բացթողում «թավշյա հե ղա փո խության», ասել է թե`
2018 թ. ապրիլ−մայիսի պետական հեղաշրջման իրականացնողների կող -
մից, որը ՀՀ իշխանությունները, իր իսկ սիրեցյալ Նիկոլ Վովաևիչը հարկ է,
որ շտկեն հնարավոր կարճ ժամկետում։ Կամ էլ ան հարգալից, անտաշ հի -
շա տակումները ՀՀ երկրորդ ու երրորդ նախա գահների, Սահմանադրական
դա տարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի և ԱԱԾ նախկին տնօրեն Ար -
թուր Վանեցյանի մասին, երբ 1in.am ինտերնետ-հե ռուստատեսության եթե -
րից զրպարտում են նրանց` «հինգերորդ շարաս յուն»-ի տիպի պիտակներ
փակցնե լով, ՀՀ-ում 102-րդ ռուսական ռազմակա յանը որպես «հինգերորդ
շա րասյան» առկայության համոզիչ վկայություն ներ կայացնելով։ Էլ չեմ
ասում ոչ պակաս անտաշ հարձակումների մասին Ար ցա խի հերոս, Արցախի
Հան րապետության նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանի հաս -
ցեին, ինչպես նաև զզվելի հարձակումները Արցախի ազ գա յին-ազա տա գրա -
կան պայքարի մյուս հերոսների նկատմամբ։ Նշենք, որ այս հմուտ տեղե -
կատ վական պատերազմի վերջնանպատակը որքան զզվե լի, նույնքան էլ
պար զունակ է։ Նիկոլ Վովաևիչ և Ко-ի անդրօվկիանոսյան ուղե   վարները
խնդիր են դրել Հայաստանի իշխանավորների նման գոր ծողություններով
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ստեղ ծել այնպիսի տեղեկատվական ֆոն, երբ արցախցի ժո ղովրդի և ողջ
հա յության ազգային-ազատագրական պայքարի հերոսները միջազգային
հան րությանը կներկայացվեն ոչ այլ կերպ, քան մարդիկ, ովքեր խա խ տել են
օրեն քը` միաժամանակ հետապնդելով միջազգային հանրութ յան գի տակ -
ցութ յան մեջ այն միտքը սերմանելու նպատակը, որը քանիցս ար ծա րծել է
ափ շերոնյան սուլթան Իլհամ Ալիևը. «Պատահական չէ, որ տա պալվեց
քրեա կան ռեժիմը, որն ավելի քան 20 տարի ղեկավարում էր Հա յաստանը,
և այսօր հայ ժողովուրդը ասում է այն, ինչ ասում ենք մենք»։ Այս մասին ար -
դեն գրել եմ, բայց, դատելով Նիկոլ Վովաևիչի հայտարարութ յուններից, ՀՀ
իշ խա նություններն այսօր էլ իրենց գործողություններով փոր ձում են ապա -
ցու ցել, որ ափշերոնյան սուլթանը իրավացի էր։

Ուշադիր վերլուծելով վերջին օրերի իրադարձությունները` «Ազգային
Միա բանություն» կուսակցության, որի ղեկավարը լինելու պատիվն ունեմ
ես, վարչության անդամները որոշում ընդունեցին ՀՀ-ում ստեղծված բարդ
իրա   վիճակի հետ կապված` խորհրդակցել մեր հետագա գործողությունների
մա սին կուսակցության մարզային ստորաբաժանումների ղեկավարների
հետ, ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեում միասնա -
կան դիրքորոշում մշակելու վերաբերյալ։ Մարզերում մեր գործընկերների
հետ առաջին հեռախոսային խորհրդակցություններից տառացիորեն մեկ
ժամ հետո կուսակցության փոխնախագահ, Հայկական ԽՍՀ ներքին գոր ծե -
րի նախկին նախարար Լևոն Հակոբի Գալստյանը` սպայի կեցվածքով և
ժպի տը դեմքին իմ աշխատասենյակ մտնելով, ասաց. դադարեցրու այդ
խոր  հրդակցությունները։ Ես մի փոքր տարակուսած հարցրի` ինչո՞ւ։ Պարզ -
վեց, որ տարածքային կազմակերպությունների ղեկավարներից վեցը, որոնց
նա հասցրել էր զանգահարել և կարծիքներ փոխանակել, իհարկե, հար գան -
քով, բայց ձայնի մեջ ցասման երանգներով, ասես պայմանավորված, միա -
հա մուռ հայտարարել էին, թե, ինչ է, ՀՀ իշխանությունների անհամար ժե -
քութ յունը տարածվել է նաև մեր կուսակցության ղեկավարությա՞ն վրա։ Մեր
կու սակից ընկերների տարակուսանքի պատճառների պարզաբանումը
միան  գամայն հասկանալի էր. երբ մեր Հայրենիքը` Հայաստանի Հանրա պե -
տութ  յունը, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ վիճակում է, երբ վերջին մեկ
տա րում երկրի բնակչությունը կրճատվել է 26 հազար մարդով, երբ ֆեր մեր -
նե րը մնացել են չվճարված պարտքերի տակ, երբ երկրի յուրաքանչյուր
չորրորդ քաղաքացին ապրում է աղքատության շեմից ցածր վիճակում, իսկ
այդ ընթացքում «հեղափոխական» իշխանությունները «ձեռք են առնում»
այդ հանրաքվեով, իսկ «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության ղեկա -
վա  րությունը, ինչպես նրանց թվացել է, քիչ է, որ դա լուրջ է ընդունել, դեռ մի
բան էլ խորհրդակցում է այս հաշվով. ուրեմն, դա, նրանց միահամուռ գնա -
հա  տականով, արդեն անցնում է բանականի սահմանը։ Մենք ի զորու չէինք
առար կելու մեր կուսակից ընկերներին, և դրա կարիքն էլ չկար։ Խոստովա -
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55

նենք, որ դա կարող էր անել միայն Նիկոլ Վովաևիչը` մեր անզուգական պո -
պու լիստը, ընդ որում` նշեմ, որ նրանց տարհամոզել չէր կարողանա, բայց
զվար   ճացնել, անկասկած, կկարողանար։

Չեմ կրկնի, որ «ժողվարչապետին» հարմար Սահմանադրական դա -
տա րանի ձևավորումը ՍԴ-ի միջոցով տխրահռչակ Ստամբուլյան կոնվեն -
ցիան առաջ մղելու, իր ժամին սպասող սեփականության վերաբաժանման
մա սին օրենքի ընդունման, և որ գլխավորն է` Ղարաբաղյան հակամար տութ -
յան կարգավորման արտասահմանից պարտադրվող պարտվողական հա -
մա ձայնագրի ընդունման գլխավոր օղակներից մեկն է, որը հետապնդում է
կոնկ րետ նպատակ` ՆԱՏՕ-ի խաղաղարարների (պետք է ենթադրել` ԱՄՆ և
Թուրքիայի) տեղակայում Արցախի Հանրապետության սահմանի պարա գծով
և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ Զանգելանի, Ջեբ րա յի լի ու
Ֆի զուլիի սահմանի երկայնքով 105 կիլոմետրանոց անվտանգության գո -
 տում, որը ներկայում վերահսկվում է Արցախի Հանրապետության զինված
ուժե  րի կողմից։

ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների «կողմ» կամ «դեմ» քարո -
զար շավը, անկասկած, երկրորդ շնչառություն կհաղորդի «ժողվար չա պե -
տի» հակապետական քաղաքականությանը, որն ուղղված է հայ հա սա րա -
կութ յան մասնատման, քաղաքացիներին «սևերի» ու «սպիտակ ների», «հե -
ղա փոխականների» և «ռևանշիստների» բաժանման հետագա խո րա ցմանը։
Կամ էլ, իրերն անվանելով իրենց անուններով` ՀՀ Սահմանա դրութ յան փո -
փո խությունների հանրաքվեն հայոց պետականության հիմքերի հե տա գա
սա սանման գործուն միջոց է, ինչն ափշերոնյան սուլթանի ու նրա թու րք հո -
վա նավորների բաղձալի երազանքն է։ Սակայն կցանկանայի հիաս թա փեց -
նել Նիկոլ Վովաևիչին ու ընկերակիցներին, որ հանրաքվեի անց կաց ման
նրանց նախաձեռնած հակազգային մտահղացումը դատապար տված է ձա -
խող ման։ Իսկ առողջ դատող ողջ հայության խնդիրն է` պահպա նել Հա յաս -
տա նի ու Արցախի Հանրապետության պետականությունը օվ կիանոսի այն
կող մից պարտադրված, հայոց պետականության հիմքերը սասանող դի վեր -
սիա յի հնարավոր վտանգավոր կրկնություններից։

Հետգրության փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի
ցան կանա հոդվածս ավարտել տագնապալի նոտայով։ Լավ է, որ այս ան -
գամ էլ շատ հաճելի անակնկալ ներկայացավ. ս. թ. փետրվարի 14-ին գվար -
դիայի գնդապետ, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր ռազմական
օդա  չու, աս-օդաչու, «Էրեբունի» ավիաբազայի հրամանատար Ալեքսանդր
Գեոր  գիևիչ Պետրովի 55-ամյա հոբելյանն է։ Իմ կողմից չափից ավելի անհա -
մես տություն կլինի խոսել փառահեղ հրամանատարի, բարձրագույն պիլո -
տա ժի անզուգական կատարողի, Սիրիայում Ռուսաստանի ռազմատիեզե -
րա կան ուժերի «Հմեյմիմ» ավիաբազայում վերջերս նրա կատարած ազնիվ

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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առա քելության մասին։ Այդ մասին եղել են հաղորդումներ ռուսաստանյան
առա ջատար հեռուստաալիքներում։ Համոզված եմ նաև, որ հետագայում
գվար  դիայի գնդապետ Ալեքսանդր Պետրովի պրոֆեսիոնալ մակարդակի և
սխ րանքի մասին նրա գործընկերները կպատմեն ռազմական սկսնակ օդա -
չու ներին։ Ընթերցողներին ասեմ, որ «Էրեբունի» օդանավակայանը բո լոր
կող մերից շրջապատված է 3,5−5 հազար մետր բարձրությամբ լեռ ներով, էլ
չեմ ասում, որ այն, փաստորեն, գտնվում է Հայաստանի մայրա քաղաք
Երևա նի գծում։ Եվ ահա, մի քանի օր առաջ թոռնիկս` Արտաշես Մա մի կոնի
Գե ղամյան-կրտսերը, վազելով մտավ իմ սենյակ և կարգադրող, չէ, ավելի
շուտ` հրամանատարական տոնով ինձ առաջարկեց դուրս գալ պա տշ գամբ։
Որ  պեսզի ավելորդ հարցեր չտամ` նա շարունակեց. Ալեքսանդր Գե որ -
գիևիչն օդում է, հենց մեր շենքի վերևում։ Բնականաբար, արագ պատ շգամբ
դուրս գալով` հիացա տեսածովս. МиГ−29 երեք մարտական կոր ծանիչ` եռ -
անկյուն շարված, սավառնում էին բազմաբնակարան շենքից ոչ հե ռու, որը
Երևա նի Ալ. Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատ րոնի մոտ է։
Պապ ու թոռ Գեղամյանները միաժամանակ վեր պարզած ձեռ քերով սկսե -
 ցինք գոչյունով ողջունել մեր ռուս ռազմական օդաչուներին: Չեմ բացառում,
որ կողքից մեր բարձրաձայն ողջույնները լսելով` մարդիկ կա րող էին մտա -
ծել. պարզվում է` Հայաստանում ոչ միայն իշխանավորներն են խելքները
թռց րել, այլև ընդդիմությունը։ Այնպես պատահեց, որ հաջորդ օրը Ալեք -
սանդր Գեորգիևիչի հետ հեռախոսազրույց ունեցա և նրան պատ մեցի տեղի
ունե ցածը։ Խոսակցությունից պարզվեց, որ գվարդիայի գնդապետ Ալեք -
սանդր Պետրովը եղել է МиГ−29-ի կործանիչներից մեկի ղե կին և կատարել
է մարզումային թռիչք: Զրույցից նաև իմացա, որ օրերս լրա նում է նրա 55-
ամ յակը։ Չեմ հոգնեցնի ընթերցողներին, ընդամենը կասեմ` շնորհավոր Ձեր
55-ամյա տարեդարձը և երկար տարիների կյանք Ձեզ, հարգելի ու թան կա -
գին գվարդիայի գնդապետ, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր ռազ -
մա կան օդաչու, աս-օդաչու, «Էրեբունի» ավիաբազայի հրամանատար, իմ
սի րելի Հայաստանի խաղաղ երկնքի հուսալի պաշտպան Ալեքսանդր Գեոր -
գիևիչ Պետրով։             

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ

REGNUM, 12. 02. 2020.
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ԱԼԻԵՎ – ՓԱՇԻՆՅԱՆ ՄՅՈՒՆԽԵՆՅԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ.
ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ Արտաշես Գե -
ղամ յանը լրագրողների հետ հանդիպմանը եկել էր իր հեղինակած մոտ տա սը
գրքերով։ Նա դրանք նվիրելու համար չէր բերել։ Արտաշես Գեղամ յանն այս
կերպ կոչ էր անում Նիկոլ Փաշինյանին հանդիպումների ժամա նակ լինել այն -
քան փաստարկված ու պատրաստված, որքան ինքն է եղել առաջ։

«Չի կարելի նման անպատասխանատու վերաբերմունք դրսևորել այն
դեպ քում, երբ խոսքը երկու հայկական պետությունների ճակատագրերի
մա  սին է»,− հայտարարեց նա։

Հեղափոխության արդյունքում պատգամավորի մանդատից զրկված
Ար տաշես Գեղամյանը պնդում է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից սպա -
սումներ չպետք է ունենալ։«Պետական իշխանությունը, ղեկավարի դիրքը
հակա ցու ցված է այդ անձնավորությանը, նա իր կրթական մակարդակով,
ան ցած ճանապարհով չի կարող հավասարը հավասարի նման բանավիճել
գոնե գիտելիքի մակարդակով և դա էլ այն դեպքում, երբ իր դիմացինը մի խել -
քի տոպրակ չէ` կարելի է ասել թերուս», − ասաց VI գումարման ԱԺ ՀՀԿ խմ  բակ -
 ցության պատգամավորը։ 

Արտաշես Գեղամյանը հայտարարեց, որ «երբևէ իր անձը այնքան նսե -
մաց ված չի եղել», ինչպիսի զգացողություն ունեցել է երեք օր առաջ, երբ
Մյունխենում բանավիճում էին Փաշինյանն ու Ալիևը։ «Այդ բանավեճից հե տո,
բանավեճ ասեմ, շոու ասեմ, ես ուզում էի գոնե մի հակադարձում անել, ուսում -
նասիրեցի ադրբեջանական մամուլը և ոչ մի բան չկարողացա ասել, որով -
հետև նրանք ամբողջությամբ հղում էին անում մեր հայկական մա մու լին», −
ասաց նա։

«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահը համարում է,
որ բանավեճի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի տված «նվերները» ադրբե ջա -
նա կան կողմն այսօրվանից սկսելու է օգտագործել պատերազմական գոր -
ծո ղությունները հետին թվով արդարացնելու համար։ «Էս բոլորը, ինչ ար -
վում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, սցենար է, բնականաբար, ոչ իր կողմից
մշակ ված, այլ աշխարհաքաղաքական այն կենտրոնի կողմից, որը գոր ծո -
ղութ յուններ է անում ոչ թե Հայաստանի դեմ, այլ Ռուսաստանի։ Մենք այս օր
կանգ նած ենք չափազանց վտանգավոր խնդրի առաջ, նույնիսկ պե տա կա -
նութ յուն կորցնելու վտանգի առջև ու տարածաշրջանում դարձել ենք ըն դա -
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մե նը գործիք անդրօվկիանոսյան հայտնի ուժի ձեռքում», − վստահեց րեց նա։
Նախկին պատգամավորը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին համե մա -

տեց հոլիվուդյան հայտնի կերպարի հետ. «Երկրի վարչա պետն ասես Ժան-
Կլոդ Վան Դամի շպագատն է կրկնում. մի ոտքը, ուրեմն, Արևմուտքում է,
մյու սը` Ռուսաստանում, Էլ չգիտի, որ կարող է կա՛մ ճող վածք ստանա, կա՛մ
էլ ոտից զրկվի»։

Անդրադառնալով ապրիլի 5-ի սահմանադրական հանրաքվեին` նա
հույս հայտնեց, թե հայ ժողովրդի ողջամտության և ինքնապահպանման
բնազ դը կլինի այնպիսին, որ կամ չեն գնա, կամ էլ դեմ կքվեարկեն այն փո -
փո խություններին, որոնք արդյունքում ՍԴ յոթ անդամներ կզրկվեն իրենց
պաշ   տոններից։ «Սա շինծու հարցադրում է, և նրանք երբեք չեն կարող ներել
Սահ մանադրական դատարանին ու հատկապես Հրայր Թովմասյանին, ով,
առաջ նորդվելով Սահմանադրությամբ, հակասահմանադրական համարեց
Ռո  բերտ Քոչարյանի կալանավորումը», − ասաց Արտաշես Գեղամյանը։

Լրագրողի հարցին, թե Արտաշես Գեղամյանը Արցախի ընտրութ յուն նե -
րում ունի համակրելի թեկնածու, «Ազգային Միաբանություն» կու սակցութ -
յան ղեակավարը պատասխանեց, որ Վիտալի Բալասանյանն է և, առհա սա -
րակ, Արցախի նախագահական ընտրություններից մեծապես կախ ված է թե´
Ար ցախի և թե´ Հայաստանի լինել− չլինելը։

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ

A1plus.am, 18. 02. 2020.
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МЮНХЕНСКАЯ ВСТРЕЧА АЛИЕВ−ПАШИНЯН: 
НАБЛЮДЕНИЯ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА

Председатель партии «Национальное Единeние» Арташес Гегамян
при шел на встречу с журналистами, имея под рукой около десятка книг за
своим авторством. Он принес их не для того, чтобы подарить. Арташес Ге -
гамян таким образом призывал Никола Пашиняна быть во время встреч
столь же аргументированным и подготовленным, каким был он. «Нельзя
прояв лять такое безответственное отношение, когда речь идет о судьбах
двух армянских государств», − заявил он.

Арташес Гегамян, лишившийся депутатского мандата в результате
революции, утверждает, что от премьер-министра Никола Пашиняна осо-
бых ожиданий иметь не нужно. «Государственная власть, позиция руково-
дителя противопоказаны этому человеку, своим образовательным уров-
нем, пройденным путем он не может на равных дискутировать хотя бы на
уров не знаний, и это в том случае, когда его оппонент особым умом не
блещет», − сказал депутат от фракции РПА НС VI созыва.

Арташес Гегамян заявил, что «никогда не чувствовал себя таким
уни женным, как три дня назад, когда в Мюнхене дебатировали Пашинян и
Алиев. «После этих дебатов, которые с натяжкой можно назвать таковы ми
(ско рее, это было шоу), я хотел хоть как-то парировать, изучил азер бай -
джан скую прессу и ничего не мог сказать, поскольку они полностью ссы-
лались на нашу армянскую прессу», − сказал он.

Лидер партии «Национальное Единение» считает, что азербайджан-
ская сторона с сегодняшнего дня начнет использовать «подарки» Никола
Па шиняна для оправдания задним числом боевых действий. «Все, что де -
лает Никол Пашинян – это сценарий, естественно, разработанный не им,
а геополитическим центром, который действует не против Армении, а
про  тив России. Сегодня мы стоим перед крайне опасной проблемой, да -
же перед угрозой потери государственности и стали в регионе всего лишь
инс трументом в руках известной заокеанской силы», − заверил он.

Бывший депутат сравнил премьер-министра Никола Пашиняна с извест-
ным голливудским персонажем: «Премьер-министр страны, похоже, повторяет
шпа гат Жан-Клода Ван Дамма: одна нога на Западе, другая – в России, и он не
ве дает, что либо заработает грыжу, либо останется без ноги».
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Обратившись к намеченному на 5 апреля Конституционному рефе-
рендуму, он выразил надежду, что здравомыслие и инстинкт самосохра-
нения армянского народа будут таковы, что он либо не пойдет, либо про-
голосует против изменений, в результате которых семь членов Конс ти ту -
цион ного суда лишатся своих должностей. «Это наигранный вопрос, и они
ни когда не простят Конституционный суд и особенно Грайра Тов масяна,
ко торый, руководствуясь Конституцией, счел арест Роберта Ко ча ряна ан -
ти конституционным», − сказал Арташес Гегамян.

На вопрос журналиста о том, есть ли у Арташеса Гегамяна кандидат
на выборах в Арцахе, которому он симпатизирует, лидер «Национального
Еди  нeния» ответил, что это Виталий Баласанян и что именно от пре зи дент -
 ских выборов в Арцахе во многом зависит и будущее Арцаха и Ар ме нии.

A1plus.am, 18. 02. 2020.

А. ГЕГАМЯН



ԱԼԻԵՎ – ՓԱՇԻՆՅԱՆ ՄՅՈՒՆԽԵՆՅԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ. 
ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ.

ԳԵՂԱՄՅԱՆԸ ԿՈՉ Է ԱՆՈՒՄ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻՆ ԼԻՆԵԼ ԱՅՆՔԱՆ
ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾ, ՈՐՔԱՆ ԻՆՔՆ Է ԵՂԵԼ ԱՌԱՋ

«Հայելի» ակումբի հյուրը Արտաշես Գեղամյանն է
(18 փետրվարի 2020 թ.) 

ԱՆԺԵԼԱ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ – Շնորհակալություն, պարոն Գեղամյան, որ
ըն  դունեցիք մեր հրավերը: Մի քանի թեմայի ենք անդրադառնալու: Երևի
ճիշտ կլինի մյունխենյան հանդիպումից սկսենք:

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ – Ինչպես հարմար եք գտնում:  
Ա. Թ. – Ձեր տպավորությունը` ինչպե՞ս տեսաք և ինչպե՞ս կգնա հա -

տեք այդ հանդիպումը: 
Ա. Գ. – Նախ` շնորհակալություն հրավերի համար: Այդ հանդիպման

մա  սին մեկնաբանությունների պակաս չի եղել թե´ հայաստանյան, թե´ ռու -
սա  կան և թե´ ադրբեջանական մամուլում: Բնականաբար, գիտեի, որ այդ
հար   ցը անխուսափելի է լինելու մեր այս հանդիպման ժամանակ, ուստի սկ -
սեմ փոքր-ինչ հեռվից: Ժամանակին բախտ էր վիճակվել (ինչո՞ւ եմ ասում`
«բախտ էր վիճակվել»), քանի որ չլինելով Հայաստանի Հանրապետական
կու  սակցության անդամ, ինձ` «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության
ղե կավարիս, այդ` իշխող կուսակցության ղեկավարության կողմից նպատա -
կա հարմար դիտվեց առաջարկել, որ գլխավորեմ ԵԱՀԿ Խորհրդա րանական
Վե հաժողովում ՀՀ Ազգային ժողովի պատվիրակությունը: Դա կրկնակի պա -
տաս  խանատվություն էր, ուստի ամենայն լրջությամբ պատ րաստ վում էի
Վե հա ժողովի բոլոր նստաշրջաններին: Օրակարգերը կան խավ հայտնի են
լի նում, և այդ առումով յուրաքանչյուր նստաշրջանից առաջ անպայման վեր -
լուծական հոդված էի հրապարակում (որպես կանոն` ռուսա կան պարբե րա -
կաններում), որն այնուհետև յոթ լեզվով թարգմանված` ամ փոփ վում էին
առան ձին ժողովածուների մեջ. բնականաբա´ր, հայերեն, ռու սե րեն, անգլե -
րեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն, իսպաներեն և, իհարկե, թուր քերեն, որով -
հետև խնդրո առարկան հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբե -
րութ  յուն ներն էին: Եվ թուրքերենը` մտածված, որ հանկարծ թար գմա նական
աղա վաղումներ չլինեին, որպիսիք հիմա հանդիպում են: Յու րա քանչյուր
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նստա շրջանից առաջ ընծայագրով անձամբ բաժանում էի Վեհաժողովի 56
ան դամ-երկրների ներկայացուցիչերին, այդ թվում, ան շուշտ, Թուրքիայի և
Ադր բեջանի պատվիրակությունների ղեկավարներին, ինչպես նաև Վե հա ժո -
ղո վի ղեկավարությանը, հանձնաժողովի ղեկավարներին, հիմ նական զե կու -
ցող ներին: Ի դեպ, յուրաքանչյուր նս տա շրջանից առաջ իմ կողմից ստեղծվում
էին պայմաններ, որպեսզի ելույթիս հետ կապված` որևէ մեկը, որևէ պատ մա -
կան փաստի չանդրադառնար, քանի որ սկզբնաղբյուրները նշված էին նա -
խա պես տարածված իմ հրապարակումներում: Այ սինքն` ելույթներիս ժա մա -
նակ ստիպված չէի լինում պայուսակս փորփրել, ինչ-որ փաստաթուղթ հա -
նել, վկայակոչել: Սա ընդամենը պատվիրակության ղեկավարի մար տավա -
րութ յունն էր: Երբ Մյունխենում նախատեսված էր նման բարձր մա կար դակի
(պաշ տոնների առումով եմ ասում, ոչ թե մաս նակից անդամների) հան դի -
պում, ապա հարկավոր էր առնվազն ամիսներ առաջ պատրաստվել դրան:
Նույ նիսկ եթե այդ հանդիպումը Ալիև–Փաշին յան մակարդակի չլիներ, հան -
դիպ ման մասնակիցներին կբաժանեին այս կամ այլ նմանատիպ ձեռ նարկ,
գիրք` թարգմանված յոթ լեզվով, որն օգ տակար կլիներ նրանց հա մար, թե -
կուզև գուցե մեկը կկարդար, մյուսն էլ դե մարշ կաներ ու կշպրտեր աղ բա -
մա նի մեջ: Դա արդեն, իհարկե, կլիներ իրենց խնդիրը: Ավելին, դա կա րելի
էր նաև հետո օգտագործել որպես ան պատասխանատու վերաբեր մունքի
նշան, մանավանդ երբ խոսքը վերա բերում է ազգին, պետությանը, մարդ կա -
յին ճակատագրերին, երբ ասելիքը հասցեագրվում է աշխարհիս հզորներին,
հա մաժողովին մասնակից տասն յակ ու տասնյակ ներկայա ցու ցիչների: Սա
հեգ նելու համար չեմ ասում. այսօր ձեզ հետ ուզում ենք մեկ հայտ նի անձից
ակն կալել այն, ինչին նա, ի սկզ բանե, պատրաստ չէ: Պետա կան կա ռա վա -
րու մը, պետական իշխա նությունը, ղեկավարի դիրքը հակա ցուցված են այդ
անձ նավորությանը: Իր կրթական մակարդակով, իր անցած ճանապարհով
նա չի կարող հա վասարը հավասարի պես, գոնե գիտե լիքների մակար դա -
կով, գոնե աշ խարհահայացքային իր ընդգրկմամբ խորա պես բանավիճել:
Եվ ամենամեծ ափսոսանքս այն է, որ նրա դիմացի ընդ դիմախոսն էլ մի խել -
քի տոպրակ չի: Այնքան սխալ ու վրիպումներ թույլ տվեց Ալիևը, որ կարելի
էր տեղնուտեղը ոչ թե պարզապես ջախջախել, այլ ուղ ղակի մերկացնել
նրան որպես ան գրագետի և ցույց տալ, որ երբ 21-րդ դա րում, երբ չորրորդ
արդ յունա բերական հեղափոխությունն ենք անում, երբ արդեն առկա են աշ -
խար հա քա ղաքական լուրջ, տեկտոնիկ տեղաշարժեր, տասը միլիոնանոց
Ադր  բեջանի բախտը վստահված է մի բացահայտ թերուսի: Եվ դրանով կա -
վարտ վեր ամեն ինչ: Չեմ ուզում շարունակել այս թե ման, որովհետև նման
նվաս տացում երբեք չեմ կրել: Ի՞նչ առումով եմ ասում` նվաստացում: Այս
տա րի լույս է տեսել 2019 թ. հունվարից մինչև 2020-ի հունվար ընկած ժա -
մա  նակաշրջանում ունեցած իմ բոլոր ելույթների, գրած հոդվածների, տված
ասու լիսների ժողովածուն, մոտ 900 էջ: Այդ ժողովածուում արձագանք կա`
կապ ված լրջագույն տարբեր հարցերի հետ և ո՛չ միայն արձագանք, նաև

62

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



հու  շում, թե ինչ խնդիրների վրա կենտրո նա նալ, ինչպես առաջիկայում զա -
նա զան հարցազրույցների, ելույթների, հան դի պում ների ընթացքում խու սա -
փել սայթաքումներից, վրիպումներ թույլ չտալ: Եվ այստեղ` դառնալով մյուն -
խեն յան այդ, չգիտեմ` բանավեճին ասեմ, թե շոուին, նկատեմ. չզլացա և
ուշա դիր ուսումնասիրեցի ադրբեջանական մա մուլի արձագանքները: Նախ,
հարկ եմ համարում ասել` ցավալին այն է, որ չի եղել լուրջ պատասխանի,
բա  նավեճի դեռ որևէ դեպք, երբ որևէ լուրջ վեր լուծաբան կամ իրենց որևէ
ջա տագով հանդես գա Հայաստանի հասցեին կոշտ քննադատությամբ ու
չստա նա իմ պատասխանը, ընդ որում` բավա կան հիմնավոր, այնքա՛ն հիմ -
նա վոր, որ ռուսական Դաշնային տեղեկատ վական REGNUM գործակա լութ -
յունը, ճիշտ է, ինչ-ինչ քննարկումներից հե տո, այնուամենայնիվ, դրանք
տպագ րել է: Հիմա մտածում եմ` ինչպե՞ս ար ձագանքեմ ադրբեջանական
մա մուլին, իրենց ջատագով վերլու ծա բան ներին, որոնք մամուլը հեղեղել են`
խո րամանկ հղումներ անելով հայկական մամուլում վերջերս լույս տեսած
հրա պարակումներին: Ահա, օրինակ, կարդամ. «Москва-Баку.ru «Четкая ло -
ги чески выверенная риторика Иль ха ма Алиева в Мюнхене “смяла” Па ши -
няна». ռուս վերլուծաբաններն էլ դա հիմնավորում են` նկատելով. մա տու -
ցում ենք «Полный перевод дискуссии Алиева и Пашиняна в Мюн хе не».
Ուրիշ խոսքով` ուզում են հասկացնել, որ բանավեճն այն աստի ճան շա հե -
կան է եղել ազերիների համար, որ որոշել են թարգմանել ամբողջը և տարա -
ծել աշխարհով մեկ, քանի որ լավ հասկանում են` ինչ վիճակ է իրա կանում:
Ապա` «Армяне. Из-за Пашиняна мы с позором проиграли дебаты по Ка -
ра баху»; «От Итлиба до Карабаха. Турция вновь зажжет фитиль войны на
Кав казе»; կամ` Haqqin.az-ը Անդրանիկ Թև ան յանից է մեջբերում կա տա -
րում. «Алиев создал впечатление, что в войне про игравшей стороной бы -
ли мы»; «Каким образом Кавбюро передал Ар мении Нагорный Ка ра бах на
один день. Историческая справка»; «Премь ер выглядел очень бес по мощ -
ным рядом с президентом Азербайджана» պրոֆեսոր, որպես լուրջ վեր -
լուծաբան, մի հղում էլ ներկայացնում է Արտակ Զաքարյանից. «Ильхам
Алиев занял четкую позицию»; կամ` «Александр Манасян зая вил о побе-
де Алиева над Пашиняном». Այս ամենը ադրբեջա նա կան մամուլի «բա ներն»
են. ես սիրով կտամ այդ հոդվածների լինքերը, դուք ար տագրեք:  «Мюн -
 хенские принципы и интеллектуальное убожество»; կամ` սա էլ իսրա -
յելական վերլուծաբան Բրենդա Շաֆերը. «Паши няну. Почему Ваш сын про -
ходит воинскую службу в Карабахе». Ինչո՞ւ է վերջինս նման հարց տվել.
մի կողմից ասում ես` «անկախ պետություն է», մյուս կողմից էլ` «տղաս
այնտեղ է ծառայում»: Ախր, բաներ կան, որ ասելուց առաջ պետք է մտա ծել:
«Переговоры сорваны, а Минская группа лишена мандата. Скоро про и -
зойдет тот самый настоящий взрыв». Փաստորեն, ադր բեջանա կան կողմը,
մի շատ մեծ ընծա ունենալով վարչապետից` այս օր վա նից միջազ գա յին
հանրությանը պատրաստում են պատերազմական գործողութ յուն ների`
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դրանք հետագայում արդարացի հայտարարելու նպա տակով: Սա է ամ բողջ
իրողությունը: Իսկ եթե առարկայական վերլուծենք, պատմական էքսկուրս
կատարենք և այլն, ապա շատ իրադարձություններ կերևան այլ լույ սի
ներքո: Ախր, դրա համար եմ իմ այս գրքում մեջբերել Կավ բյու րոյի տխրա -
հռչակ որոշումները, անգամ կա, թե Օրջոնիկիձեն կամ մեկ ուրիշն ինչ են
ասել խնդրո առարկա հարցերի վերաբերյալ իրենց ելույթնե րում: Մի խոս -
քով` այն ամենը, ինչն այժմ արվում է Նիկոլ Փաշինյանի կող մից, սցենար է,
բնա կանաբար, ոչ իր կողմից մշակված, այլ աշխարհաքաղա քական ուժա յին
կենտ րոնի, որը, ըստ էության, ոչ թե Հայաստանի դեմ է գոր ծողութ յուններ
ծա վալում, այլ` Ռուսաստանի Դաշնության: Ու մյունխենյան հան դիպումն էլ
ամե նև ին պատահական չէր: Եթե ծանոթանաք Մյունխենյան կոնֆերանսի
նա խ օրեին պատրաստված համապատասխան նյութերին, կտես նեք` այն -
տեղ Արևմուտքի թշնամի են ճանաչված Չինաստանը և Ռու սաս տանը: Ամեն
գնով խնդիր է դրված թուլացնել Ռուսաստանը: Ռազ մա կան ուղիով չեն կա -
րող (պատահական չէր ռուսաստանյան ռազմական ուժի ներկայացումը
վեր ջերս Պուտինի ուղերձում կամ թե դրան նախորդած երեք ու կես-չորս ժա -
մա նոց ուղիղեթերային հարցազրույցի ժամանակ), ուստի, ի՞նչ պետք է
անեն: Պետք է Կովկասի հարավում` սահմանի ամբողջ երկայն քով, ան -
կայու նություն ստեղծեն, ուր առավել խոցելի են Հայաստանի Հան րա  պե -
 տութ  յունը և Արցախի Հանրապետությունը, այն պարզ պատճառով ... Նե րո -
ղութ յուն` միայն Չինաստան և Ռուսաստան ասացի, բայց կա նաև Իրա նի Իս -
լա մական Հանրապետությունը, հիմնական թիրախը նա է: Իսկ ի՞նչ ճա  նա -
պարհով: Ապակայունությունն այստեղ ստեղծելու են թեկուզև զուտ այն
նպա տակով, որ վաղը, մյուս օրը, եթե Արցախի Հանրապետության զին ուժի
կող մից վերահսկվող տարածքներ մտցվեն խաղարարար ուժեր, այն էլ`
ՆԱՏՕ-ի և Թուրքիայի, ամերիկացիներն իրենց գերխնդիրը Իսրայելի հետ
լու ծած կլինեն: Խոսքը Իրանին սահմանակից Ջեբրայիլի, Զանգելանի, Կու -
բատ լիի 104 կիլոմետրանոց հարևանության մասին է: Թուրքիան այստեղ
խիստ շահագրգռված է: Ամենևին պատահական չէր, որ անցած տարի, Փա -
շին յանի սիրած խոսքով` աննախադեպ, միանգամյան շոշափելի վերա զի -
նում տեղի ունեցավ նրա ցամաքային 3-րդ բանակում: Նաև պատա հա կան
չէր, որ դեռ Սերժ Սարգսյանի օրոք ռուսական կողմի հետ ձեռք բերվեց ՍՈՒ-
30СМ 4-րդ սերնդի կործանիչներ գնելու պայմանա վորվածություն, և այդ պի -
սի չորս ռազմական ինքնաթիռ արդեն ունենք մեր տրամադրության տակ:
Աստ ված տա, դրանք կհամալրվեն, և կունենանք համապատասխան էս -
կադ րիլիա: Ամենևին պատահական չէր և այն, որ, մաս  նավորապես, ՍՄԵՐՉ
հա մակարգերը ևս արագորեն տրամադրվեցին Հա յաստա նի Հան րա պե -
տութ յանը: Հետաքրքրության համար ձեզ ասեմ. նախորդ իշխանութ յունների
օրոք, այսինքն, երբ Հայաստանի Հանրապե տության նախագահը Սերժ
Ազա տի Սարգսյանն էր, Ռուսաստանի ռազ մաօդային տրանսպորտով շուրջ
1200 օդանավային թռիչք է կատարվել Հա յաս տան` զենք ու զինա մթերք բե -
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րե լով: Ուրեմն, տեսեք, մինչ այդ, բառիս բուն իմաստով` առհա սարակ, ան -
գամ աշխարհիս ամենաուժեղների կողմից, ընթացող պատե րազմ ների ժա -
մա նակ, երբևիցե, 1200-ի հասնող օդանա վային թռիչքով սպա ռա զինութ յուն
չի մատակարարվել: Դե, պատկերաց րեք, թե որքան լուրջ է իրա վի ճա կը:

Եվ ահա հիմա, այս պայմաններում կարդում եմ մի հրապարակում, ուր
աս ված է` կարևորն այն է, որ Հայաստանի վարչապետը վերջապես ձեր բա -
զատ վեց Մադրիդյան սկզբունքներից և առաջադրեց Մյունխենյան սկզ բունք -
ները, որոնց մասին էլ նա մանրամասն գրել է իր ֆեյսբուքյան էջում: Ավելի
մեծ անհեթեթություն չի´ք: Ես, անշուշտ, կարող եմ առարկայորեն, բառ առ
բառ, նախադասություն առ նախադասություն վերլուծել դրանք, բայց այդ ժա -
մա նակ ամեն չեզոք վերլուծաբան կասի` Գեղամյանն ուրիշին է ան խել քութ -
յան մեջ մեղադրում, իսկ ինքն ավելի մեծ անխելք է, որ փորձում է ան խել -
քութ յունը մեկնաբանել: Ինչևէ. մենք այսօր կանգնած ենք չափազանց լու րջ
վտան գի` պետականությունը կորցնելու վտանգի առջև: Եվ դարձել ենք ըն -
 դա  մենը միջոց, որպեսզի անդրօվկիանոսյան հայտնի ուժը մեր տարածա -
շրջա նում հասնի այնպիսի փոփոխության, որ Արցախի Հանրապետության
ան վտանգության գոտում ամեն գնով ՆԱՏՕ-ի խաղարարար ուժեր տե ղա կա -
յի, ինչն էլ հիմնավորում են այն հանգամանքով, թե Մինսկի խմբի հա մա նա   -
խա գահող երկրներից երկուսը, այն է` Ֆրանսիան և Միացյալ Նա հանգ նե րը,
ՆԱՏՕ-ի անդամներ են: 

Եթե հարցեր ունեք, սիրով կպատասխանեմ: 
Ա. Թ. –  Հստակեցվեց , որ, ուրեմն, Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնում է

ղա  րաբաղյան խնդրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկած փուլային
տար  բերակի՞ն: Եթե այո, Դուք ընդհանուր կապ տեսնո՞ւմ եք այստեղ. չէ որ
ժա մանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում էր, թե հիմա մենք դա չենք
ուզում, սակայն կանցնեն տարիներ, կցանկանանք, և դա մեզ չի հա ջող վի:
Մենք տեսնում ենք` 23 տարի հետո Ադրբեջանն ինքն է դեռ խնդրում, որ
գնանք փուլային տարբերակի: Եթե այո, կապ տեսնո՞ւմ եք. հայտնի է, չէ՞, որ
դրան դիմակայեց Վազգեն Սարգսյան–Ռոբերտ Քոչարյան տանդեմը, կապ
տես նո՞ւմ եք, որ այսօր …

Ա. Գ. – Հարգելի Անժելա, ես այդ բացահայտ կապի մասին չասացի
այն պարզ պատճառով, որ չկրկնվեմ: Դա այնքան բացահայտ է, որ վերա -
հաս  տատման կարիք չկա: Մարդիկ չեն էլ թաքցնում, որ դա է իրենց նպա -
տա կը: Ի դեպ, այդ մասին «168 ժամ» թերթի կայքում տեղադրվել է ՌԵԳ -
ՆՈՒՄ-ի Արևելյան գոտու գլխավոր խմբագիր Ստանիսլավ Տարա սովի վեր -
լու ծական հոդվածը, ուր նա ուղղակի մատնանշում է այն, ինչ անում է Նի -
 կոլ Փաշինյանը: Դա «քոփի փեստ» են ասում, դա Լևոն Տեր-Պետ րոս յա նի
հայտ նի հոդվածի` «Պատերազմ, թե խաղաղություն. լրջա նալու պահը»,
շա րունակությունն է: Իսկ ինչո՞ւ է դա կրկնվում: Որովհետև դրանք ղե կա -
վար վում են համաշխարհային քաղաքականության ան դր օվկիանոսյան
հայտ նի ուժի կողմից, որի մերձավոր ջատագովն է, բնա կանաբար, Իսրա -
յե լը: Վերջինս Հայաստանի հետ թշնամական վերա բեր մունք չունի, Իսրա -
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յելի թշնամին Իրանն է, Իսրայելն ու Իրանի Իս լամական Հանրա պե տութ -
յու նը երբեք ու երբեք հաշտության ոչ մի եզր չեն ունենա: Ուստի, նրա
խնդիրն է ամեն գնով օղակի մեջ վերցնել Իրանը, ու դրան է միտված վար -
վող քաղաքականությունը: Իսկ մեր երկրի վարչա պետն ասես Ժան-Կլոդ
Վան Դամի շպագատն է կրկնում. մի ոտքը, ուրեմն, Արևմուտքում է, մյուսը`
Ռու սաստանում, Էլ չգիտի, որ կարող է կա՛մ ճող վածք ստանա, կա՛մ էլ
ոտից զրկվի: Սա է ամբողջ խնդիրը: Նրան վերը հիշա տակած ուժերը իշ -
խա նության են բերել այն բանի համար, որ անեն այն, ինչ ուզում են, քան -
զի գործող իշխանությունների, Սերժ Սարգսյանի պա րագայում, դա չէին
կա  րող անել: Կարելի է տարբեր հարցերում քննադա տել թե´ երկրորդ, թե´
եր րորդ նախագահին, բայց մի բան անհերքելի է` թե´ Ռոբերտ Քոչարյանի,
թե´ Սերժ Սարգսյանի օրոք երբեք ու երբեք չէր արվի որևէ գործողություն,
որը կվտանգեր Արցախի Հանրապետության անկախ ու ապահով լինելու
գոր ծոնը: Ամենայն հավանականությամբ, արվեց զի ջում, հեղաշրջումը
հան դուրժվեց այն պարզ պատճառով, որ աշխարհիս հզորներին հարկ
չհա մարեցին բացատրել, որ իրենց ուզածը չլինելու բան է: Ուստի առաջ
մղվեց մեկը, ով 2001 թվականին իր «Հայկական ժամանակ» թերթում հան -
դես էր եկել հայտնի հոդվածով` թե ի՞նչ եք խոսում ազատագրված տա -
րածք ների մասին, երբ ձերին տեր չեք կանգնում: Դրանից անցել է 19 տա -
րի և գոնե մի նախադասություն, որը հերքում է այն ժամանակվա իր մո տե -
ցու մը, դուք չեք գտնի: Դրա համար են նրան բերել իշխանության: Ապա և
ար դեն առիթ ստանալով` նախ քարոզում էր դուրս գալ ԵԱՏՄ-ից, ապա`
ՀԱՊԿ-ից և կարճամիտ, ամպագոռգոռ նման այլ պնդումներ, սակայն հե -
տո, իրականությանը շփվելով` հասկացավ, թե ինչ ձախողման կհանդիպի,
եթե հանկարծ համարձակվի բարձրաձայնել նույ նը: 180 աստիճան ռեվերս
արեց, բայց դե այնտեղ լուրջ վերլուծաբաններ են նստած, հա մալ սա րան -
ներ ավարտած վերլուծաբաններ կան, և նրանք շատ լավ հասկանում են,
թե իրավիճակն ինչպիսին է: Քավ լիցի, այնքան մեծ է հարգանքը հայ ժո ղո -
վրդի, Հայաստանի Հանրապետության ող ջամիտ քաղաքացիների (և ոչ թե
«քայ լողների») հանդեպ, որ վարում են այն քաղաքականությունը, ինչը
մենք տեսնում ենք, քաղաքականություն, որի իսկական գնահատականը
(մեզ համար շա´տ բարենպաստ) տալիս է Ադրբեջանը: Այսինքն, բարե -
նպաստ այն առումով, որ ասում են` Հայաս տանի Հանրապետությունը
գտնվում է ռուսական հովանոցի տակ, ռուսա կան հովանու ներքո: Թուր -
քե րը դա հասկանում են, փաստեր կան, որոնց մասին չի խոսվում: Ես ամե -
նևին պատահական չասացի 1200 չվերթի մասին, որոնցով զենք ու զինա -
մթերք է մատակարարվել Հայաստանին:

Ա. Թ. – Պարոն Գեղամյան, առջևում, եթե ոչինչ չխանգարի, գնում ենք
Սահ մանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի, զուգահեռաբար, գրե -
թե միաժամանակ, տեղի են ունենալու արցախյան ընտրությունները, նման
կար գի տարբեր հանդիպումներ: Դուք ընդհանուր կապ տեսնո՞ւմ եք այդ
ամե  նի մեջ, թե՞ ոչ:
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Ա. Գ. – Այն, ինչ տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում,
հար գելի Անժելա, հմտորեն հաշվառված տեխնոլոգիա է: Հեղինակները,
բնա  կանաբար, Նիկոլ Փաշինյանն ու «իմքայլականները» չեն: Դրանք մեր
ամե րիկյան գործընկերներն են, որոնք էլ նման տեխնոլոգիաները գաղտնի
չեն պահում: Ահա բերել եմ մի քանի աշխատություն, որտեղ կետ առ կետ
նշված է` «От диктатуры к демократии. Приложение – методы ненасильст -
венных действий» Джин Шарп, «Теория хаоса и стратегическое мышле-
ние» Стивен Манн, «Технология уничтожения или Окно Овертона», «Окно
воз можностей Овертона и легализация греха» Джозеф Овертон. Երբ նա -
յում ես` սկսած 2016 թվականի հուլիսյան դեպքերից («Սասնա ծռեր», ՊՊԾ
գնդի գրավումը և դրա նից հետո), ապա տեսնում ես, որ վերոհիշյալ գրքե -
րում ամեն ինչ կետ առ կետ գրված է, կետ առ կետ նախատեսված, և, բնա -
կա նա բար, այս պա րա գայում ամենևին պատահական չէ, որ վարչապետը
թի րա խավորել էր Արցախի հերոսներին, բացահայտ օրինախախտումներով
մե կուսացվեց Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, ար ցախ -
յան ազատա մարտի առանցքային դեմքերից մեկը` Ռոբերտ Քո չար յա նը:
Կրկնում եմ` դա ամենևին էլ պատահական չէր: Ի դեպ, սա ասում է մի մարդ,
ով միշտ ընդ դիմադիր է եղել Քոչարյանին: Մի´շտ: Բայց ճշմարտություն կա,
չէ՞: Այդ ճշմարտությունը շրջանցելու իրավունք չունենք, երբ խոսքը պե -
տութ յան ճա կա տագրի մասին է: Այո´, քննադատել եմ նախորդ իշ խա նութ -
յուն ների տնտեսական քաղաքականությունը ԵԱՀԿ Խորհրդարանական
Վե հա ժո ղովի և ԵԽԽՎ-ի նստաշրջաններում: Երբ վերջիններիս անդամ էի,
յոթ-ութ ելույթ եմ ունեցել ԵԱՀԿ ԽՎ-ի յուրաքանչյուր նստաշրջանում, չորս-
հինգ ելույթ` ԵԽԽՎ ամեն նստաշրջանում: Քննադատել եմ վարվող տնտե -
սա կան քաղաքականությունը, մյուսը, մյուսը, բայց երբեք չեմ քննադատել
Հա յաս տա նի Հանրապետության իշխանության մոտեցումները` կապված
Լեռ նային Ղարաբաղի հիմնահարցի կարգավորման հետ, չեմ քննադատել,
որով հետև մարդիկ անսասան, հստակ դիրք են արտահայտել, դիրք, որը
բխել է նաև համայն հայության շահերից: Եվ բնավ պատահական չէ, որ եր -
ջանկահի շատակ Վազգեն Սարգսյանը` չնայած իր սերտ հարա բե րութ յուն -
նե րին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, տեսնելով, որ բանը գնում է դեպի այն,
ին չը հիմա Փաշինյանն է փորձում հետադարձ վերակենդանացնել, իր կտ -
րա  կան «ոչ»-ն ասաց, ու տեղի ունեցավ հայտնի պաշտոնանկումը, որն էլ
փրկեց նաև Արցախի հարցը: Ճիշտ նախորդ օրը կայքերում տեսա մի հե տա -
քրքիր տե սահոլովակ` տարբեր դրվագներ միջազգային ատյաններում Ռո -
բերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցներից, ուր նա արտահայտել է Հա -
յաս տանի Հան րապետության դիրքորոշումը` կապված Արցախի հետ: Հս -
տակ հաս կանում ես, թե այս մարդն ինչ է ասում. կարող ես համաձայնել, կա -
րող ես և առար կել, բայց երբեք հիմնավոր փաստարկ չես ունենա ան հա մա -
 ձայնությունդ պնդելու: Նույնը` Սերժ Սարգսյանի պարագայում: Վերջերս` Զագ   -
րեբում, Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում` նա մի
կարճ բանաձև ձևակերպեց, այն է` ոչ մի դեպքում Արցախի Հան րա պե  տութ -
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յունը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, Արցախը կայացած երկիր ու
պետություն է: Այսինքն, Ղարաբաղյան հակամարտության կար գա վոր ման
շուրջ ընթացող բոլոր բանակցությունների ժամանակ պետք է անա ռար կելի,
անվիճելի այդ փաստը վերցնել որպես հիմք և բանակցել դրան չհա կասող
հարցերի շուրջ: Իսկ մեզանում, ահա, նախ` անհեթեթություններ, իրա րա -
մերժ բաներ են ասում, հետո հրաժարվում, ապա` նոր ան հե թե թութ յուն են
ասում, ավելացնում ու նորից հրաժարվում: Հիմա էլ, օրինակ, հրա ժար վում
են Մադրիդյան սկզբունքներից և ասում` ընդունելին Մյունխենյան սկզ  բուն -
քներն են: Ինչ ասեմ. 50 րոպեի չափ տևած բանավեճի ժամանակ գո նե մի
անգամ չօգտագործվեց Արցախի Հանրապետություն անվանումը: Ինչ ասեմ.
50 րոպեի ընթացքում վարչապետը գոնե մի անգամ չասաց ազ գե րի
ինքնորոշման մասին, չասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ղե -
կավարվել է հենց Հելսինկյան եզրափակիչ փաստաթղթի 10 սկզ բունք նե -
րով, որոնք բոլորն էլ հավասարազոր են, դիցուք` Ժողովուրդների ազատ
կա մ արտահայտման, Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի արգասիք են,
որոնց հիման վրա էլ ստեղվծել է Արցախի Հանրապետությունը:

Ա. Թ. – Ի՞նչ է սպասվում այս հանրաքվեից, Դուք ի՞նչ եք սպասում:
Ա. Գ. – Կարծում եմ, այնուամենայնիվ, ժողովրդի ողջամտությունն ու ինք -

նա պահպանման բնազդը կլինեն այնպիսին, որ մարդիկ կամ չեն գնա հան րաք -
վեի, ինչը, ըստ իս, ավելի ճիշտ կլինի, կամ էլ ուղղակի «ոչ» կասեն: Հաս կանո՞ւմ
եք, հանրաքվեի հարցադրումը շինծու է. պարզապես դրա հեղի նակները չեն
կա րող ներել Սահմանադրական դատարանին, հատկապես նախագահ Հրայր
Թով մասյանին այն բանի համար, որ առաջնորդվել են միայն ու միայն իրա վա -
զոր սահմանադրական պահանջով և, ըստ էության, հա կա օրինական համարել
Ռո բերտ Քոչարյանի կալանավորումը: Իշխա նությունների պահվածքի ան հե թե -
թութ յունը հասել է այնտեղ, որ չեն էլ կա րողացել գեթ մի համոզիչ փաստարկ,
օրի նակ բերել ու հանրությանը հրամցնել: Ինքնին հասկանալի է, որ կա տար -
վա ծը հաշվեհարդար է, այդ թվում նաև Սահմանադրական դատարանի յոթը
ան կախ դատավորների ու, մաս նա վորապես, Հրայր Թովմասյանի նկատմամբ,
ով քանիցս հայտարարել է իր ապաքաղաքական լինելու մասին, այն մասին, որ
ին քը ո´չ հանրա պետականին է սատարում, ո´չ «իմքայլական»-ներին, ո´չ «Բար -
 գա վաճ Հա յաստանին», ո´չ էլ «Լուսավոր Հայաստանին»: Ինքը սոսկ սա տա -
րում է Հայաստանի Հան րապետության Սահմանադրությանը: Ու եթե սահմա -
նա  դրական դրույթ փոխողները, Սահմանադրական դատարանի վրա ցեխ
շպրտող ներն այդքան սկզբունքային էին, ոչ երկդիմի, ապա 2017 թ: ապրիլ յան
ընտ  րություններից հետո չպետք է վերցնեին պատգամավորական ման դատ նե րը,
պի տի բո ղոքարկեին Սահմանադրական դատարան, թե ընտ րութ յուն նե րը կեղծվել
են: Այսինքն` նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ երազում էին պատգամավոր
դառ նալ, Սահմանադրական դատարանի հետ ոչ մի խնդիր չունեին:

Ա. Թ. – Իշխանական մանիպուլյացիաները, ինչպես տեսնում ենք, հա -
ջող վում են, իսկ ի՞նչ կլինի Արցախի պարագայում: Մի դեպքում, թեև ո՛չ ուղ -
ղա կի, ո՛չ հստակ արտահայտված, բայց, այնուամենայնիվ, տեսանելի էր
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նպա տակը, նույնը` Սահմանադրական դատարանի հետ կապված, ինչու չէ,
նաև Արցախի ընտրությունների:  

Ա. Գ. – Ուրեմն այսպես. ամեն ինչ սկսվեց «սև»-երից ու «սպիտակ»-
նե րից, հետո անցան «հեղափոխականների» ու «ռևանշիստների», տեսան,
որ այդ որակումներն արդեն իրենց սպառել են, որոշեցին, որ որդեգրած խն -
դիր ները կարող են լուծել միայն այն դեպում, եթե ժողովուրդը պառակտ -
ված լինի: Այսպես, հիմա էլ արհեստականորեն բերեցին «այո»-ի և «ոչ»-ի հան -
 րաքվեն: Բնականաբար, խորաթափանց յուրաքանչյուր կուսակ ցութ յուն (իսկ
այդպիսիք են, անշուշտ, Հանրապետական կուսակցությունը` թե կուզև իր
սխալներով հանդերձ, նաև` Հայ Հեղափոխական Դաշնակ ցութ յու նը, «Ազ -
գային Միաբանություն» կուսակցությունը, Սահմանադ րական իրա վունք մի -
ությունը, չթվարկեմ) հասկացավ, որ առաջարկվում է շատ պար զու նակ
ծուղակ. երբ մարդ գնում է հակասահմանադրական օրենքին, հա կա սահ -
մանադրական հանրաքվեին մասնակցելու, ապա դրանով իսկ կա մա -ակ -
ամա օրինականացնում է իշխանությունների ձեռ նարկումը: Ավելին` հաս տա -
տում է, որ, այո՛, դա հասունացած հարց է, որ այդ հարցը հրատապ է: Ահա
սա է խնդիրը.  «սև»-երի ու «սպիտակ»-ների շա րունակությունն ուզում են
հիմա տեղափոխել այս հանրաքվեի գոր ծընթաց, ինչը, կարծում եմ, չի հա -
ջողվելու, քանի որ մեր ազգա բնակչությունը, հատկապես այն 51,5 տո կոսը,
որ 2018 թվականին չմաս նակցեց Ազգային ժողովի VII գումարման ար տա -
հերթ ընտրություններին, այլընտրանք չտեսնելով: Հիմա ժա´մ առաջ, օ´ր
առաջ քաղաքական այն ուժերը, որոնք տոգորված են երկրի ճա կա տա գրի
և ապագայի համար պատասխանատվությամբ, պետք է միավորվեն: Եվ
այստեղ, այս փուլում Արցախի ապագա լիդերի հարց բարձրացնելը նույնն
է, թե որևէ մեկին թիրախավորել, ինչն արդեն կրկին հնա րա վո րութ յուն կտա
ազգա բնակչությանը բաժանել «սև»-երի և «սպիտակ»-ների, «հե ղա փո -
խական»-ների ու «ռևանշիստ»-ների, «այո»-ականների և «ոչ»-ական ների:
Մինչդեռ քննարկումների հիմքում պետք է լինի գլխավորը` երկ րի զարգաց -
ման տեսլականի քննարկումը: Երկրի զարգացման պատ կե րացումները
տվյալ պա րա գայում, առկա իրավիճակում, ամենևին, չեն առնչ վում Սահ -
մանադրական հանրաքվեին: Դուք այսքան ժամանակ տե սե՞լ եք տնտե սա -
գիտական որևէ լուրջ վերլուծություն անեն թե´ վար չա պե տը և թե´ կառա -
վարությունը: Կառչել են համախառն ներքին արդյունքի նա խա տեսվող,
իբր, 7,8 տոկոս աճին, հիմա էլ «նկարելու են» 8,2 տոկոս: Այն ինչ չեն հաս -
կանում մի պարզ ճշմարտություն. դա այս կամ այն երկրի տնտե սական վի -
ճակը բնութագրելու համար երեք տարի առաջ կարող էր ար դիական լինել:
2018 թ. հուվարին, Դավոսի համաշխարհային տնտե սա կան համա ժո ղո -
վում հրաժարվեցին երկրների զարգացածությունը բնու թա գրել սոսկ այդ
ցու ցանիշով` մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդ յուն քով, և
հայտարարեցին, որ գոյություն ունի ներառական էկոնոմիկա հաս կա ցութ -
յունը` բաղկացած է 12 ցուցիչից: Այդ 12 ցուցիչից ընդամենը մեկն է մեկ
շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն, մյուս 11 ցուցիչներն են, որ գալիս, բնութագրում են
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երկրի, ժողովրդի կենսամակարդակի առկա, փաստացի վիճակը: Ըստ
որում, հետաքրքրականն այն է, որ 79 զարգացող երկրների թվում Ադրբե -
ջա  նը, ավա՛ղ, գրավում է 3-րդ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը` 45-
րդը տեղը, Գվատեմալայից և Հոնդուրասից հետո: Մի անգամ չլսեցինք, որ
այս մարդը` վարչապետը, խնդիր դներ, խոսքի օրինակ` վարելահողերի նվա -
 զագույնը 40 տոկոսը չի օգտագործվում, ի՞նչ անենք, որ օգտա գոր ծենք:
Խնդիր է դնում, թե այդ չօգտագործվող հողերը գյուղացիները, ֆեր մեր ները
պետք է վարձով տան լատիֆունդիստներին` խոշոր սեփակա նա տե րերին:
Եվ, ի դեպ, դա էլ հետո բացարձակապես քննարկման առար կա չի դառ -
նում: Այսինքն, ստացվում է` հիմա էլ ուզում են գյուղն ամայացնել: Իսկ եթե,
Աստված մի արասցե, մեր գյուղն ամայացավ, Հայաստանը կդա դա րի գո -
յություն ունենալուց:

Ա. Թ. – Եվս մի հարց: Կարո՞ղ եք ասել, ունե՞ք համակրելի կերպար,
թեկ նածու Արցախի ընտրություններում:

Ա. Գ. – Անշուշտ, ունեմ:
Ա. Թ. – Անունը կտա՞ք:
Ա. Գ. – Իհարկե, կտամ, հո գաղտնիք չեմ պահելու: Արցախի նախա գա -

հական ընտրությունների ելքից մեծապես կախված է թե´ Արցախի Հան րա -
պետության, թե´ Հայաստանի Հանրապետության լինել-չլինելը: Լոկ մի մարդ
կա, դա Վիտալի Բալասանյանն է: Եվ սա, խնդրում եմ, բոլորս հաս կա նանք:
Կարելի է այս կամ այն վերաբերմունքն ունենալ իր անձի, կամ իր ասած
խոսքի, քաղաքական այս կամ այն արտահայտության նկատմամբ, բայց գեր -
խնդիրը Արցախի լինել-չլինելն է: Ուրեմն` Վիտալի Բալասանյան: Եվ տեսեք`
ո՞վ քեր են նրա վրա հարձակումներ գործում. խոսքս հիբրիդային տե ղե կատ -
վա կան պատերազմի մասին է, որ Բալասանյանի դեմ սանձա զեր ծել են սո -
րո  սականները և դրանց հարողները: Բառիս բուն առումով հենց Վի տալի Բա -
լա սանյանն է այսօր Արցախի, նաև Հայաստանի Հանրա պե տութ յան հույսն ու
ան վտանգության երաշխավորը: Սա իմ խորին հա մոզ մունքն է:
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МЮНХЕНСКАЯ ВСТРЕЧА АЛИЕВ–ПАШИНЯН: 
НАБЛЮДЕНИЯ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА:

ГЕГАМЯН ПРИЗЫВАЕТ ПАШИНЯНА БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ 
ПОДГОТОВЛЕННЫМ, КАКИМ БЫЛ ОН В СВОЕ ВРЕМЯ

Гость клуба «Зеркало» – Арташес Гегамян
(18 февраля 2020 г.)

АНЖЕЛА ТОВМАСЯН. – Спасибо, г-н Гегамян, что приняли наше
при глашение. Мы обратимся к нескольким темам. Наверное, правильнее
бу дет начать с Мюнхенской встречи.

АЕТАШЕС ГЕГАМЯН. – Как Вам будет удобно.
А. Т. – Каково Ваше впечатление от этой встречи и как Вы оцените ее?
А. Г. – Во-первых, спасибо за приглашение. Недостатка в коммента-

риях к этой встрече не было ни в армянской, ни в российской, ни в азербай-
джанской прессе. Естественно, я знал, что этот вопрос будет неизбежен во
вре мя нашей встречи, поэтому начну немного издалека. В свое время мне
вы  пало счастье возглавить делегацию Национального собрания РА в Пар -
ла ментской Ассамблее ОБСЕ. Говорю выпало счастье, потому что ру ко -
водство правящей Республиканской партии сочло целесообразным сде-
лать такое предложение именно мне, руководителю партии «Нацио на ль -
ное Единение». Это была ответственность вдвойне, поэтому я со всей
серь ез ностью готовился ко всем сессиям Ассамблеи. Повестки заранее бы -
ли известны, и в этой связи перед каждой сессией я обязательно публико-
вал аналитическую статью (как правило, в российских изданиях), которая
за тем в переводе на семь языков обобщалась в соответствующих сборни-
ках, естественно, на армянском, также на русском, английском, немецком,
фран цузском, испанском и, разумеется, турецком языках, поскольку речь
шла об армяно-турецких, армяно-азербайджанских отношениях. На турец-
кий переводили специально, во избежание переводческих ошибок, которые
се годня случаются довольно часто. Перед каждой сессией я лично презен-
товал их представителям 56 стран-участниц Ассамблеи, в том числе, разу-
меется, руководителям делегаций Турции и Азербайджана, а также руко-
водству Парламентской Ассамблеи, руководителям комиссий, основным
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до к ладчикам. Кстати, перед каждой сессией создавалась возможность, что -
бы никто и никогда, в связи с моим выступлением, не говорил о каком-либо
историческом факте, поскольку первоисточники были заранее указаны в
моих публикациях. Т. е. во время своих выступлений мне не приходилось
ко паться в портфеле, показывать какие-то документы, ссылаться на тот или
иной источник. Это была всего лишь тактика руководителя делегации. Ког -
да в Мюнхене намечалась какая-либо встреча на высоком уровне (в плане
долж ностей, а не членов-участников), нужно было быть готовым к ней по
мень шей мере за несколько месяцев вперед. Даже если эта встреча была
не на уровне Алиев-Пашинян, могли раздать такое или другое аналогичное
по собие или книгу, переведенную на семь языков, это было бы полезным
для участников, кто-то мог почитать, другой же – сделать демарш и выбро-
сить в урну. Это, конечно же, решать им. Более того, это можно было бы по -
том использовать как знак безответственного отношения, тем более когда
речь идет о нации, государстве, человеческих судьбах, когда слова адресо-
ваны сильным мира сего, десяткам представителей участников ассамблеи.
Я отнюдь не иронизирую: сегодня мы вместе с вами хотим ожидать от од -
но го известного человека то, к чему он изначально не готов. Государ ствен -
ное управление, государственная власть, положение руководителя проти-
вопоказаны этому человеку. По своему образовательному уровню, прой-
денному пути он не может глубоко дискутировать как равный с равным, по
крайней мере на уровне знаний, по своему мировоззрению. Мне очень
жаль, поскольку его оппонент также не блещет умом. Алиев допустил
столь ко ошибок и промахов, что его можно было на месте не просто разгро-
мить, но и разоблачить как невежду и показать, что в XXI веке, когда мы со -
вер шаем четвертую промышленную революцию, когда налицо серьезные
гео политические, тектонические сдвиги, судьба десятимиллионного Азер -
бай джана вверена очевидному недоучке. И на этом поставили бы точ ку ...
Не хочу продолжать эту тему, поскольку такого унижения никогда не чувст -
во вал. Почему говорю унижение? В этом году вышел в свет сборник всех
моих выступлений, статей, пресс-конференций в период с января 2019г. по
ян варь 2020г., около 900 страниц. В этом сборнике есть ответы на многие
серьезнейшие вопросы, и не только ответы. Есть также подсказки, на какие
воп росы следует сосредоточить внимание, как в дальнейшем из бежать
про махов, не допускать ошибок во время интервью, выступлений, встреч. И
здесь, опять же касаясь Мюнхенской, не знаю даже, встречи или шоу, ска жу:
я не поленился и внимательно изучил реакцию азербайджанской прессы. И
са мое печальное то, что до сих пор не было какого-либо се рь ез ного ответа
или дискуссии, ни один серьезный аналитик или их сторонник не выступил
с жесткой критикой в адрес Армении и не получил бы моих откликов, при-
чем достаточно обоснованных, настолько обоснованных, что Рос сийское
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фе деральное информационное агентство РЕГНУМ, правда, после некото-
рых обсуждений, все же опубликовало их. Теперь я думаю, как от реа ги ро -
вать на азербайджанскую прессу, на их сторонников-аналитиков, наводнив-
ших прессу хитрыми ссылками на недавно опубликованные в армянской
прессе публикации. Вот, например, читаю: «Москва-Баку.ru «Чет кая, логи-
чески выверенная риторика Ильхама Алиева в Мюнхене смя ла Пашиняна».
Рос сийские аналитики же аргументируют, представляя «Пол ный перевод
дис куссии Алиева и Пашиняна в Мюнхене». Другими словами, хотят дать
по нять, что дискуссия была настолько выгодной для азеров, что они реши-
ли перевести все и распространить по всему миру, пос кольку отлично пони-
мают, каково положение дел на самом деле. «Армяне. Из-за Пашиняна мы
с позором проиграли дебаты по Карабаху»; «От Идлиба до Карабаха. Тур -
ция вновь зажжет фитиль войны на Кавказе». Или же Haqqin.az цитирует
Ан драника Теваняна: «Алиев создал впечатление, что в войне проиграв-
шей стороной были мы»; «Каким образом Кавбюро передало Армении На -
гор ный Карабах на один день. Историческая справка»; «Премьер выглядел
очень беспомощным рядом с президентом Азер байджана». Представлю
еще одну ссылку от серьезного аналитика-профессора, сославшегося на
ре марку Артака Закаряна: «Ильхам Алиев занял четкую позицию»; или
«Алек  сандр Манасян заявил о победе Алиева над Пашиняном». Все это –
«про делки» азербайджанской прессы? Я с удовольствием предоставлю
лин ки этих статей, вы перепишите: «Мюнхенские принципы и интеллекту-
альное убожество» или, это уже израильский аналитик Бренда Шафер:
«Па шиняну. Почему Ваш сын проходит воинскую службу в Карабахе». По -
че му она спросила в таком тоне? С одной стороны го воришь, что это – «не -
за висимое государство», с другой – «мой сын там служит». Есть вещи, кото-
рые, прежде чем сказать, нужно обдумать. «Переговоры сорваны, а Мин -
ская группа лишена мандата. Скоро произойдет тот самый настоящий
взрыв». Фактически они с сегодняшнего дня, получив от премьер-министра
очень большой подарок, готовят международное сообщество к боевым
опе рациям с тем, чтобы оправдать их в дальнейшем. Вот и вся правда. А
ес ли проанализируем предметно, сделаем исторический экскурс и так да -
лее, то многое представится в ином свете, поэтому я в этой книге привожу
пе чально известные решения Кавбюро, даже выдержки из выступлений
Ор джоникидзе и других... Одним словом, все, что сегодня делает Никол Па -
ши нян – это сценарий, естественно, разработанный не им, а геополитиче-
ским центром силы, который, по сути, разворачивает действия не против
Ар мении, а против Российской Федерации. И мюнхенская встреча отнюдь
не была случайной. Если вы ознакомитесь с со от ветствующим докладом,
под готовленным накануне Мюнхенской конференции, вы увидите, что в
нем врагами Запада признаны Китай и Россия. Поставлена задача – осла-
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бить Россию любой ценой. Военным путем не мо гут (неслучайной была не -
дав няя демонстрация российской военной си лы, будь то в послании Путина
или во время предшествующего этому большого интервью в прямом
эфире, длившегося три с половиной-четыре часа). А значит, что они долж-
ны делать? Создать нестабильность по всей протяженности границы на
юге Кавказа, где наиболее уязвимы Республика Армения и Республика
Арцах, по той простой причине …  Прошу прощения, я назвал только Рос -
сию и Китай, но есть также Исламская Республика Иран, основной мише-
нью является именно она. А каким путем? Дес табилизацию здесь создадут
хо тя бы с той целью, чтобы завтра-послезавтра ввести миротворческие си -
лы на территории, контролируемые Воо руженными силами Республики Ар -
цах, причем НАТО и Турции, американцы решат свою сверхзадачу вместе
с Израилем. Речь идет о 105-километровой иранской границе по соседству
с Джебраилем, Зангеланом и Ку батлы. Турция крайне заинтересована в
этом. Отнюдь не случайным было, как любит говорить Пашинян, беспреце-
дентное, весьма ощутимое перевооружение 3-й сухопутной армии этой
стра ны в прошлом году. Не случайной была также договоренность о закуп-
ке истребителей 4-го поколения СУ-30СМ, вступившая в силу еще при Сер -
же Саргсяне, и четыре таких военных самолета уже имеются в нашем рас-
поряжении. Дай Бог, чтобы наш арсенал пополнился и у нас была соответ-
ствующая эскадрилья. Отнюдь не случайной было также то, что системы
СМЕРЧ также в ускоренном по рядке были предоставлены Республике Ар -
ме ния. Для интереса скажу вам: при предыдущих властях, то есть когда
пре зидентом Республики Армения был Серж Азатович Саргсян, в Армению
бы ло осуществлено около 1200 авиарейсов, и российским военно-воздуш-
ным транспортом было доставлено оружие и боеприпасы. Смотрите, никог-
да прежде, даже сильные мира се го, во время войн когда-либо кому-либо
не поставляли вооружение воздушным транспортом в таком количестве (до
1200 рейсов). Теперь представьте, насколько серьезна ситуация. И сего-
дня, в таких вот условиях, чи таю публикацию, в которой говорится: «Глав -
ное, что премьер-министр Арме  нии, наконец, избавился от Мадридских
прин ципов и теперь представил Мюнхенские принципы, о которых подроб-
но написал на своей фейсбуковской странице». Большего абсурда я не ви -
дел. Я могу предметно, слово в слово, по предложениям проанализиро-
вать, и тогда любой нейтральный аналитик скажет, что он обвинял в глупо-
сти других, но сам намного глупее, раз пытается комментировать глупость.
Весь вопрос в том, что мы сегодня сто им перед чрезвычайно серьезной
опас ностью – перед угрозой потерять государственность. И стали всего
лишь средством достижения в нашем ре гионе известными силами из-за
океана таких изменений, каковым является размещение миротворческих
сил НАТО любой ценой в зоне безопасности Республики Арцах, и аргумен-
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тируют это тем обстоятельством, что якобы две из сопредседательствую-
щих в Минской группе стран – Франция и Сое диненные Штаты – являются
чле нами НАТО. Если у вас есть вопросы, с удо вольствием отвечу.   

А. Т. – Выяснилось, что Никол Пашинян возвращается к поэтапному
ва рианту, предложенному Левоном Тер-Петросяном в карабахском вопросе.
Если это так, то видите ли Вы здесь общую связь? Ведь в свое время Ле -
вон Тер-Петросян заявлял, что мы сегодня не хотим этого, однако пройдут
го ды, мы будем этого хотеть, но нам не удастся сделать это. Мы ви дим,
что спустя 23 года Азербайджан сам просит нас согласиться на поэтапный
ва риант. Если это так, то видите ли вы здесь связь? Известно ведь, что
это му противостоял тандем Вазген Саркисян – Роберт Кочарян?

А. Г. – Уважаемая Анжела, я не сказал об этой очевидной связи по той
прос той причине, чтобы не повториться. Это настолько очевидно, что в под -
тверждении не нуждается. Они даже не скрывают, что это и есть их це ль.
Кстати, об этом на сайте газеты «168 жам» была размещена аналитическая
ста тья главного редактора Восточной редакции ИА РЕГНУМ Станислава
Та расова, где он прямо указывает на то, что делает Никол Па шинян. Это
на зывается «копи паст» или продолжение известной статьи Ле вона Тер-
Пет росяна «Война или мир? Пора стать серьезнее». А почему это повто-
ряется? Потому что «дубликатами» управляет известный центр силы миро-
вой политики из-за океана, ближайшим сторонником которой, конечно же,
яв ляется Израиль. Тель-Авив не относится враждебно к Армении, его вра-
гом является Иран: мира между Израилем и Исламской Республикой Иран
ни когда и ни при каких обстоятельствах быть не может. Поэтому его зада-
чей является любой ценой взять в кольцо Иран, и на это нацелена проводи -
мая политика. А премьер-министр нашей страны, похоже, находится в по ло -
жении шпагата Жан-Клода Ван Дамма: одна нога на Западе, другая – в Рос -
сии,  и он не ведает, что либо заработает грыжу, либо останется без но ги. В
этом вся проблема. Он пришел к власти по той простой причине, что при
дейст вовавшей власти, при Серже Саргсяне вышеупомянутые силы не
смог ли бы добиться того, чего хотят. Можно в различных вопросах критико-
вать как второго, так и третьего президента, но одно неопровержимо: ни
при Роберте Кочаряне, ни при Серже Саргсяне никогда и ни при каких об -
сто ятельствах не сделали бы какого-либо действия, которое поставило бы
под угрозу фактор независимости и защищенности Республики Арцах. По
всей вероятности, была сделана уступка, проявлена толерантность к пе ре -
во роту по той простой причине, что «могущественным» мира сего не сочли
нуж ным объяснить, что они хотят невозможного. В силу этого продвинули
че ловека, который в 2001 году в газете «Айкакан жаманак» выступил с не -
бе зызвестной статьей о так называемых «освобожденных территориях». С
тех пор прошло 19 лет, и вы не найдете ни одного предложения, ко торое
оп ровергает его подход того времени. Именно для этого его привели к вла-
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сти. Затем уже, получив карты в руки, он сначала агитировал выйти из
ЕАЭС, выйти из ОДКБ, делал другие недальновидные громогласные ут -
верж дения, чтобы потом, столкнувшись с реалиями, понять, какое фиаско
его ждет, если вдруг осмелится еще раз озвучить то же самое. Сделал ре -
верс на 180 градусов, но ведь в этих организациях работают серьезные
ана литики, выпускники университетов, и они прекрасно понимают, каково
по  ло жение дел. Слава Богу, уважение к армянскому народу, к здравомыс-
лящим гражданам Республики Армения (а не к «шагающим») настолько ве -
ли ко, что они проводят политику, которую мы видим, политику, настоящую
оцен ку которой (крайне благоприятную для нас) дает Азербайджан. Т. е. бла-
гоприятную в том плане, что говорят, будто Республика Армения находит-
ся под российским покровительством. Турки понимают это, есть факты, о
ко торых не говорят. Я вовсе не случайно упомянул о 1200 авиарейсах, пос -
та вивших в Армению оружие и боеприпасы.

А. Т. – Г-н Гегамян, в ближайшее время, если ничего не помешает,
нас ждет референдум по Конституционным поправкам, параллельно, почти
од  новременно, будут проходить выборы в Арцахе, различные встречи такого
ро да. Видите ли Вы общую связь во всем этом?

А. Г. – Уважаемая Анжела, то, что происходит в Республике Армения,
яв  ляется умело просчитанной технологией. Авторами, естественно, яв ля -
ются не Никол Пашинян и не «мойшаговцы». Это наши американские кол-
леги, которые не держат подобные технологии в секрете. Я принес с со бой
не сколько трудов, в которых по пунктам отмечено: «От диктатуры к демо-
кратии. Приложение – методы ненасильственных действий» Джин Шарп,
«Тео рия хаоса и стратегическое мышление» Стивен Манн, «Тех нология
унич тожения или Окно Овертона», «Окно возможностей Овертона и лега-
лизация греха». Когда смотришь, начиная с июльских событий 2016г.
(«Сасна црер», захват полка ППС и после этого), то видишь, что все распи-
сано по пунктам, и, естественно, в таком случае вовсе не кажется случай-
ным, что премьер-министр взял под прицел героев Арцаха, открытыми пра-
вонарушениями был нейтрализован второй президент Республики Арме -
ния, одна из ключевых фигур Арцахской освободительной борьбы Роберт
Ко чарян. Повторяю, это было отнюдь не случайно. Кстати, это говорит че -
ло век, который всегда был в оппозиции Кочаряну. Всегда. Но есть правда,
не так ли? Мы не имеем права обходить эту правду, когда речь идет о судь-
бе страны. Да, я критиковал экономическую политику, на всех сессиях Пар -
ла ментской Ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ. Когда был членом этих организаций,
семь-восемь раз выступал на каждой сессии ПА ОБСЕ, четыре-пять раз на
каж дой сессии в ПАСЕ. Критиковал экономическую политику и т. п., но ни -
когда не критиковал подходы властей Республики Армения, связанные с
уре гулированием Нагорно-карабахского конфликта, не критиковал, пос -
коль ку люди высказывали твердую, четкую позицию, исходящую в том чис -
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ле из интересов всего армянства. И вовсе не случайно, что светло памят -
ный Вазген Саркисян, несмотря на свои близкие отношения с Ле воном Тер-
Пет росяном, видя, что дело идет к тому, что Пашинян сегодня пы тается
зад ним числом реанимировать, сказал свое категорическое «нет», и имела
мес то небезызвестная отставка, которая спасла также ар цахский вопрос.
Бук вально накануне я увидел на сайтах интересное видео, различные эпи-
зоды из интервью Роберта Кочаряна в международных инс танциях, в кото-
рых он выражал позицию Республики Армения по Арцаху. Четко понима-
ешь, что говорит этот человек: можешь согласиться, можешь и возразить,
но у тебя никогда не будет веского аргумента, чтобы утверждать о несогла-
сии. То же самое в случае Сержа Саргсяна. На недавнем съезде Евро пей -
ской народной партии в Загребе он озвучил короткую формулу: «Ни в коем
слу чае Республика Арцах не может быть в составе Азер байджана, Арцах –
сос тоявшаяся страна и государство». Т. е. за основу должны брать этот не -
оп ровержимый, неоспоримый факт и вести переговоры по вопросам, не
противоречащим этому факту. А у нас в стране сначала говорят абсурд-
ные, противоречащие друг другу вещи, потом отказываются, потом добав-
ляют новый абсурд и снова отказываются. Теперь уже, к примеру, отказы-
ваются от Мадридских принципов и говорят о приемлемости Мюнхенских.
Во время дебатов, длившихся 50 минут, ни разу не было про изнесено вы -
ражение «Республика Арцах». За 50 минут премьер-ми нистр ни разу не
ска зал о самоопределении наций, не сказал, что народ Нагорного Карабаха
ру ководствовался 10-ю равнозначными принципами Зак лючительного
Хель синкского акта, являющимися результатом свободного волеизъявле-
ния народов, самоопределения наций и на основе которых была учрежде-
на Республика Арцах. 

А. Т. – Чего можно ждать от этого референдума, каковы Ваши ожидания?
А. Г. – Полагаю, что, тем не менее,  здравомыслие и инстинкт самосо-

хранения народа будут такими, что люди либо не пойдут на референдум,
что, на мой взгляд, будет правильнее, либо просто скажут «нет». Вы понима -
ете, вопрос референдума наигранный. Его авторы никогда не простят Кон с -
ти туционный суд и, в частности, его председателя Грайра Товмасяна за то,
что он руководствовался исключительно законным конституционным тре бо -
ва нием и, по сути, счел арест Роберта Кочаряна незаконным. Аб сурдность
по ведения властей дошла до того, что они не смогли привести хотя бы один
убе дительный аргумент или пример и преподнести его общественности. И
без того понятно, что случившееся является простым сведением счетов, в
том числе с семью независимыми судьями Конституционного суда и, в част-
ности, Грайром Товмасяном, который неоднократно заявлял о своей аполи-
тичности, о том, что он не поддерживает ни республиканцев, ни «мойшагов-
цев», ни «Процветающую Армению», ни «Светлую Армению». Он поддержи-
вает только Конституцию Республики Армения, и если те, кто меняет консти-
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туционные положения, обливает грязью Конституционный суд, были столь
прин ципиальными и недвуличными, то после апрельских вы боров 2017 года
не должны были брать парламентские мандаты, обжаловали бы результаты
в Конституционный суд. Т. е. тогда, когда они мечтали стать депутатами, ка -
ких-либо проблем с Конституционным судом у них не было.

А. Т. – Властные манипуляции, как видим, удаются, а что будет в слу-
чае с Арцахом? В одном случае, хоть и косвенно, неясно, но, тем не менее,
обозначалась цель. То же самое в связи с Конституционным судом, почему
бы нет, также с выборами в Арцахе.

А. Г. – Значит так, началось с «черных» и «белых», затем перешли к
«ре  волюционерам» и «реваншистам»: хоть и увидели, что эти формули-
ровки уже исчерпали себя, все равно решили, что смогут решить постав-
ленные задачи, если народ будет разобщенным. Точно так искусственно
за родилась идея референдума «да» и «нет». Естественно, любая проница-
тельная партия, каковой, безусловно, является Республиканская партия,
пусть даже со своими ошибками, а также Армянская революционная феде-
рация «Дашнакцутюн», партия «Национальное Единение», Союз конститу-
ционное право и т. д., не буду перечислять, поняла, что предлагается весь-
ма примитивная ловушка: когда человек идет по антиконституционному пу -
ти, участвует в антиконституционном референдуме, он тем самым волей-
не волей легализует инициативу властей. Более того, своим участием под-
тверждает, что да, это назревший вопрос, что этот назревший вопрос ак -
туа лен. Вот в чем дело: продолжение «черных» и «белых» теперь уже хо -
тят переместить в плоскость референдума, что, полагаю, не удастся сде-
лать, поскольку наше население (особенно те 51,5 процентов, которые в
2018г. не участвовали во внеочередных выборах в Национальное собрание
7-го созыва, так как не видели альтернативы) еще скажет свое слово. Те -
перь уже днем раньше, ча сом раньше политические силы, ответственные
за судьбу и будущее страны, должны объединиться. И ставить на этом эта -
пе вопрос о будущем ли дере Арцаха означает сделать его мишенью, опять
де лить население на «черных» и «белых», «революционеров» и «реванши-
стов», тех, кто высказывается «за» и «против». Между тем в основе объ-
единения должно быть глав ное – обсуждение видения развития страны.
Пред ставления о развитии страны в нынешней ситуации никак не связаны
с конституционным ре ферендумом, никоим образом не исчерпываются
этим самым референдумом. Видели ли вы за это время какой-либо серьез-
ный экономический анализ, который сделали бы премьер-министр или пра-
вительство? Говорят о якобы 7,8-процентном росте ВВП, теперь уже «нари-
суют» 8,2 процента. Тогда как не понимают одну простую истину: это могло
быть актуальным три года назад для описания экономического состояния
той или иной страны. В январе 2018 года на Всемирном экономическом фо -
ру ме в Давосе до говорились отказаться характеризовать развитие стран
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толь ко по этому по казателю (доля ВВП на душу населения), заявив, что су -
щест вует понятие «инклюзивная экономика», состоящая из 12 показате-
лей. ВВП на душу населения был одним из этих 12 показателей, остальные
11 характеризуют реальный, фактический уровень жизни страны и народа.
Ин тересно, что среди 79 развивающихся стран Азербайджан, увы, занимает
3-е место, а Рес публика Армения – 45-е, после Гватемалы и Гондураса. Мы
ни разу не слы шали, чтобы этот человек поставил задачу, например, о том,
что по мень шей мере 40 процентов пахотных земель не используются, что
мож но сделать, чтобы использовать их. Говорит, что крестьяне и фермеры
долж ны сдавать эти неиспользуемые земли в аренду латифундистам –
круп ным собственникам. И, кстати, это также не становится предметом об -
суж дения. Т. е. получается, что теперь уже хотят обезлюдить село. И если,
не дай Бог, наше село обезлюдится, Армения перестанет существовать.

А. Т. – Еще один вопрос. Можете сказать, симпатизируете ли кому-ли бо,
есть ли у Вас кандидат в выборах в Арцахе?    

А. Г. – Разумеется, есть.
А. Т. – Можете назвать имя?
А. Г. – Конечно, не буду же держать в тайне. От исходов президентских вы -

бо ров в Арцахе главным образом зависит будущее Республики Арцах и Рес пуб ли -
ки Армения. Есть лишь один человек, и это Виталий Баласанян. И прошу, чтобы
это поняли все. Можно иметь то или иное отношение лично к нему, к его словам, к
тому или иному политическому высказыванию, однако на кону стоит будущее Ар -
ца ха. А значит, Виталий Баласанян. Посмотрите, кто совершает атаки. Речь идет
о гибридной информационной войне, которую развязали против Баласаняна соро-
совцы и их приспешники. Между тем именно Виталий Баласанян сегодня является
надеждой и гарантом безопасности Арцаха и Республики Армения. Это мое глу-
бокое убеждение.
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АЛЬТЕРНАТИВА КОНСОЛИДАЦИИ – ПОТЕРЯ 
АРМЯНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Аннотация
Глубоко осознав непреходящую важность традиционных армянских,

хрис тианских ценностей, мы сможем дать объективную оценку антинаци -
о нальным властям Армении, ведущим армянский народ к общенацио-
нальной катастрофе. Предотвратить её возможно лишь при консолида-
ции всех здоровых сил двух армянских государств, отбросив при этом со -
вер шенно неуместные споры на тему, кто лидер. Думается, что губитель-
ный для армянской государственности пример единоличного «лидера» в
ли це Пашиняна должен нас многому научить.

На минувшей неделе президент Российской Федерации Владимир
Вла димирович Путин провел очередную встречу с рабочей группой по под-
готовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Фе -
дерации. В числе затронутых вопросов была тема поддержки семьи. Так,
де путат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Бата -
лина, высказав свое мнение на этот счет, заметила: «И одна из ключевых
тем это поддержка семьи. Семья, все, что с семьей, для абсолютного боль-
шинства россиян всех возрастов это главная ключевая ценность. И конеч-
но, они считают, что сегодня эти вопросы в Конституции должны быть еще
бо  лее выпукло отражены».

Признаюсь, что актуальность этого вопроса особенно понятна нам в
Ар  мении. Ведь именно незыблемые христианские устои армянской семьи
по з волили армянскому народ, более 500 лет лишенному независимой го су -
дар ственности, суметь сохраниться как устойчивое сообщество людей,
свя занное общностью языка, христианской веры, сохраниться как нация.
Так вот, отвечая на вопрос депутата Госдумы, Владимир Владимирович
выс  казал свое мнение: «Семья, Вы сказали, это союз мужчины и женщины.
А если это неполная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи. Брак
это союз мужчины и женщины. С семьей немножко по-другому. Но идея са -
ма по себе правильная и должна быть поддержана сама по себе. Надо толь   -
ко подумать, в каких формулировках и где это делать». 
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Примечательно, что на этом же обсуждении президент РФ высказался
от носительно понятий «родитель номер один» и «родитель номер два».
«По ка я Президент, у нас не будет «родитель номер один» и «родитель но -
мер два», – будут папа и мама», – заявил президент РФ Владимир Путин. За   -
метим, что ранее вице-спикер Госдумы Федерального Собрания РФ Петр
Толс той заявил о необходимости того, чтобы в Конституции было прописа-
но определение брака как союза мужчины и женщины, что по его мнению
долж но пресечь спекуляции на тему предоставления отдельных прав лю -
дям нетрадиционной сексуальной ориентации. Увы, Петр Алексеевич нес -
коль ко недооценил коварство разного рода международных организаций,
ког да высказал мнение, что этот шаг гарантирует, что «никакие международ-
ные институты впредь не смогут навязать России какие-либо особые права
для ЛГБТ-сообщества». Так, заместитель главы отделения международной
пра возащитной организации Human Rights Watch (HRW) в Европе и Цент -
раль ной Азии Татьяна Локшина раскритиковала предлагаемые поправки в
Конс титуции России относительно понятия брака: «Гомофобия в Рос сии дос -
таточно сильна и еще больше усиливается после принятия дискриминацион-
ного законодательства и соответствующей риторики в СМИ». Бо лее то го, она
усматривает в этом определенный сигнал западным партнерам о том, что
ма ло того, что Россия не собирается отменять дискриминационное законо-
дательство, а наоборот он (П. О. Толстой) и ряд его коллег считают правиль-
ным «закрепить дискриминационные нормы в Конс титуции» (https://ria.ru/
20200217/1564863849.html?rcmd_alg=svd). 

Я специально столь подробно остановился на этой теме, чтобы под-
черкнуть исключительную актуальность и для Армении конституционного
зак репления определения семьи и брака.

В этой связи хотелось бы поделиться с читателями некоторыми весь-
ма характерными перипетиями, связанными с обсуждениями аналогичной
те мы в нашей стране. В этой связи на память пришли события 24 октября
2018 года, когда на заседании Национального Собрания Республики Ар ме -
ния (далее – НС РА) VI созыва и.о. премьер-министра Армении Никол Па -
ши нян на вопрос депутата Геворка Петросяна о целесообразности разре-
шения на проведение в Ереване «Форума ЛГБТ-христиан» Восточной Ев -
ро пы и Центральной Азии (ассоциации с Т. Локшиной из HRW Восточной
Ев  ропы и Центральной Азии, думаю, вполне закономерны) вдался в прису-
щие ему пространные воспоминания. Никол Воваевич поделился с де пу та -
тами НС РА о незабываемом для него случае, произошедшем с ним во вре -
мя визита во Францию в одной из гостиниц Парижа. Так вот, ему в но мер
гостиницы подал кофе (видимо, дурные привычки от его отсидки в мес тах
не столь отдаленных им все еще полностью не искоренены) некто уроже-
нец Армении. «Когда я ему предложил вернуться в Армению, указав на из -
ме нения, произошедшие после революции (имеется в виду государствен-
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ного переворота апреля-мая 2018 года. – А. Г.), мой собеседник сказал, что
еле сбежал из страны и теперь живет со своим другом, который из того же
города. Я это говорю для того, чтобы мы представили ситуацию. Я считаю,
что при обсуждении этой проблематики (на самом деле такой проблемати-
ки нет, если власти искусственно не будут ее нагнетать. – А. Г.), помимо
проявления нашего отношения, мы должны понять, является ли это дей-
ствительно проблемой для нас. И если это проблема, то как надо к ней
относиться», – сказал Н. Пашинян. Будучи очевидцем этого диалога в пар-
ламенте РА, я невольно широко улыбнулся и, поймав на себе вопроситель-
ные взгляды моих коллег, ревнивых приверженцев устоев традиционных
армянских христианских семей, объяснил им мою реакцию. Итак, уважае-
мый читатель, мои сверстники и люди более молодого поколения, наверно,
помнят эстрадную миниатюру из пародийного обозрения «Тринадцатая
программа» эстрадный номер под рубрикой «Совершенно случайно», сочи-
ненный Аркадием Аркановым и Григорием Гориным аж в 1963 году, где па -
ро дировались типичные для советского телевидения тех лет штампы. В па -
ро дии ведущий встречает на бульваре пенсионера, который «случайно»
ока зывается бывшим передовиком производства, беседует с ним. В ходе
бе седы постоянно подворачиваются подходящие персонажи и предметы.
Когда, наконец, выясняется, что герой передачи умеет музицировать, ока-
зывается, что он захватил с собой скрипку, на которой играет полонез Огин -
ско го, а после этого оказалось, что на бульваре в кустах случайно стоит
рояль, на котором герой также может сыграть телезрителям. Сей факт он
ком ментирует словами: «Здесь как раз в кустах совершенно случайно стоит
рояль, я могу сыграть». Комизм ситуации подчеркивался словосочетанием
«со вершенно случайно». После рассказа схожести этой короткой истории с
со вершенно случайной встречей Никола Воваевича с армянским гомосек-
суалистом моих коллег также охватил смех. Никол Воваевич, неся подоб-
ную ахинею с трибуны НС РА, видимо, полагался на полную амнезию депу-
татского корпуса, которые, по его мнению и воображению, живут в ка ком-то
вир туальном пространстве и напрочь забыли, что одной из главных движу-
щих сил так называемой «бархатной революции» были как раз представи-
тели ЛГБТ-сообщества. И то, что ему в парижской гостинице «совершенно
слу чайно» кофе подавал именно их человек, бесспорно, – это новая, ар -
мянская версия пародии А. Арканова и Г. Горина за авторством Ни кола Па -
ши няна-эссеиста. Вместе с тем в данном случае упрекнуть Никола Во ва е -
ви ча, себя любимого, в неблагодарности к запросам ЛГБТ-со общества, бы -
ло бы несправедливо. Ведь «народный премьер» прямым текстом заяв -
ляет, что в отношении ЛГБТ-сообщества после революции (государствен-
ного переворота) произошли близкие их сердцу изменения. Обслужи этот
же парижский официант Никола Воваевича в наши дни, то сейчас «народ-
ный премьер» вполне уверенно мог бы привести пример ревностного от -
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ста ивания прав сексуальных меньшинств в Армении. К примеру, выступле-
ние трансгендера с трибуны НС РА, когда это существо читало нравоуче-
ния народным избранникам и разнокалиберным ангажированным поборни-
кам соблюдения прав человека. Уже не приходится говорить о хамских бес-
чинствах подобных им молодчиков, но уже из тоталитарных религиозных
сект против Армянской Апостольской Святой Церкви (ААЦ), Верховного
Пат риарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго. Не хотелось бы
вновь в подробностях описывать их кощунственные действия, здесь важно
дру гое: все их противоправные действия происходили в условиях полного
без действия полиции (видимо, прекрасно осведомленной о сценаристах и
режиссерах этого грехопадения). У читателя вполне естественно может
воз   никнуть вопрос: что же вызвало необузданный гнев сих мо лодчиков,
опол  чившихся против ААЦ? Они, а скорее их поводыри, никак не могут про-
стить ААЦ, Верховного Патриарха и Католикоса всех армян за выраженную
ими принципиальную позицию, которую иерархи ААЦ откровенно высказа-
ли против ряда положений Стамбульской конвенции (Конвенция Совета
Ев  ропы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и до -
маш  ним насилием). Так, 20 июля 2018 года пресс-канцелярия духовного
цент ра ААЦ Первопрестольного Святого Эчмиадзина призвала власти Ар -
ме  нии воздержаться от ратификации Стамбульской конвенции. В заявле-
нии епископов и правящих архиереев Армянской Апостольской Церкви, в част -
ности, отмечалось: «В конвенции (речь о Стам бульской конвенции. – А. Г.) со -
дер жатся положения и понятия, вызывающие серьезную обеспокоенность
с точки зрения национально-духовной идентичности и безопасности. Мы
при  зываем органы власти воздержаться от ратификации конвенции … Ор -
то  доксальное христианское восприятие прав и свобод человека исключает
ис  кажение или изменение богосозданной сущности. Учитывая подтекст
кон  венции о свободе выбора пола, вызывает серьезное недоумение и ста-
новится поводом для трактовок требование искоренить традиции, основан-
ные на стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин для измене -
ний в социальных и культурных моделях по ведения женщин и мужчин».

Осмысливая события, развернувшиеся в Армении в недавнем прош -
лом, с происходящими событиями вокруг этих же вопросов в России, не -
воль  но приходишь к вполне определенному выводу. Становится очевид-
ным, что известный заокеанский центр силы мировой политики вместе с со -
ро совскими прихлебателями и разного рода демократическими института-
ми и правозащитными организациями двумя-тремя годами ранее на приме-
ре Армении испытывали и оттачивали технологии подрыва устоев госу-
дарства. А далее, с учетом сбоев и недоработок, которые имели место в
Ар мении, те же самые технологии стали применять уже в России. Да, да,
уважаемый читатель, сказанное мною не есть преувеличение, а факт, в
под тверждение которого можно привести с десяток обоснований. Для за -
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пад ных стратегов это беспроигрышная тактика, нацеленная на реализацию
их главной стратегической цели – создания зоны нестабильности по всему
пе риметру границ России. Причем им предпочтительнее проводить такую
ра боту в союзнических с Россией странах–членах ОДКБ и ЕАЭС, естествен-
но, с учетом специфики каждого из этих государств. При этом любое проти-
водействие исполнителям этой гнусной роли по расшатыванию устоев госу-
дарства встречает остервенелую реакцию все тех же соросят, причем не
толь ко местного розлива, но куда более именитых. Чтобы не быть голослов-
ным, сошлюсь на совершенно новое скандальное разоблачение. Так, недав-
но французское издательство “Valeurs actuelles” опубликовало результаты
сво его расследования по связям Европейского суда по правам человека
(ЕСПЧ) со структурами все того же американского «филантропа» Джорджа
Со роса. Заметим, что в Европарламенте всплывшие факты уже назвали
«ужасающими». Так вот, журналистское расследование позволило рас-
крыть крайне сомнительные связи сотрудников Европейского суда по пра-
вам человека – одной из наиболее важных структур современной Европы,
которая доселе была наглядной демонстрацией приверженности гуманиз-
му. Теперь же непредвзятость данного органа оказалась под вопросом, так
как судьи ЕСПЧ были связаны с небезызвестным фондом Джорджа Сороса
«Открытое общество». Как выяснилось, начиная с 2009 года сотрудники Ев -
ро пейского суда находились под прямым или опосредованным влиянием
Сороса. Важно отметить, что речь идет о сотне судей ЕСПЧ.

Депутат Европарламента Николас Бэй, комментируя скандал, назвал
об народованные журналистами сведения, повторюсь, «ужасающими». Он
по сетовал на то, что система различных неправительственных организа-
ций позволила Джорджу Сороса обрести могущество, которого нет у мно-
гих государств. В этой связи весьма примечателен другой факт, который,
на мой взгляд, является сильным ударом по авторитету ЕСПЧ, незамедли-
тельно возымел политические последствия. Так, лидер французской пар-
тии «Национальное объединение» Марин Ле Пен уже призвала прекратить
вы полнять постановления ЕСПЧ. «Свободная страна должна бороться с
та кими антидемократическими манипуляциями», – написала она в соци-
альной сети (https://news-front.info/2020/02/22/v-es-nazrevaet-skandal-veka-
soros-godami-ekspluatiroval-glavnuyu-gordost-demokratichnoj-evropy/). За ме -
тим также, что решения ЕСПЧ были обязательными для исполнения стра-
нами, входящими в состав Совета Европы. Более того, ЕСПЧ вынуждал
пра вительства других стран переписывать собственные законы. За пос лед -
ние полвека ЕСПЧ вынес свыше 10 тысяч таких решений. Думается, что
пос ле вышеизложенного в совершенно ином свете следует воспринимать
пред ложение, выдвинутое президентом РФ Владимиром Путиным, по вне-
сению поправок в Конституцию РФ по части ограничения приоритета меж-
дународного права. Пусть с моей стороны не выглядит нескромным напо-
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минание читателям, что в настоящее время, согласно ст. 15 Кон ституции
Рос сии, действует приоритет Международного права (то есть если между-
народным договором установлены иные правила, чем предусмотренные
за конами России, то действуют нормы Международного права). Это подры-
вающее основы суверенитета положение о приоритете международного
пра ва над национальным закреплено и в Конституции Республики Ар ме -
ния, принятой 6 декабря 2015 года. Так, в Главе 1 (Основы конституционно-
го строя) Статьи 5 (Иерархия правовых норм) параграф 3 гласит: «В случае
про тиворечия между нормами международных договоров, ратифицирован-
ных Республикой Армения, и законов Республики Армения применяются
нор мы Международного права». Это ставит Республику Армения в оккупа-
ционное положение от разного рода законов, принимаемых международ-
ными организациями, которые зачастую подрывают цивилизационные, хри-
стианские устои армянского народа. И опять-таки на примере РА мы стано-
вимся свидетелями ожесточенной борьбы по слому этих устоев со стороны
ан тинациональных сил из числа соросовских стипендиатов, активистов то -
та литарной религиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-сообщества, кото-
рым в настоящее время противостоят семеро членов Конституционного су -
да Республики Армения (КС РА). Причем для поводырей организаторов го су -
дарственного переворота апреля–мая 2018 года этот вопрос имеет принци-
пиально важное значение, настолько важное, что «народный премьер» и Ко

за теяли проведение референдума по конституционным изменениям. За ме -
тим, что проект поправок Конституции РА, разработанный фракцией «Мой
шаг» (политическая опора премьер-министра РА в НС РА, где в наличии су -
щест венное присутствие соросавских прихлебателей), предусматривает
прек ращение полномочий председателя и членов КС РА, назначенных до
ре формы Основного Закона в 2015 году. Напомним читателям, что 9 фев-
раля 2020 года президент Армении Армен Саркисян, на основе решения
пар ламента, подписал указ о проведении 5 апреля т. г. референдума по
конс титуционным изменениям. Здесь не буду вновь приводить факты, сви-
детельствующие об их полном несоответствии отдельным статьям дейст -
ву ющей Конституции РА. Об этом на высоком профессиональном уровне
бы ло написано множество статей, более того, президенту РА была дана ис -
чер пывающая записка об антиконституционности референдума за подпи-
сью 105 ведущих специалистов юриспруденции. Сейчас важно другое: су -
меть понять, в чем подлинные причины столь спешного проведения консти-
туционного референдума, каковы побудительные мотивы. Бесспорно одно:
Ни кола Воваевича уж очень сильно торопят его закордонные покровители
… Нет, уважаемый читатель, торопят не для ук репления конституционного
строя в РА за 3,447 млрд драмов (около $7,2) во что обойдутся расходы на
про ведение референдума. Вопрос в ином: власти оказались в долгу перед
из вестным центром силы мировой политики, так как опаздывают с реализа-
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цией «заветов» теперь уже бывшего со ветника президента США по вопро-
сам национальной безопасности Джона Болтона. Вкратце напомним чита-
телям, о чем же говорил Джон Робертович в Ереване: добиться «положи-
тельной реакции» с азербайджанской стороны и ее согласия на получение
«час ти районов» и признание некоего эфемерного временного переходно-
го статуса Нагорного Карабаха, утверждение в Армении «стабильной демо-
кратии» с реализацией политики «собственного суверенитета», чтобы «не
за висеть от чрезмерного иностранного влияния (читайте, влияния России.
– А. Г.)». Так вот на пути реализации «заветов» Болтона (хотя и Джона Бол -
то на ушли из Белого дома, но курс администрации США в регионе За кав -
казья остался прежним), которые в своей совокупности не могут быть реа-
лизованы без грубейших нарушений норм Конституции РА, чему мощным
зас лоном является председатель КС Грайр Товмасян. Поэтому заокеан-
ские кукловоды подсказали «народному премьеру» и затеять эту возню с
ре ферендумом, конечная цель которого – отстранение председателя и
шес ти членов КС РА от занимаемых должностей. Чтобы не ограничиться
лишь этими озабоченностями, приведу и «светлую» страницу, сопутствую-
щую организации референдума. Так, сегодня, 25 февраля т. г., сторонники
Ни кола Воваевича проведут мероприятие по сбору средств для организа-
ции агитационной кампании конституционного референдума. В этот день
за планирован банкет, на который будут приглашены близкие Николу Во ва -
еви чу и Ко люди, их друзья, интересующиеся политикой, разделяющие по -
ли тические взгляды «народного премьера». Особливо желанными гостями
бу дут продвинутые бизнесмены, которые при прежних властях почему-то
име новались неблагозвучно звучающим словом – олигархи, которые к тому
же в знак протеста к прежним властям на разного рода агитационные кампа -
нии не раскошеливались. Не то что сейчас – для любимых властей они на
все готовы. В чем же светлое пятно этой кампании? Не приведи Господь, ес -
ли референдум примет предлагаемые в Консти туцию РА поправки, уверен,
что, спустя считанные недели, в Армении неизбежно произойдет повсемест-
ный передел собственности. И тогда подлинные сторонники Никола Во вае -
вича, которые вполне схожи с персонажами из песни «Интернационал», на -
пи санной французским поэтом, членом Парижской коммуны Эженом Потье
еще в 1871 году, уже запоют: «Рабы восстанут, а затем мир будет изменен
в основе: теперь ничто – мы станем всем!» (читай крупными владельцами
бо гатства, экспроприированного у многих из нынешних теневых и явных фи -
нан систов Никола Воваевича и Ко).

Между тем «народный премьер» за неимением реальной программы
по переводу экономики Армении на рельсы инклюзивного развития и отсут-
ствия вразумительных ответов на серьезные вызовы и угрозы безопасно-
сти Республики Армения и Республики Арцах уже стал цитировать самого
се бя. Ну что сказать, классик он и есть классик. Так, 5 февраля т. г. он сде-
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лал очередную запись на своей странице в Facebook, в которой напомнил
о предложенных им еще в августе 2019 года «6 общенациональных консен-
сусах» как о краеугольном камне общенационального единства. А то, что
вся николвоваевская пропаганда денно и нощно нацелена на дальнейший
рас  кол армянского общества, разделив его на «черных» и «белых», «рево-
люционеров» и «реваншистов», сторонников «за» референдум и «нет» ре -
фе рендуму, так это не в счет. Главное, чтобы граждане Армении не забы-
ли содержание «6 общенациональных консенсусов», которые не беда, что
ни  чего общего не имеют с сегодняшими реалиями нашей жизни. Не хоте-
лось бы приводить подробности из месяца в месяц повторяющихся штам-
пованных фраз Никола Воваевича о важности суверенитета, борьбы за ис -
ко ренение коррупции, недопущения насилия для решения какого-либо
внут ри политического вопроса и т.д. и т.п., которыми напичканы консенсусы.
Сло  вом, всего того, что в настоящее время власть предержащими РА пов -
се местно грубо попирается. Чтобы как-то занять граждан, в последние дни
ста ли тиражировать и другой опус «народного премьера», так называемые
«Мюн хенские принципы» Никола Пашиняна решения Нагорно-карабахско-
го конфликта, отдельные выкладки из которых, уверен, со временем будут
вос приниматься как наглядные свидетельства политического парадокса
сов ременной Армении. Парадокса, когда определенная часть населения в
си лу различных обстоятельств, о чем приходилось неоднократно писать,
при  вела к власти человека, которому государственное управление абсо-
лютно чуждо, более того, противопоказано. Чтобы не быть голословным,
приведу лишь два из «6 мюнхенских принципов» Никола Воваевича. Итак,
принцип 3 гласит: «Нет территорий, есть безопасность. Нагорный Карабах
не может уступить свою безопасность»; принцип 4 гласит: «Невозможно ре -
шить конфликт одним или двумя действиями: в переговорном процессе
необходимы «микрореволюции», затем «миниреволюции», затем прорыв».
Ничего не скажешь, «умен» наш «народный премьер». Пусть теперь
психоана литики ломают головы, чтобы понять подлинный смысл сказанно-
го Николом Воваевичем. Я же не берусь сделать это, так как очень сильно
люб лю свою Родину и не хочу в очередной раз отождествлять действующе-
го премьер-министра РА с банальным выскочкой. В этой полной дра ма -
тизма ситуации на память приходят светлые образы председателей
Совета Министров Армянской ССР Бадала Амаяковича Мурадяна, Фаддея
Та чатовича Саркисяна … С именем каждого из них связывались сданные в
экс  плуатацию десятки и сотни заводов и фабрик, большие жилые массивы,
шко лы и детские сады, больницы и здравницы, десятки и десятки тысяч гек-
таров ранее не пригодных для земледелия культивированных земель,
зало женные на сотнях гектаров фруктовые сады. Они созидали мощную,
проц ветающую республику, страну, которая в своих недрах воспитала по -
ко ление 80−90-х годов ХХ века, патриотов Армении, предотвративших ге -
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ноцид армянского населения Нагорно-Карабахской области, вместе со сво -
ими братьями и сестрами из Карабаха одержавших победу в Арцахской на -
цио нально-освободительной войне, навязанной руководством Азер бай -
джа на народу Карабаха. Наши отцы взрастили то поколение, которое в
пол  ном соответствии с законами СССР и Международным правом провоз-
гласило независимость Нагорно-Карабахской Республики.

Уважаемый читатель, во мне говорит не только чувство ностальгии по
тем временам, но и необходимость осознания нашим народом огромного
зна  чения сохранения преемственности поколений, упрочения христианских
тра  диций, лежащих в основе армянской семьи, привития любви к своему
род  ному языку, глубокого осмысления истории армянского народа, исклю -
чи тельно важного, судьбоносного значения роли Армянской Апостольской
Святой Церкви в сохранении армянской нации, в становлении независимо-
сти и суверенитета двух армянских государств – Республики Армения и
Рес публики Арцах. Лишь только глубоко поняв непреходящую важность
тра диционных христианских армянских ценностей, мы сможем дать объ-
ективную оценку антинациональным властям Армении, ведущим армянский
на род к общенациональной катастрофе. Предотвратить ее возможно лишь
при консолидации всех здоровых сил двух армянских государств, отбросив
при этом совершенно неуместные обсуждения на тему, а кто лидер. Ду -
мается, что губительный для армянской государственности пример едино-
личного «лидера» в лице Никола Пашиняна должен нас многому научить.
Аль тернатива консолидации – потеря армянской государственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на грустной ноте. И сегодня произошло совершенно незакон-
ное действо – начался судебный процесс по грубо сфабрикованному уго-
ловному делу против экс-президента Республики Армения, героя Арцаха
Сержа Азатовича Саргсяна. Не спешите, уважаемый читатель, упрекнуть
меня в кажущемся на первый взгляд цинизме за то, что в этом политиче-
ском преследовании и судебном процессе над Сержем Азатовичем я буду
пи сать в послесловии моей статьи, усматривая в этом положительные
моменты, свидетельствующие о позитивных переменах в сознании на ших
со граждан. Не буду томить читателей недомолвками, раскрою подробности
о начале судебного процесса, возбужденного на основании одного показа-
ния, добытого при сомнительных обстоятельствах. Как справедливо от ме -
чалось в заявлении, распространенном 25 февраля т. г. Рес пуб ликанской
партией Армении, этим заказным судебным преследованием влас ти
пытаются «отвлечь внимание армянского народа от обостряющихся внут-
ренних и внешних проблем … Данное дело носит исключительно направ-
ленный и заказной характер, в рамках которого в уголовной упаковке про-
водится процесс, обусловленный политическими мотивами». Так вот перед
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зданием суда общей юрисдикции г. Еревана еще задолго до начала су -
дебного процесса, несмотря на непогоду, собралось около двух тысяч че -
ловек, сторонников Сержа Саргсяна. Что сразу же бросилось в глаза, так
это то, что подавляющее большинство собравшихся у здания суда были
мо лодые парни и девушки, с одухотворенными, ясными взглядами, кото-
рые стояли с высоко поднятыми головами, гордо держа в руках флаги
Республики Армения, транспаранты, содержание которых говорило о мно-
гом: с именем Сержа Саргсяна тысячи людей связывают сохранение суве-
ренитета и независимости Республики Арцах. Вчитываясь в содержание
транспарантов, невольно на память пришли слова из выступления Сержа
Саргсяна на последнем съезде Европейской народной партии, состо-
явшемся 20 ноября 2019 года в Загребе, где Серж Азатович с трибуны
съезда однозначно заявил: «Хочу, чтобы в Баку услышали мое послание –
Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. А у конфликта нет воен-
ного решения!». Да, в те дни Серж Азатович адресовал свои слова апше-
ронскому султанату, а сегодня сотни молодых людей с транспарантами
аналогичного содержания, бесспорно, адресовали эти слова как заокеан-
ским поводырям действующих властей Армении, так и, естественно, персо-
нально николвоваевической камарилье. Прямо у здания суда Серж Аза -
тович, обращаясь к своим сторонникам, произнес проникновенные слова: «
… выражаю надежду, что в Армении действительно есть судьи, для кото-
рых правосудие превыше всего, как для меня и для всех вас и большинства
граждан превыше всего независимость Карабаха… Это было главной
целью моей жизни, оно будет сопровождать меня до конца и везде». Убеж -
ден, что даже самые лютые противники Сержа Саргсяна не смогут упрек-
нуть его в этом. Думаю, что этот день я еще долго буду хранить в своей па -
мяти. Ведь то, что произошло, пробудило во мне чувстяо оптимизма, некую
уверенность в завтрашнем дне, так как собравшиеся сторонники Сержа
Сар г сяна, уверен, станут провозвестниками консолидации всех здоровых
сил армянского народа.

В конце хотелось бы отметить, что, не приходится сомневаться, исто-
рия рассудит деятельность трех президентов Армении – Ле вона Тер-Пет -
ро с яна, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Здесь же хотелось бы отме-
тить, на мой взгляд, главный итог президентства Сержа Саргсяна. Это не
все сторонне взвешенная политика по консолидации расколотого общества
после трагических событий 1 марта 2008 года, когда живой организм ар -
мянской нации кровоточил; это не серьезнейшие усилия президента РА,
нацеленные на то, чтобы мировой финансово-экономический кризис 2008-
2009 гг. не привел бы к резкому ухудшению социального положения граж-
дан Армении; это не принятие в 2013 году судьбоносного решения о вхож-
дении Армении в Евразийский экономический союз; это не подписание 24
ноября 2017 года «Соглашения о всеобъемлющем и расширенном парт-
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нерстве» с Евросоюзом; это не принуждение Азербайджана к миру после
развязанной апшеронским султанатом апрельской (2–5 апреля) 2016 года
войны против Республики Арцах; это не относительно бескровное высвобо -
ждение заложников (тем не менее повлекшее гибель троих полицейских),
зах ваченных 17 июля 2016 года вооруженной группой, именуемой себя
«Неистовые из Сасуна». Я не буду перечислять другие весьма и весьма
сложные события, каждое из которых вполне было бы достаточно для
порождения нестабильности в обществе, притом не в период одного прези-
дентского срока. Для меня особенно ценно то, что наш народ, пройдя через
эти тернии, находясь в условиях щедро оплачиваемой из-за океана гибрид-
ной войны, не только выстоял, но день ото дня более сплачивается вокруг
символов Арцахской национально-освободительной борьбы.

Вот к такому выводу пришел ваш покорный слуга, уважаемый чита-
тель, находясь сегодня у здания суда общей юрисдикции г. Еревана, где
началось первое судебное заседание по делу экс-президента РА, героя
Арцаха Сержа Азатовича Саргсяна.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»

REGNUM, 25. 02. 2020.

А. ГЕГАМЯН
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ՀԱՄԱԽՄԲՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆ Է

Անոտացիա
Հայկական ավանդական, քրիստոնեական արժեքների անանց կա -

րևո  րությունը խորապես գիտակցելով միայն կկարողանանք օբյեկտիվ գնա -
հա  տական տալ Հայաստանի հակազգային իշխանություններին, որոնք հայ
ժո  ղովրդին տանում են դեպի համազգային աղետ։ Այն հնարավոր է կանխել
միայն հայկական երկու պետությունների առողջ ուժերի համա խմբ մամբ`` մի
կողմ թողնելով լիովին անտեղի վեճերն այն թեմայի շուրջ, թե ով է առաջ նոր դը։
Կար ծում եմ, որ միանձնյա «առաջնորդի» (հանձին Փաշին յանի)`հայկական
պե տականության համար կործանարար օրինակը մեզ շատ բան պետք է սո -
վո րեցնի։

Անցած շաբաթ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլա -
դի միրովիչ Պուտինը հերթական հանդիպումն ունեցավ Ռուսաստանի Դաշ -
նութ յան Սահմանադրությունում փոփոխություններ կատարելու առա ջարկ -
ներ պատրաստող աշխատանքային խմբի հետ։ Շոշափված հարցերի մեջ
էր ընտանիքի աջակցության թեման։ Այսպես, ՌԴ Դաշնային ժողովի Պետա -
կան դումայի պատգամավոր Օլգա Բատալինան, իր կարծիքն ար տա հայ -
տե լով հարցի վերաբերյալ, նշեց. «Եվ կարևոր թեմաներից մեկը ըն տա նիքի
աջակ ցությունն է։ Ընտանիքը, այն ամենը, ինչ կապված է ընտանիքի հետ`
բո լոր տարիքի ռուսաստանցիների բացարձակ մեծամաս նության համար
գլխա վոր առանցքային արժեքն են։ Եվ իհարկե, նրանք կար ծում են, որ այս օր
այդ հարցերը Սահմանադրությունում պետք է էլ ավե լի ցայտուն ար տա ցոլ -
վեն»։ Խոստովանում եմ, որ այս հարցի հրատա պութ յունը հատկապես հաս -
կա նալի է մեզ`  Հայաստանում։ Չէ՞ որ հայկական ըն տա նիքի անխախտ քրիս -
 տոնեական հիմքերն են հենց թույլ տվել հայ ժո ղովրդին, ավելի քան 500
տարի անկախ պետականությունից զրկված լինե լով, կարողանալ պահ պան -
 վել որպես մարդկանց ամուր հանրություն` կապ ված լինելով լեզվի ընդ հան -
րությամբ, քրիստոնեական հավատով, պահ պան վել որպես ազգ։

Եվ ահա, պատասխանելով Պետդումայի պատգամավորի հարցին`
Վլա  դիմիր Վլադիմիրովիչն արտահայտեց իր կարծիքը. «Ընտանիքը, Դուք
ասա ցիք, տղամարդու և կնոջ միությունն է։ Իսկ եթե դա ոչ լիարժեք ընտա -
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նիք է, այդ դեպքո՞ւմ ինչ։ Պետք է ճշտել որոշ բաներ։ Ամուսնությունը տղա -
մար  դու և կնոջ միությունն է։ Ընտանիքի պարագայում մի փոքր այլ է։ Բայց
գա  ղա փարն ինքնին ճիշտ է և պետք է աջակցվի ինքնին։ Պետք է միայն
մտա  ծել` ինչ ձևակերպումներով և որտեղ անել դա»։ Հատկանշական է, որ
այդ նույն քննարկման ժամանակ ՌԴ նախագահն արտահայտվեց «ծնող
հա  մար մեկ» և «ծնող համար երկու» հասկացությունների մասին։ «Քանի դեռ
ես նախագահ եմ, մեզ մոտ չեն լինի «ծնող համար մեկ» և «ծնող համար
երկու», կլինեն պապա և մամա», – ասաց ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պու տի նը։
Նշենք, որ մինչ այդ ՌԴ Դաշնային ժողովի Պետդումայի փոխխոսնակ Պյոտր
Տոլս տոյը նշել էր այն անհրաժեշտությունը, որպեսզի Սահմանադրու թյու -
նում ամուսնությունը սահմանվի որպես տղամարդու և կնոջ միություն, ինչը,
նրա կարծիքով, պետք է կասեցնի ոչ ավանդական սեռական կողմնո րոշ -
 ման մարդկանց որոշակի իրավունքներ տրամադրելու թեմայի շահար կում -
ները։ Ավաղ, Պյոտր Օլեգովիչը փոքր-ինչ թերագնահատել էր տարա տե սակ
մի ջազգային կազմակերպությունների նենգությունը, երբ կարծիք էր հայտ -
նել, թե այս քայլը երաշխավորում է, որ «ոչ մի միջազգային ինստի տուտ այ -
սու հետ չի կարողանա Ռուսաստանին պարտադրել ինչ-որ հատուկ իրա -
վունք  ներ ԼԳԲՏ-հանրույթի համար»։ Այսպես, Արևելյան Եվրոպայում ու
Կենտ  րոնական Ասիայում Human Rights Watch (HRW) միջազգային իրավա -
պաշտ պան կազմակերպության բաժնի ղեկավարի տեղակալ Տատյանա
Լոկ  շի նան քննադատեց Ռուսաստանի Սահմանադրությունում առաջարկ -
վող փոփոխություններն ամուսնության հասկացության վերաբերյալ. «Հոմո -
ֆո  բիան Ռուսաստանում բավական ուժեղ է և էլ ավելի կուժեղանա խտրա -
կան օրենսդրության ընդունումից և ԶԼՄ-ներում համապատասխան հռետո -
րա  բա նությունից հետո»։ Ավելին, նա դրանում արևմտյան գործընկերներին
ար  վող որոշակի ազդանշան է տեսնում այն մասին, թե բավական չէ, որ Ռու -
սաս  տանը չի պատրաստվում չեղարկել խտրական օրենսդրությունը, մի
բան էլ ընդհակառակը` նա (Պ. Օ. Տոլստոյը) և նրա մի շարք գործըն կեր ներ
ճիշտ են համարում «Սահմանադրությունում խտրական նորմերն ամրա գրե լը»
(https://ria.ru/20200217/1564863849.html?rcmd_alg=svd)։ Ես հա տուկ այս -
քան մանրամասն կանգ առա այս թեմայի վրա, որպեսզի ընդ գծեմ նաև Հա -
յաս  տանի համար ընտանիքի ու ամուսնության սահմանման սահ մա նա -
դրական ամրագրման հրատապությունը։

Այս առնչությամբ կցանկանայի ընթերցողների հետ կիսվել միան գա -
մայն բնութագրական որոշ պահերի մասին` կապված մեր երկրում նման թե -
մայի քննարկումների հետ։ Այս կապակցությամբ մտաբերեցի 2018 թ. հոկ -
տեմ բե րի 24-ի իրադարձությունները, երբ Հայաստանի Հանրապետության
VI գումարման Ազգային ժողովի (այսուհետ` ՀՀ ԱԺ) նիստի ժամանակ Հա -
յաս տանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում
Արևել յան Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի «Քրիստոնյա ԼԳԲՏ-ների
հա  մա ժո ղովի» անցկացման թույլտվության նպատակահարմարության մա -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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սին (Արևելյան Եվրոպայի ու Կենտրոնական Ասիայի HRW-ից Տ. Լոկշինայի
հետ ասոցիացիաները, կարծում եմ, միանգամայն օրինաչափ են) պատգա -
մա  վոր Գևորգ Պետրոսյանի հարցին ի պատասխան` ընկավ իրեն հատուկ
ըն դ  ար ձակ հիշողությունների գիրկը։ Նիկոլ Վովաևիչը ՀՀ ԱԺ պատ գա մա -
վոր  նե րին ներկայացրեց իր համար անմոռանալի մի դեպք, որը նրա հետ
տեղի էր ունե ցել Ֆրանսիա այցի ժամանակ, Փարիզի հյուրանոցներից մե -
կում։ Եվ ահա, հյուրանոցի համարում նրան սուրճ է մատուցել (հավանա -
բար, ոչ այն քան հեռու տեղերում նրա նստած լինելուց առաջացած վատ
սովո րութ  յուն ները դեռևս լիովին արմատախիլ չեն արվել) ծնունդով հա յաս -
տան ցի մեկը։ «Երբ ես նրան առաջարկեցի վերադառնալ Հայաստան` նշե -
լով այն փոփո խու թ յուն ները, որոնք տեղի են ունեցել հեղափոխությունից հե -
տո (նկատի ունի 2018 թ. ապրիլ – մայիսի պետական հեղաշրջումը – Ա. Գ.),
զրու ցակիցս ասաց, որ հազիվ է փախել երկրից ու հիմա ապրում է մի ըն կե -
րոջ հետ, որը նույն քաղաքից է։ Ես սա ասում եմ նրա համար, որպեսզի մենք
պատ կերաց նենք իրավիճակը։ Ես կարծում եմ, որ այս խնդրի քննարկման
ժա մանակ (իրա կա նում նման խնդիր չկա, եթե իշխանություններն ար հես -
տա կանորեն չուռճաց նեն այն – Ա. Գ.), բացի մեր վերաբերմունքն ար տա -
հայ տելուց, մենք պետք է հասկանանք` արդյո՞ք դա իսկապես խնդիր է մեզ
հա մար։ Եվ եթե դա խնդիր է, ապա ինչպես պետք է վերաբերվել դրան», –
ասաց Ն.Փաշին յանը։ ՀՀ խորհրդարանում այս երկխոսության ականատեսը
լի նելով` ես ակա մա լայն ժպտացի և գործընկերներիս` հայկական ավան դա -
կան քրիս տո նե ական ընտանիքների նախանձախնդիր հավատավորների`
ինձ ուղղված հարցական հայացքները որսալով` նրանց բացատրեցի իմ
ռեակ  ցիան։ Եվ այսպես, հարգելի ընթերցող, իմ հասակակիցները և ավելի
երի  տա սարդ սերնդի մարդիկ, հավանաբար, հիշում են «Տասներեքերորդ
ծրագ  րի» պարոդիաներից մի էստրադային մանրապատկեր` «Բոլորովին
պա տա հա բար» խորագրի ներքո, որը դեռևս 1963 թ. հեղինակել էին Ար կա -
դի Արկա նո վը և Գրիգորի Գորինը, որտեղ ծաղրի էին ենթարկվում այն տա -
րի ների խոր հրդա յին հեռուստատեսությանը բնորոշ շտամպները։ Պարո -
դիա յում հա ղոր դա վարը զբոսայգում հանդիպում է մի թոշակառուի, որը
«պա տահ մամբ» արտադրության նախկին առաջավոր է եղած լինում, և
զրու ցում է նրա հետ։ Զրույցի ընթացքում անընդհատ ձեռքի տակ հարմար
կեր պարներ ու առարկաներ են հանդիպում։ Երբ վերջապես հայտնի է դառ -
նում, որ հա ղորդ ման հերոսը նաև նվագել գիտե, պարզվում է, որ նա իր հետ
ջու թակ է վերց րել, որով նվագում է Օգինսկու պոլոնեզը, իսկ դրանից հետո
պարզ  վում է, որ զբոսայգում թփերի մեջ պատահաբար դաշնամուր կա, որը
հե  րոսը նույնպես կարող է նվագել հեռուստադիտողների համար։ Սույն
փաստը նա մեկնաբանում է հետևյալ բառերով. «Այստեղ, հենց թփերի մեջ,
պա  տահ մամբ դաշնամուր կա, ես կարող եմ նվագել»։ Իրավիճակի կոմիկա -
կա  նությունն ընդգծվում էր «բոլորովին պատահականորեն» բառակա պակ -
ցութ  յամբ։ Հայ համասեռամոլի և Նիկոլ Վովաևիչի միանգամայն պատահա -
կան հանդիպման հետ այս կարճ պատմության նմանության մասին պատմե -
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լուց հետո գործընկերներս նույնպես սկսեցին ծիծաղել։ ՀՀ ԱԺ ամբիոնից
նման բան բարբաջելով` Նիկոլ Վովաևիչը, հավանաբար, հույսը դնում էր
պատ  գա մա վո րական կորպուսի հիշողության լիակատար կորստի վրա,
որոնք, նրա կարծիքով ու պատկերացմամբ, ապրում են մի ինչ-որ վիր -
տուալ տարածքում և իսպառ մոռացել են, որ, այսպես կոչված, «թավշյա հե -
ղա  փո խության» գլխավոր շարժիչ ուժերից մեկը հենց ԼԳԲՏ-հանրույթի ներ -
կա յացուցիչներն էին։ Եվ այն, որ Փարիզի հյուրանոցում «միանգամայն պա -
տա հականորեն» սուրճը մատուցել է հենց նրանց մարդը, անշուշտ, Ա. Ար -
կա  նովի և Գ. Գորինի պարոդիայի նոր հայկական տարբերակն է` էսսե իստ
Նի կոլ Փաշինյանի հեղինակությամբ։ Միևնույն ժամանակ, այս դեպքում ար -
դա  րացի չէր լինի կշտամբել իր իսկ սիրելի Նիկոլ Վովաևիչին ԼԳԲՏ-հան -
րույ  թի պահանջմունքների հանդեպ երախտամոռության մեջ։ Չէ՞ որ «ժող -
վար  չապետը» ուղիղ տեքստով հայտարարում է, որ ԼԳԲՏ-հանրույթի հան -
դեպ հեղափոխությունից (պետական հեղաշրջումից) հետո տեղի են ունեցել
իր սրտին մոտ փոփոխություններ։ Եթե փարիզցի այդ նույն մատուցողը Նի -
կոլ Վովաևիչին սպասարկեր մեր օրերում, ապա հիմա «ժողվարչապետը»
միան  գա մայն վստահաբար կարող էր օրինակ բերել Հայաստանում սեռա -
կան փոքրամասնությունների իրավունքների նախանձախնդիր պաշտպա -
նու թ  յունը։ Օրինակ, ՀՀ ԱԺ ամբիոնից տրանսգենդերի ելույթը, երբ այդ էակը
խրատ էր կարդում ժողովրդական ընտրյալներին ու մարդու իրավունքների
պաշտ  պանության տարբեր տրամաչափի կողմնակալ ջատագովներին։ Էլ
չեմ ասում նրանց նման լակոտների անտաշ արարքների մասին, բայց ար -
դեն տոտալիտար կրոնական աղանդներից` Հայ Առաքելական սուրբ եկեղե -
ցու (ՀԱԵ), Ամենայն Հայոց կաթողիկոս, Ծայրագույն պատրիարք Գարեգին
Երկ  րորդի դեմ։ Չէի կամենա կրկին մանրամասնորեն նկարագրել նրանց
նենգ գործողությունները, այստեղ այլ բան է կարևոր. նրանց բոլոր հակա -
իրա  վական գործողությունները տեղի էին ունենում ոստիկանության լիակա -
տար անգործության պայմաններում (որը, ըստ երևույթին, քաջատեղյակ էր
այդ մեղսագործության սցենարիստների ու ռեժիսորների մասին)։ Ընթեր ցո ղը
կա րող է միանգամայն բնականորեն հարց տալ. իսկ ի՞նչն է առաջաց նում
սույն լակոտների զայրույթը, որ ըմբոստացել են ՀԱԵ-ի դեմ։ Նրանք, ավե լի
ճիշտ` նրանց ուղեվարները, ոչ մի կերպ չեն կարողանում ներել ՀԱԵ-ին,
Ծայ րագույն պատրիարք, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին նրանց սկզբուն քա -
յին դիրքորոշման համար, երբ ՀԱԵ թեմերը բացահայտ ցուցաբերեցին
Ստամ  բուլ յան կոնվենցիայի («Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտա նե -
կան բռնության կանխարգելման և դրանց դեմ պայքարի մասին» Եվրո պա յի
խոր հրդի կոնվենցիա) մի շարք դրույթների վերաբերյալ։ Այսպես, 2018 թ.
հու լիսի 20-ին ՀԱԵ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր կենտրոնի մամուլի
գրա սենյակը Հայաստանի իշխանություններին հորդորեց ձեռնպահ մնալ
Ստամ  բուլյան կոնվենցիան վավերացնելուց։ Եպիսկոպոսների և Հայ Առա -
քե  լական եկեղեցու թեմակալ առաջնորդների հայտարարությունում, մաս -
նա  վորապես, ասվում էր. «Ազգային-հոգևոր մեր ինքնության և անվտան -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



95

գութ յան շահերի տեսանկյունից կոնվենցիայում (խոսքը Ստամբուլյան կոն -
վեն  ցիայի մասին է – Ա. Գ.) առկա են խիստ մտահոգիչ դրույթներ ու հասկա -
ցու թ  յուններ... Մենք հորդորում ենք հայրենի իշխանության պատաս խա նա -
տու մարմիններին զերծ մնալ փաստաթղթի վավերացումից... Մար դու իրա -
վունք ների և ազատությունների քրիստոնեական ուղղափառ ընկա լումը բա -
ցա ռում է մարդու աստվածաստեղծ ինքնության աղճատումը կամ փո փո -
խութ յունը: Հաշվի առնելով «սեռն ընտրելու ազատության» կոնվեն ցիայի
են թա տեքստը` լուրջ տարակուսանքների և մեկնաբանությունների տե ղիք է
տա լիս նաև կոնվենցիայի պահանջը մասնակից պետություններից` արմա -
տա խիլ անելու այն ավանդույթները, որոնք հիմնված են «կանանց և տղա -
մարդ կանց կարծրատիպային դերաբաժանման գաղափարի վրա»` «կա -
նանց և տղամարդկանց վարքագծի սոցիալական և մշակութային վար վե լա -
կեր պերում փոփոխություններ մտցնելու նպատակով»։

Համադրելով Հայաստանում վերջերս տեղի ունեցած իրադար ձութ -
յուն  ներն այդ նույն հարցերի շուրջ Ռուսաստանում տեղի ունեցած իրադար -
ձութ յունների հետ` ակամա գալիս ես որոշակի եզրահանգման։ Ակնհայտ է
դառ նում, որ համաշխարհային քաղաքականության ուժի հայտնի անդր օվ -
կիա  նոսյան կենտրոնը սորոսյան լափակերների ու տարատեսակ դեմոկրա -
տա կան և իրավապաշտպան կազմակերպությունների հետ միասին երկու-
երեք տարի առաջ Հայաստանի օրինակով փորձարկեց ու հղկեց պետու -
թյան հիմքերի խարխլման տեխնոլոգիաները։ Իսկ հետո, հաշվի առնելով
թե  րութ յուն ներն ու բացթողումները, որոնք տեղի ունեցան Հայաստանում,
այդ նույն տեխնոլոգիաները սկսեցին կիրառել արդեն Ռուսաստանում։ Այո,
այո, հարգելի ընթերցող, ասածս չափազանցություն չէ, այլ փաստ, որը հաս -
տա   տելու համար կարելի է բերել տասնյակ հիմնավորումներ։ Արևմտյան
ստրա տեգների համար սա անպայման շահեկան մարտավարություն է`
ուղղված իրենց գլխավոր ռազմավարական նպատակի` Ռուսաստանի սահ -
ման ների պարագծով մեկ անկայունության գոտու ստեղծման իրականաց -
մանը։ Ընդ որում` նրանց համար ավելի գերադասելի է նման աշխատանք
տա  նել Ռուսաստանին դաշնակից, ՀԱՊԿ և ԵՏՄ անդամ երկրներում, բնա -
կա նա բար, հաշվի առնելով այդ պետություններից յուրաքանչյուրի առանձ -
նա   հատկությունները։ Ընդ որում` պետության հիմքերի խափանման այդ
զզվե լի դերը կատարողներին ցուցաբերվող ցանկացած դիմակայություն
հան  դիպում է այդ նույն Սորոսի ճտերի (ոչ միայն տեղական շշալցման, այլ
նաև շատ ավելի անվանիների) մոլի հակադարձմանը։ Որպեսզի ասածս
մեր  կա պարանոց չհնչի, նշեմ միանգամայն նոր սկանդալային մի մեր կաց -
ման մասին։ Այսպես, վերջերս ֆրանսիական “Valeurs actuelles” պարբերա -
կանը հրապարակել էր իր հետաքննության արդյունքներն այդ նույն ամերի -
կա ցի «ֆիլանտրոպ» Ջորջ Սորոսի կառույցների հետ Մարդու իրավունք -
ների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) կապերի վերաբերյալ։ Նշենք, որ
Եվ րա  խորհրդա րանում բացահայտված փաստերն արդեն անվանել են
«սար  սափեցնող»։ Եվ ահա, լրագրողական հետաքննությունը թույլ է տվել
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բա  ցա հայտել ՄԻԵԴ-ի` արդի Եվրոպայի ամենակարևոր կառույցներից
մեկի, որը մինչ այժմ հումանիզմին հավատարմության ցայտուն օրինակ էր,
աշ  խա տակիցների չափազանց կասկածելի կապերը Սորոսի հիմնադրամի
հետ։ Այժմ այս կառույցի անկանխակալությունը հարցականի տակ է, քանի որ
ՄԻԵԴ դատավորները կապված են եղել Ջորջ Սորոսի ոչ անհայտ «Բաց հա -
սա րա կու թյուն» հիմնադրամի հետ։ Ինչպես պարզվել է, սկսած 2009 թվա -
կա նից` Եվրոպական դատարանի աշխատակիցները գտնվել են Սորոսի
ան մի ջական կամ միջնորդավորված ազդեցության տակ։ Կարևոր է նշել, որ
խոսքը ՄԻԵԴ դատավորների հարյուրյակի մասին է։

Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Նիկոլաս Բեյը, մեկնաբանելով
սկան դալը, լրագրողների հրապարակած տվյալներն անվանել է, կրկնում եմ,
«սար  սա փեց նող»։ Նա դժգոհել է, թե հասարակական տարբեր կազմակեր -
պութ յունների համակարգը թույլ է տվել Ջորջ Սորոսին հզորություն ձեռք բե -
րել, որը չունեն շատ պետություններ։ Այս առնչությամբ բավական հատկա -
նշա կան է մեկ այլ փաստ, որը, ըստ իս, ուժեղ հարված է ՄԻԵԴ հեղինա կութ -
յանը, և անմիջապես քաղաքական հետևանքներ է ունեցել։ Այսպես, ֆրան -
սիա  կան «Ազգային միաբանություն» կուսակցության առաջնորդ Մարին լը
Պենն արդեն կոչ է արել դադարեցնել ՄԻԵԴ որոշումների կատարումը։
«Ազատ երկիրը պետք է պայքարի նման հակադեմոկրատական մա նի պուլ -
յա  ցիաների դեմ», – գրել է նա սոցիալական ցանցում (https://news-
front.info/2020/02/22/v-es-nazrevaet-skandal-veka-soros-godami-ekspluatiro-
val-glavnuyu-gordost-demokratichnoj-evropy/)։ Նշենք նաև, որ ՄԻԵԴ որո -
շում   ները պարտադիր կատարման ենթակա էին այն երկրների համար,
որոնք մտնում են Եվրոպայի խորհրդի կազմի մեջ։ Ավելին, ՄԻԵԴ-ը պար -
տա   դրում էր այլ երկրների կառավարություններին փոխել սեփական օրենք -
ները։ Վերջին կես դարում ՄԻԵԴ-ը կայացրել է ավելի քան 10 հազար նման
որո շում։ Կարծում եմ, որ վերը ներկայացվածից հետո միանգամայն այլ լույ -
սով պետք է ընկալվի ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առաջարկը` ՌԴ
Սահ  մա նա դրությունում Միջազգային իրավունքի գերակայության սահ մա -
նա  փակ ման մասով փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ։ Թող իմ կողմից
ան  հա մես տություն չթվա, եթե ընթերցողին հիշեցնեմ, որ ներկայում, համա -
ձայն Ռուսաստանի Սահմանադրության հոդված 15-ի` գործում է միջազ գա -
յին իրավունքի գերակայությունը (այսինքն, եթե միջազգային պայմանա գ րով
սահ մանված են այլ կանոններ, քան նախատեսված են Ռուսաստանի
օրենք ներով, ապա գործում են Միջազգային իրավունքի նորմերը)։ Ինքնիշ -
խա  նության հիմքերը սասանող այս դրույթը ազգայինի հանդեպ Միջազգային
իրա  վունքի գերակայության մասին ամրագրված է նաև Հայաստանի Հան րա -
 պե տության Սահմանադրությունում, որն ընդունվել է 2015 թ. դեկ տեմ բե րի 6-ին։
Այսպես, 1-ին Գլխի (Սահմանադրական կարգի հիմունքները) Հոդված 5-ի
(Իրա վական նորմերի աստիճանակարգությունը) 3-րդ կետում աս վում է.
«Հա յաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայ մա նա -
գրե րի և օրենքների նորմերի միջև հակասության դեպքում կի րառ վում են մի -
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ջազ գային պայմանագրերի նորմերը»։ Սա Հայաստանի Հանրա պե տութ յու նը
դնում է օկուպացիոն վիճակի մեջ միջազգային կազմակեր պութ յունների ըն -
դու նած տարբեր օրենքներից, որոնք հաճախ խարխլում են հայ ժողովրդի
քա ղաքակրթական, քրիստոնեական հիմքերը։ Եվ նորից ՀՀ օրինա կով մենք
դառ նում ենք այդ կարգերի խարխլման դաժան պայքարի վկա ները` հա կազ -
գա յին ուժերի` սորոսյան թոշակառուների, «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար
կրո նական աղանդի և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստ ների կողմից, որոնց ներ -
կա յում դիմակայում են Հայաստանի Հանրապե տու թ յան Սահմանադրական
դա տարանի (ՀՀ ՍԴ) յոթ անդամները։ Ընդ որում` 2018 թ. ապրիլ–մայիսի
պե տական հեղաշրջման կազմակերպիչների ուղե վար ների համար այս
հարցն ունի սկզբունքային կարևոր նշանակություն, այն քան կարևոր, որ «ժող -
վարչապետն» ու Ко-ն սահմանադրական փոփո խութ յունների հան րաք վե են
մո գոնել։ Նշենք, որ ՀՀ Սահմանադրության փո փո խությունների նախագիծը,
որը մշակել է «Իմ քայլը» խմբակցությունը (ՀՀ ԱԺ-ում ՀՀ վարչապետի քա -
ղա քական հենարանը, որտեղ շատ են սորոսյան լա փա կեր ները), նախա տե -
սում է դադարեցնել ՀՀ ՍԴ նախագահի և անդամ ների լիազորությունները,
որոնք նշանակվել են մինչև 2015 թ. Հիմնական օրեն քի բարեփոխումը։ Ըն -
թեր ցողներին հիշեցնենք, որ 2020 թ. փետրվարի 9-ին Հայաստանի նա խա գահ
Արմեն Սարգսյանը խորհրդարանի որոշման հի ման վրա ստորագրեց ս. թ.
ապրիլի 5-ին սահմանադրական փոփո խութ յուն ների հանրաքվե անց կաց -
նե լու մասին հրամանագիրը։ Այստեղ նորից չեմ ներ կայացնի փաստերը,
որոնք վկայում են այն մասին, որ դրանք բոլորովին չեն համա պա տաս խա -
նում ՀՀ գործող Սահմանադրության առանձին հոդ ված նե րին։ Այդ մասին
պրո ֆեսիոնալ բարձր մակարդակով գրվել են բազ մա թիվ հոդվածներ,
ավելին, ՀՀ նախագահին ներկայացվել է սպառիչ գրութ յուն հանրաքվեի հա -
կա սահմանադրականության մասին` իրավագի տութ յան 105 առաջատար
մաս նագետների ստորագրությամբ։ Այժմ կարևոր է այլ բան. կարողանալ
հաս կանալ, թե որոնք են սահմանադրական հանրա քվեի այսքան հապճեպ
անց կացման պատճառները, որոնք են դրդապատ ճառ ները։ Անվիճելի է մի
բան. Նիկոլ Վովաևիչին խիստ շտապեցնում են նրա դրսի հովանավորները ...
Չէ, հարգելի ընթերցող, շտապեցնում են ո՛չ նրա համար, որ ամրապնդեն
սահ մանադրական կարգը ՀՀ-ում 3,447 մլրդ դրա մով (մոտ $7,2 մլն). այս -
քան է հանրաքվեի անցկացման ծախսը։ Հարցն այլ է. իշխանությունները
պարտք են մնացել համաշխարհային քաղաքակա նու թ յան հայտնի ուժի
կենտ րոնի առջև, քանի որ ուշացնում են իրակա նաց նել ԱՄՆ նախագահի
ազգային անվտանգության հարցերով` այժմ արդեն նախ կին խորհրդական
Ջոն Բոլթոնի «պատգամները»։ Հակիրճ ընթերցո ղ նե րին հիշեցնենք, թե ինչ
էր ասում Ջոն Ռոբերտովիչը Երևանում. հասնել ադր բե ջա նական կողմի
«դրա կան արձագանքին» և նրա համաձայնութ յանը` ստա նալու «շրջան ների
մի մասը» և ճանաչելու Լեռնային Ղարաբաղի մի ինչ-որ վաղանցիկ ժամա -
նա կավոր կարգավիճակ, Հայաստանում հաստա տել «կայուն դեմո կրա -
տիա»` «սեփական ինքնիշխանության» քաղաքակա նու թ յան իրակա նաց -
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մամբ, որպեսզի «կախված չլինի օտարերկրյա չափից ավե լի ազդե ցութ յու -
նից (իմա` Ռուսաստանի ազդեցությունից – Ա. Գ.)»։ Եվ ահա, Բոլթոնի
«պատ գամների» իրականացման ճանապարհին (թեև Ջոն Բոլ թոնը հեռացել
է Սպիտակ տնից, բայց ԱՄՆ վարչակազմի ուղեգիծն Անդր կովկասի տարա -
ծա շրջանում մնացել է նույնը)` դրանք իրենց ամբող ջութ յան մեջ չեն կարող
իրա կանացվել` առանց ՀՀ Սահմանադրության նոր մե րի կոպիտ խախ տում -
նե րի, ինչի առջև հզոր պատնեշ է ՍԴ նախագահ Հրայր Թովմասյանը։
Ուստի, անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարները «ժող վար չապետին» հուշել
են նախաձեռնել հանրաքվեի հետ կապված այս պատ մությունը, որի վերջ -
նա նպատակը ՀՀ ՍԴ նախագահի և վեց անդամ ների հեռացումն է զբա ղեց -
րած պաշտոններից։ Որպեսզի չսահմանա փակ վեմ միայն այս մտա հո գութ -
յուն  ներով, նշեմ հանրաքվեի կազմակերպմանն ուղեկ ցող «լուսավոր» էջի
մա սին։ Այսպես, այսօր` ս. թ. փետրվարի 25-ին, Նի կոլ Վովաևիչի կող մնա -
կից ները դրամահավաք են անցկացնելու` սահմա նա դրական հանրաքվեի
քա րոզարշավի համար։ Այդ օրը նախատեսված է խնջույք, որին հրա վիր վե -
լու են Նիկոլ Վովաևիչին և Ко-ին մտերիմ մարդիկ, քաղաքականությամբ հե -
տա  քրքրվող նրանց ընկերները, որոնք կիսում են «ժող վար չապետի» քա ղա -
քա կան հայացքները։ Հատկապես ցանկալի հյու րեր կլինեն առաջադեմ բիզ -
նես մենները, որոնք նախկին իշխանությունների օրոք, չգիտես ինչու, ան -
վան վում էին ոչ բարեհունչ բառով` օլիգարխներ, որոնք միաժամանակ, ի
նշան նախկին իշխանությունների դեմ բողոքի, տա րա տեսակ քարո զար -
շավ ների համար քսակները լայն չէին բացել։ Իսկ հիմա սի րե լի իշ խա նութ յուն -
ների համար նրանք ամեն ինչի պատրաստ են։ Ո՞րն է այս քարո զար շա վի լու -
սա վոր կետը։ Աստված մի արասցե, եթե հանրաքվեն ըն դու նի ՀՀ Սահմա -
նա դրությունում առաջարկվող փոփոխությունները, հա մոզ ված եմ, որ հաշ -
ված շաբաթներ անց Հայաստանում ամենուրեք անխու սա փելիորեն տեղի
կու նե նա սեփականության վերաբաժանում։ Եվ այդ ժա մա նակ Նիկոլ Վովա -
ևի չի իսկական կողմնակիցները, որոնք լիովին նման են «Ինտեր նացիոնալ»
եր գի կերպարներին, որը գրել է ֆրանսիացի պոետ, Փա րիզի կոմունայի ան -
դամ Էժեն Պոտիեն դեռևս 1871 թ., արդեն կերգեն. ստրուկ ները ոտքի կելնեն,
իսկ հետո աշխարհը կփոխեն հիմքից, հիմա` ոչինչ են, կդառնան ամեն ինչ
(իմա` մեծ հարստության տերեր` էքսպրո պրի աց ված Նիկոլ Վովաևիչ և Ко-ի
ներ կա յիս շատ ստվերային ու բացահայտ ֆի նան սիստներից)։

Այնինչ, «ժողվարչապետը», չունենալով Հայաստանի տնտեսությունը
նե  րա ռական զարգացման հուն դուրս բերելու իրական ծրագիր և Հայաս -
տանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության անվտանգության
լուրջ մարտահրավերների և սպառնալիքների ընկալելի պատասխաններ,
ար  դեն սկսել է մեջբերել ինքն իրեն։ Դե, ինչ ասենք, դասականը դասական է
մնում։ Այսպես, ս. թ. փետրվարի 5-ին նա հերթական գրառումը կատարեց
Facebook-ի իր էջում, որում հիշեցրեց դեռևս 2019 թ. օգոստոսին իր առա -
ջար  կած «6 համազգային կոնսենսուսների» մասին` որպես համազգային
միաս  նության անկյունաքար։ Իսկ այն, որ նիկոլվովաևիչյան ողջ քարոզ չութ -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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յունը գիշերուզօր ուղղված է հայ հասարակության հետագա պա ռակտ մանը`
այն բաժանելով «սևերի» ու «սպիտակների», «հեղափոխականների» ու
«ռևան շիստների», հանրաքվեի «Այո»-ի և «Ոչ»-ի կողմնակիցների, դա հա -
շիվ չէ։ Գլխավորն այն է, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները չմո ռա նան
«6 համազգային կոնսենսուսների» բովանդակությունը. ոչինչ, որ դրանք ոչ
մի ընդհանուր բան չունեն մեր կյանքի այսօրվա իրողությունների հետ։ Չէի
ցան կանա մանրամասներ մեջբերել Նիկոլ Վովաևիչի` ամսեամիս կրկնվող
կարծ րատիպ դարձած նախադասություններից ինքնիշխանության, կո ռուպ -
ցիա յի վերացման, ներքաղաքական որևէ հարցի լուծման ժամանակ բռնու -
թ յուն կիրառելու անթույլատրելիության և այլնի կարևորության մասին, որոն -
ցով հագեցած են կոնսենսուսները։ Մի խոսքով` այն ամենը, ինչ այսօր ՀՀ իշ -
խա նավորների կողմից ամենուրեք կոպտորեն ոտնահարվում է։ Քա ղա քա -
ցի ներին ինչ-որ կերպ զբաղեցնելու համար վերջին օրերին սկսել են տա րա -
ծել «ժողվարչապետի» մեկ այլ մտավարժանքը նույնպես` Ղարա բաղյան
հա կա մարտության լուծման` Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես կոչված, «մյուն -
խեն յան 6 սկզբունքները», որոնց առանձին կտորներ, համոզված եմ,  ժա մա -
նա կի ընթացքում կընկալվեն որպես ժամանակակից Հայաստանի քա ղա -
քա կան պարադոքսի ցայտուն վկայություններ։ Պարադոքս, երբ բնակ չութ -
յան մի մասը, տարբեր հանգամանքներից ելնելով, ինչի մասին բազ միցս
գրել եմ, իշխանության բերեց մեկին, որին բացարձակապես խորթ է պե տա -
կան կառավարումը, ավելին` հակացուցված է։ Որպեսզի ասածս մեր կապա -
րա նոց չհնչի, մեջբերեմ Նիկոլ Վովաևիչի «մյունխենյան 6 սկզբունք  ներից»
ըն դա մենը երկուսը։ Եվ այսպես, 3-րդ սկզբունքն ասում է. «Չկան տա -
րածքներ, կա անվտանգություն։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող զի ջել իր
ան վտանգությունը», 4-րդ սկզբունքն էլ ասում է. «Անհնար է հակա մար տութ -
յունը լուծել մեկ կամ երկու գործողությամբ: Բանակցային գործ ընթա ցում ան -
հրաժեշտ են «միկրոհեղափոխություններ», հետո` «մինի հեղա փո խութ յուն -
ներ», հետո` բեկում»։ Բան չես ասի` «խելացի» է մեր «ժող վար չա պե տը»։
Թող հիմա հոգեվերլուծաբանները գլուխ կոտրեն, որ հասկանան Նի  կոլ Վո -
վա ևիչի ասածի իսկական իմաստը։ Իսկ ես չեմ անի դա, քանի որ շատ եմ
սի րում Հայրենիքս ու չէի ցանկանա հերթական անգամ ՀՀ գործող վար չա -
պե տին նույնացնել սովորական դուրսպրծուկի հետ։ Դրամատիզմով լի այս
իրա վիճակում մտաբերում եմ Հայկական ԽՍՀ Մինիստրների խոր հրդի նա -
խա գահներ Բադալ Հմայակի Մուրադյանի, Ֆադեյ Տաճատի Սարգսյանի լու -
սա վոր կերպարները... Նրանցից յուրաքանչյուրի անվան հետ են կապվում
շա հագործման հանձնված տասնյակ և հարյուրավոր գոր ծա րաններ ու ֆաբ -
րի կաներ, բնակելի զանգվածներ, դպրոցներ և մանկա պար տեզներ, հի վան -
դա նոցներ ու առողջարաններ, տասնյակ և հար յու րա վոր հեկտար մշակված
հո ղեր, որոնք մինչ այդ պիտանի չէին հողագոր ծութ յան համար, հար յու րա -
վոր հեկտարների վրա տնկված մրգատու այգիներ։ Նրանք կերտում էին
հզոր բարգավաճ հանրապետություն, երկիր, որն իր ըն դեր քում դաս տիա -
րա կել է XX դարի 80–90-ականների սերնդին, Հայաս տանի հայրե նա սեր նե -

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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րին, ովքեր կանխել են Լեռնային Ղարաբաղի մարզի հայ բնակչության ցե -
ղաս պա նությունը, Ղարաբաղի իրենց եղբայրների և քույ րերի հետ կռել են
հաղ թանակն Արցախի ազգային-ազատագրական պատե րազ մում` պար -
տա դրված Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից Ղարաբաղի ժո ղո վրդին։
Մեր հայրերը մեծացրել են այն սերունդը, որը ԽՍՀՄ օրենք նե րին և Մի ջազ -
գա յին իրավունքին լիակատար համապատասխանությամբ հռչա կել է Լեռ -
նա յին Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։

Հարգելի ընթերցող, իմ մեջ միայն այն ժամանակների նոստալգիան չի
խո  սում, այլ մեր ժողովրդի կողմից սերունդների հաջորդականության պահ -
պան  ման հսկայական նշանակության գիտակցման, հայ ընտանիքի հիմքում
ըն  կած քրիստոնեական ավանդույթների ամրապնդման, մայրենի լեզվի
հան  դեպ սիրո սերմանման, հայ ժողովրդի պատմության խոր իմաստա վոր -
ման, հայ ազգի պահպանման գործում Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու
դե րի բախտորոշ, բացառիկ դերի նշանակության, հայկական երկու պե -
տութ  յուն ների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապե տութ -
յան անկախության ու ինքնիշխանության կայացման իմաստավորման ան -
հրա  ժեշ տությունը։ Հայկական ավանդական, քրիստոնեական արժեքների
ան անց կարևորությունը խորապես գիտակցելով միայն մենք կկարողանանք
օբ  յեկ տիվ գնահատական տալ Հայաստանի հակազգային իշխանություն նե -
րին, որոնք հայ ժողովրդին տանում են դեպի համազգային աղետ։ Այն հնա -
րա   վոր է կանխել միայն հայկական երկու պետությունների առողջ ուժերի
հա   մա խմբմամբ` մի կողմ թողնելով լիովին անտեղի վեճերն այն թեմայի
շուրջ, թե ով է առաջնորդը։ Կարծում եմ, որ միանձնյա «առաջնորդի» (հան ձին
Փա շինյանի)` հայկական պետականության համար կործանարար օրինակը
մեզ շատ բան պետք է սովորեցնի։ Համախմբման այլընտրանքը հայկական
պե  տականության կորուստն է։

Հետգրության փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի
ցան  կա նա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Եվ այսօր տեղի ունեցավ
միան  գամայն անօրինական գործողություն` սարքովի քրեական գործով
սկսվեց դատավարություն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության նախկին
նա խա գահ, Արցախի հերոս Սերժ Ազատի Սարգսյանի։ Մի շտապեք, հար գե լի
ըն թերցող, կշտամբել ինձ առաջին հայացքից թվացյալ ցինիզմի մեջ այն
պատ  ճա ռով, որ Սերժ Ազատովիչի դեմ քաղաքական այդ հետապնդման և
դա  տավարության մասին ես գրում եմ հոդվածիս հետգրությունում` դրանում
դրա  կան պահեր տեսնելով, որոնք վկայում են մեր քաղաքացիների գիտակ -
ցութ  յունում դրական փոփոխությունների մասին։ Չեմ ձանձրացնի ընթեր -
ցող  ներին թերասացություններով, կբացեմ մանրամասներ դատավարութ -
յան սկզբի մասին, որը հարուցվել է կասկածելի հանգամանքներում կորզ -
ված մի ցուցմունքի հիման վրա։ Ինչպես արդարացիորեն նշվել է ս. թ. փե -
տր վա րի 25-ին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության տարա ծած
հայ տարարության մեջ, իշխանություններն այդ պատվիրված դատա կան հե -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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տա պնդմամբ փորձում են «շեղել հայ ժողովրդի ուշադրությունը սրվող ներ -
քին և արտաքին խնդիրներից ... այդ գործը կրում է բացառապես ուղ ղորդ -
ված և պատվիրված բնույթ, որի շրջանակում քրեական փաթե թա վոր մամբ
իրա կանացվում է դատավարություն` պայմանավորված քաղա քա կան
դրդա պատճառներով»։ Եվ ահա, Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավա սութ -
յան դատարանի շենքի առջև, դատավարությունն սկսվելուց դեռ շատ
առաջ, չնայած վատ եղանակին, հավաքվել էր Սերժ Սարգսյանի կողմնա -
կից մոտ երկու հազար մարդ։ Իսկ այն, ինչն անմիջապես աչքի զարնեց, այն էր,
որ հավաքվածների ճնշող մեծամասնությունը երիտասարդ տղաներ և աղ -
ջիկ  ներ էին` հուզավառ, պարզ հայացքներով, ովքեր կանգնել էին` գլուխ -
ները բարձր պահած, հպարտ պահելով Հայաստանի Հանրա պետութ յան
դրոշ  ները, պաստառներ, որոնց բովանդակությունը շատ բանի մասին էր
խո սում. Սերժ Սարգսյանի անվան հետ հազարավոր մարդիկ են կապում
Ար ցա խի Հանրապետության ինքնիշխանության և անկախության պահպա -
նումը։ Կարդալով պաստառներին գրվածները` ակամա մտաբերե ցի 2019 թ.
նո յեմբերի 20-ին Զագրեբում տեղի ունեցած Եվրոպական ժո ղովր դա կան
կու  սակցության վերջին համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթի խոս -
քերը։ Սերժ Ազատիչը համագումարի ամբիոնից միանշանակ հայ տա րարեց.
«Ուզում եմ, որ Բաքվում կրկին լսեն իմ այս ուղերձը` Արցա խը երբեք չի լինե -
լու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում»։ Այո, այդ
օրե  րին Սերժ Ազատիչն իր խոսքերը հասցեագրեց ափշերոնյան սուլթա -
նութ  յանը, իսկ այսօր հարյուրավոր երիտասարդներ նման բովանդակութ -
յամբ պաստառներով, անշուշտ, այդ խոսքերը հասցեա գրե ցին ինչպես Հա -
յաս տանի գործող իշխանությունների անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարնե -
րին, այնպես էլ, բնականաբար, անհատապես նիկոլվո վաևիչյան խառնամ -
բո  խին։ Հենց դատարանի շենքի առջև Սերժ Ազատիչը, դիմելով իր կողմնա -
կից ներին, ասաց ոգեշունչ խոսքեր. «... հույս կա, որ Հայաստանում կան
դեռևս դատավորներ, ում համար արդարադատությունը վեր է ամեն ինչից,
ուղիղ այնպես, ինչպես ինձ համար, ձեզ համար, հայ ժողո վրդի մեծամաս -
նութ յան համար Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը վեր է ամեն ինչից...
Սա եղել է իմ կյանքի գերագույն նպատակը, այն ինձ ուղեկցելու է մինչև վերջ և
ամենուր»։ Համոզված եմ, որ Սերժ Սարգսյանի անգամ ամենամոլի հակա -
ռա կորդները չեն կարող կշտամբել նրան սրանում։ Կարծում եմ, որ այդ օրը
ես դեռ երկար կպահեմ հիշողությանս մեջ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ, իմ մեջ
լա  վա տեսություն արթնացրեց, մի տեսակ վստահություն վաղվա օրվա հան -
դեպ, քանի որ, համոզված եմ, Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները, որ հա -
վաք  վել էին, կդառնան հայ ժողովրդի բոլոր առողջ ուժերի համախմբման
նախա կարապետները։

Վերջում կցանկանայի նշել, որ, կասկածից վեր է, պատ մութ յունը կդա -
տի Հայաստանի երեք նախագահների` Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռո բերտ Քո -
չար յանի և Սերժ Սարգսյանի գործունեությունը։ Իսկ այստեղ կկա մե նայի
նշել, ըստ իս, Սերժ Սարգսյանի նախագահության գլխավոր արդ յունքը։ Դա
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2008 թ. մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություններից հետո պառակ տ -
ված հասարակության համախմբման համակողմանիորեն կշռա դատ ված
քա ղա քա կանությունը չէ, երբ հայ ազգի կենդանի օրգանիզմն արնա հոսում
էր, այդ ՀՀ նախագահի լրջագույն ջանքերը չէին` ուղղված այն բա նին, որ պե -
ս  զի 2008–2009 թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնա ժամը
չհան գեցնի Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալական վիճակի կտրուկ
վատ թարացմանը, դա 2013 թ. ընդունված վճռորոշ որոշումը չէր Եվրասիա -
կան տնտեսական միություն Հայաստանի մտնելու մասին, դա 2017 թ. նո յեմ -
բե րի 24-ին Եվրամիության հետ «Համապարփակ և ընդ լայն ված գործ ըն կե -
րութ  յան համաձայնագրի» ստորագրումը չէր, դա Ադրբեջա նին խա ղա ղութ -
յան պարտադրումը չէր ափշերոնյան սուլթանության կողմից 2016 թ. ապ րի -
լի 2–5-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված ապ  րիլ յան պա -
տե  րազմից հետո, դա պատանդների համեմատաբար անար յուն ազատումը
չէր (այնուամենայնիվ, այն հանգեցրեց երեք ոստիկանի մահ վան), որոնց
պա տանդ էր վերցրել «Սասնա ծռեր» անվանյալ զինված խումբը 2016 թ.
հու լիսի 17-ին։ Չեմ թվարկի բավական բարդ այլ իրադար ձութ յուններ, որոն -
ցից յուրաքանչյուրը լիովին բավարար կլիներ հասարա կութ յունում անկա յու -
նութ յուն ստեղծելու համար, ընդ որում` ոչ մեկ նախա գա հական ժամկետի
հա մար։ Ինձ համար հատկապես արժեքավոր է այն, որ մեր ժողովուրդը,
անց նելով այս փորձությունների միջով, գտնվելով օվ կիա նոսի այն կողմից
շռայ լորեն վարձատրվող հիբրիդային պատերազմի պայ ման ներում, ոչ
միայն դիմացավ, այլև օրեցօր ավելի է համախմբվում Արցա խի ազգային-
ազա տագրական պայքարի խորհրդանիշ հանդիսացող մարդ կանց շուրջ։
Ահա այսպիսի եզրակացության եկավ ձեր խոնարհ ծա ռան, հարգելի ըն թեր -
ցող, այսօր Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դա տա րանի շենքի
առ ջև գտնվելով, որտեղ սկսվեց ՀՀ նախկին նախագահ, Ար ցախի հերոս Սերժ
Ազա տի Սարգսյանի գործով առաջին դատական նիստը։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ – КАТАСТРОФА
ДЛЯ ТУРЦИИ

Аннотация
В эти тревожные дни надо вновь подчеркнуть: безопасность Ар ме -

нии, Грузии и Азербайджана, сохранение хрупкого мира в регионе Южно -
го Кавказа от авантюристической политики новоявленного султана Су -
лей  мана Великолепного, то есть Эрдогана, будет во многом зависеть от
ре  ше ний, принимаемых Великой Россией. Да, обеспечение безопасности
Гру зии и Азербайджана также будет обеспечено усилиями России. Раз вя жи
Эр доган войну против России – катастрофа для Турции станет неиз беж -
 ной. Но это будет не выбор России.

События минувшей недели, развернувшиеся в Сирии и Закавказье,
вы  зы вают серьезную озабоченность. Уважаемый читатель может задаться
воп  росом, а собственно, какие события разворачивались в минувшую не -
де лю в Закавказье, что могло бы вызвать столь серьезную озабочен-
ность? Постараюсь внести ясность в этот вопрос.

Итак, 25 февраля т. г. в Баку прошло VIII заседание Совета страте-
гического сотрудничества высокого уровня Азербайджан – Турция, в ко -
то   ром приняли участие президенты этих стран. Как сообщило ин фор ма -
цион   ное агентство АзерТАдж, после церемонии открытия заседания сос -
то ялась официальная встреча Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдо -
га на тет-а-тет. На первый взгляд в этой встрече президентов «двух госу-
дарств, одной нации» нет ничего необычного, однако важны заявления,
оз  ву ченные Эрдоганом в ходе визита в Баку. Так, глава Турции осудил по -
зи цию посредников Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-
ка ра бахского конфликта, заявив, что «усилия посредников по деоккупации
зе мель Азербайджана недостаточны». Таким образом Реджеп Тайипович
ос  тавляет за собой право оценивать действия сопредседателей МГ ОБСЕ,
которые совершаются в полном соответствии с пятью офи циаль ны  ми
заявлениями глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ –
России, США и Франции.

К сожалению, шантаж Эрдогана подействовал. Когда писались эти
стро  ки, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на своей ст -
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ра   нице в Twitter написал: «В Турции прошла встреча сопредседателей
Минской группы ОБСЕ: Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция),
Энд рю Шефера (США) и личного представителя председателя ОБСЕ Ан -
джея Каспшика с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавуш -
ог  лу». Дальше – больше. «Нагорно-карабахский конфликт – это вопрос не
толь ко Азербайджана, но и Турции. Наше главное желание – добиться
уре   гулирования проблемы с учетом суверенитета и в рамках территори-
альной целостности Азербайджана», – подчеркнул Эрдоган, обращаясь к
«своему брату Ильхаму». Кощунство новоявленного неоосманского паши Р.
Эрдогана было выдержано в гнусных традициях султана Абдул-Ха ми да II,
прозванного кровавым, и его младотурецких последователей-нелю дей –
Талаата–Энвера–Джемала. Эрдоган договорился до того, что от вет -
ственность за Ходжалинскую трагедию 1992 года возложил на ар мянскую
сто рону. Между тем доподлинно известно, что ответственность за это
кро вавое злодеяние полностью на совести Народного фронта Азер бай -
джа на, о чем в своем интервью чешской журналистке Дане Маза ло вой
зая вил тогдашний лидер Азербайджана Аяз Муталибов («Неза ви си мая
га зета», 1 апреля 1992 г.). Верхом цинизма были слова Эрдогана о том,
что: «Завтра мы будем чтить память Ходжалинской резни. Эта черная
стра ница в истории человечества. Мы решительно осуждаем это ужасаю-
щее преступление 28-летней давности, унесшее жизни более 600 жи те -
лей Азербайджана». Ревностный «ангел-хранитель» младотурецких па -
ла  чей армянского народа, коим, бесспорно, является Реджеп-паша, мало
то го, что приписывает ходжалинское злодеяние, совершенное по приказу
гла  варей Народного фронта Азербайджана, армянской стороне, так он
еще и гневно осуждает за это армян. Тем самым «брат Реджеп» по сути
под  держал своего «брата Ильхама», уличенного во лжи во время Мюн -
хен ских дебатов Н. Пашинян – И. Алиев, состоявшихся 15 февраля т. г.
Но  вое подтверждение откровенной лжи апшеронского султана не заста-
вило себя долго ждать. Так, 17 февраля т. г. корреспондент «Армен -
пресс» взял эксклюзивное интервью у Даны Мазаловой. Приведем вы -
держ ки из этого эксклюзивного интервью: «Не было интернета, не было
ком пьюте ров, но я могу подтвердить, что то, что я написала, было сказа-
но Аязом Муталибовым, ничего не выдумано. Он может отрицать это как
хо  чет, но тогда он сказал то, что было опубликовано в «Независимой га -
зе те». У меня есть этот номер газеты, который также доступен в интернете.
Аяз Муталибов сказал это». Далее Мазалова сказала, что узнала о Ход -
жа линской трагедии из записей оператора Чингиза Мустафаева, который
лич но задокументировал исключительные кадры. «Чингиз, с которым мы
поз накомились в Кисловодске, в своей квартире рассказал мне, как уби-
вали этих людей, ломали колени, чтобы они не могли идти. Колени …
самое болезненное место на теле человека. На следующий день у меня
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долж  но было состояться интервью с Муталибовым. Я не могла не спро-
сить о том, что я видела на этих кадрах, снятых Чингизом. Я просто не
упо  мя нула имени Чингиза, чтобы не навредить ему. Однако через два ме -
ся ца Чингиз был убит …». Хочу надеяться, что читатель с пониманием от -
не  сется к тому, что я привел столь подробную выдержку из эксклюзивного
ин тервью Даны Мазаловой.

Это было сделано с одной целью: показать скоордированность и
лжи  вость пропаганды тандема Эрдоган–Алиев. И то, что именно сейчас
Ре джеп Тайипович выражает недовольство работой МГ ОБСЕ, не стесняясь
го ворит о «деоккупации» азербайджанских земель, более того, повторяет
те зис И. Алиева о единственно возможном решении Нагорно-карабахского
конф ликта в рамках «суверенитета и территориальной целостности Азер -
бай джана», это далеко не случайно. Впрочем, как и не случайно подписа-
ние соглашения о строительстве железнодорожной ветки от магистрали
Баку–Тбилиси–Карс в сторону Нахичевани, уже не приходится говорить о
по купке Азербайджаном крупной партии современного вооружения у Тур -
ции. Азербайджан при поддержке Турции готовится развязать новую вой -
ну против Республики Арцах.

Не приходится сомневаться и в том, что с этой целью Турция и
Азер  байджан создают соответствующий информационный фон для оп -
рав  дания, повторюсь, планируемой ими новой военной агрессии против
Ар  цаха. Причем не вызывает сомнений, что развязывание войны против
На  гор но-Карабахской Республики в условиях эскалации напряженности в
си рийском Идлибе в настоящее время крайне востребовано для Турции.
Воен ная агрессия Азербайджана создаст Р. Эрдогану дополнительную
воз можность для политического торга как с Россией, так и с Ираном. Да, да,
уважаемый читатель. Я не оговорился относительно политического торга с
Ис ламской Республикой Иран. Ведь для дружественного Ирана крайне
важ  но, чтобы в зоне безопасности вокруг Республики Арцах на участке
105-километровой границы Зангелана–Джебраила–Физули, ныне контро-
лируемой вооруженными силами Арцаха, никоим образом не оказались
ми ро творцы НАТО (читай США и Турции).

На этом фоне вызывают серьезную озабоченность предстоящие в
ап реле–мае 2020 года в Грузии масштабные учения НАТО «Защитник Ев -
ро пы 2020» (“Defender Europe 2020”). Как сообщает «Голос Америки», в
ма неврах будут участвовать 20000 американских военнослужащих, что
ста нет самым крупным присутствием американского военного контингента в
Европе за последние 25 лет. В учениях также примут участие 9000 уже
дис ло цированных в Европе американских военных и 8000 военнослужа-
щих стран НАТО. Европейское командование США заявляет, что учения
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бу  дут направлены на «повышение военной готовности альянса и сдержи-
вание потенциальных противников». Напомним уважаемым читателям, что
18 декабря 2017 года Белый дом официально распространил новую Ст -
ра тегию национальной безопасности США (СНБ США). Администрация
пре  зи дента США Дональда Трампа сочла необходимым принять собст-
венную СНБ (предыдущая была принята администрацией Барака Обамы
в феврале 2015 г.). Так вот среди главных вызовов-угроз отмечаются –
«ре ви зионистские державы Китай и Россия». Под «ревизионизмом» ее
сос   та вители понимают принципиальный отказ Китая и России от однопо-
лярного мира. «Государствами-изгоями» в СНБ США названы Иран и Се -
вер ная Корея. Заметим также, что 19 января 2019 года была опубликова-
на новая Стратегия национальной обороны (СНО) (National Defense Stra -
tegy, NDS), причем заметим, что был обнародован лишь не секретный
крат кий обзор этого концептуального документа Пентагона. Так, касаясь
уг роз, якобы исходящих со стороны России, читаем, что, оказывается,
Моск ва стремится к власти над странами своей периферии, пытается раз-
рушить НАТО, ухудшить условия европейской безопасности, подорвать
эко  номическую структуру Европы, изменить ситуацию на Ближнем Вос -
токе в свою пользу. В этом документе Кремль обвиняется в «подрыве
меж  дународного порядка изнутри системы» и несоблюдении «дорожных
пра  вил» при проведении своей военной политики. Все это, как отмечается
в СНО, – вызовы «военному достоинству» США. Раньше так не было, се -
туют стратеги из Пентагона: «Мы могли развернуть наши силы, когда хо -
тели, собрать их там, где мы хотели, и действовать, как мы хотели». И,
как записано в СНО, «сегодня каждая сфера оспаривается – воздух, зем -
ля, море, космос и киберпространство».

После столь подробного разъяснения восприятия России со стороны
США и целей, поставленных перед учениями НАТО «Защитник Европы
2020», заметим, что 27 февраля т. г. в ходе совместного брифинга мини-
стра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили с министром обороны Ар ме -
нии Давидом Тонояном грузинский министр заявил: «С радостью должен
от  ме тить, что армянские военнослужащие примут участие в многонацио-
нальных учениях НАТО “Defender Europe 2020”, которые пройдут в Гру зии.
На деюсь, что армянская сторона продолжит активное участие в та ких
учениях». Заметим также, что 27 февраля 2020 года начальник Ген штаба
Воо руженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе встречи с французским
коллегой Франсуа Лекуантром заявил, что Россия обеспокоена ак тив нос -
тью НАТО у своих границ: «Есть ряд вопросов, вызывающих серьез ную
обес покоенность. В первую очередь это усиление военной ак тив ности
НАТО у российских границ. Планируемые в ближайшее время уче ния про -
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водятся на основе антироссийских сценариев, предусматривающих от ра -
ботку наступательных операций». Чем руководствовался Вер ховный глав -
 нокомандующий Вооруженными силами РА Никол Па ши нян, одобрив приг -
 лашение Грузии участвовать в этих антироссийских учениях НАТО (ведь
министр обороны РА на брифинге с министром обороны Грузии не стал
отрицать согласие об участии ВС РА на этих учениях), уму непостижимо.
Хотя, имея в лице Никола Воваевича стратега галактического масштаба,
нам трудно догадаться о побудительных мотивах Н. Па шиняна при при-
нятии подобного, мягко выражаясь, недружественного решения по отно -
шению к главному военно-политическому союзнику РА – Российской Фе -
дерации. Но бесспорен факт, что в столь сложной военно-по литической
об становке, складывающейся в Сирии и регионе Южного Кав каза, ре ше -
ние об участии военных подразделений РА в учениях НАТО «За щит ник
Европы 2020», выражаясь словами председателя За ко но да тель ной ко -
миссии Буле де ля Мёрта, разработавшего знаменитый Граж дан ский ко -
декс Наполеона – это больше, чем преступление: это ошибка.

В завершение статьи хотелось бы подчеркнуть следующее. Пре зи дент
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, одержимый идеологией неоосманизма, не
имея базовых теоретических знаний в этой опасной идеологеме, которой
он в настоящее время руководствуется, которые были у одного из глав-
ных идеологов современного неоосманизма, бывшего министра иност -
ранных дел, премьер-министра (в 2014–2016 гг.) Турции Ахмета Да вут ог -
лу, ведет регион Ближнего Востока и Южного Кав ка за к крупномасштаб-
ной войне. К сожалению, экстренное заседание НАТО от 28 февраля т. г.,
соз ванное Анкарой для консультаций по сирийскому Идлибу, отнюдь не
спо собствовало смягчению напряженности в Ид либе, наоборот, обостри-
ло обстановку в этом регионе. Резкое усиление напряженности побудило
ру ководителя российского Центрa по при ми рению враждующих сторон в
Си рийской Арабской Республике контр-ад ми рала Олега Журавлева зая -
вить: «В этих условиях командование российской группировки войск не
мо жет гарантировать безопасность по ле  тов турецкой авиации в небе над
Си рией». Однако от Турции, оставшейся верной столетиями проводимой
изо щренной и коварной политике сул танов Османской империи, следует
ожи дать, что она спровоцирует Азер байджан для развязывания новой во -
енной агрессии против Республики Ар цах. Не следует исключать, что бу -
дут возможны серьезные диверсионные вылазки с азербайджанской сто-
роны на армяно-азербайджанской границе, охраняемой отрядами Пог ра -
ничного управления ФСБ России в Республике Армения. Убежден, что
все эти варианты, проработанные турецко-азербайджанскими ястребами,
на верняка не станут не ожиданностью для достойных всяческого уважения
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ге нералов и офицеров ФСБ России, руководителей Пограничного управле-
ния ФСБ России в РА, надежно оберегающих неприкосновенность государ -
ствен ной границы Рес публики Армения, причем вне зависимости от опро-
метчивых решений власть предержащих сегодняшней Армении. Убежден
так же, что весьма отрезвляюще на горячие головы турецко-азербайджан-
ских стратегов подействует и дислоцированная в Гюмри 102-я российская
воен ная база.

В эти тревожные дни вновь хотелось бы подчеркнуть: безопасность
Ар   мении, Грузии и Азербайджана, сохранение хрупкого мира в регионе
Юж ного Кавказа от авантюристической политики новоявленного султана
Су  леймана Великолепного (Кануни) наших дней, то есть Реджепа Тайипа
Эр  догана, будет во многом зависеть от решений, принимаемых Великой
Рос сией, ее выдающимся лидером, президентом РФ Владимиром Влади -
ми  ровичем Путиным. Да, уважаемый читатель, я не оговорился, обеспе -
чение безопасности Грузии и Азербайджана также будет обеспечено уси-
лиями России. И хочу выразить тревогу, что незнание истории и прочие
бла гоглупости советника президента Турции Месута Хаккы Джашина о
том, что: «В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это
сно  ва, наша месть будет ужасной», – явно подстрекают Турцию к войне,
ко  торая обернется катастрофой для этой страны. Повторюсь, развяжи
Эр доган войну против России – катастрофа для Турции станет неизбеж-
ной. Но это будет не выбор России.

P. S. В 16:57 по м. в. небезызвестное умеренно русофобское издание
Minval.az опубликовало статью обозревателя Тофиги ханум, она же Нура -
ни под заглавием: «Турция приступает к реализации своей «карабахской»
стра  тегии». В статье дается четкое подтверждение неоосманским устрем-
лениям Эрдогана-паши. Приведу лишь небольшую выдержку из этого
опу  са. Касаясь вышеотмеченной встречи главы МИД Турции с сопредсе-
дателями Минской группы ОБСЕ, Тофига ханум пишет: «Эта встреча обо-
значает серьезный «сдвиг» в нынешнем вялотекущем переговорном про-
цессе … Но теперь происходит качественный сдвиг уже в дипломатии.
Тур  ция не просто обозначает свой интерес к Карабаху – она декларирует
свое дипломатическое участие в урегулировании уже на принципиально
но   вом уровне. И если теперь сопредседатели МГ ОБСЕ и личный пред-
ставитель действующего председателя ОБСЕ прибывают в Турцию и ве -
дут здесь переговоры с Чавушоглу – это не просто дипломатическая веж-
ливость. Очевидно, что вовлеченность Турции в карабахскую тематику,
ее политический «вес» и роль в регионе возросли настолько, что Минская
груп  па уже не может это игнорировать. Сказать, что «турецкая нота» в ка -
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ра  бахской дипломатии меняет баланс сил в пользу Азербайджана – ничего
не сказать».

Что же сказать Тофиге ханум? Не дождетесь!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄ` ԱՂԵՏ Է 
ԹՈՒՐՔԻԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Անոտացիա
Այս տագնապալի օրերին հարկ է նորից ընդգծել. Հայաստանի, Վրաս -

տա նի և Ադրբեջանի անվտանգությունը, փխրուն խաղաղության պահպա -
նու մը Հարավային Կովկասի` տարածաշրջանում նորահայտ սուլթան Սու -
լեյ  ման Հիասքանչի, այսինքն` Էրդողանի արկածախնդրական քաղաքակա -
նութ  յունից շատ բանով կախված կլինի այն որոշումներից, որոնք կկայացնի
Մեծ Ռուսաստանը։ Այո, Վրաստանի և Ադրբեջանի անվտանգությունը նույն -
պես կապահովվի Ռուսաստանի ջանքերով։ Եթե Էրդողանը պատերազմ
սան   ձազերծի Ռուսաստանի դեմ, աղետը Թուրքիայի համար անխուսափելի
կդառ  նա։ Բայց դա չի լինի Ռուսաստանի ընտրությունը։

Սիրիայում և Անդրկովկասում անցած շաբաթ տեղի ունեցած իրադար -
ձութ  յունները լուրջ մտահոգություն են առաջացնում։ Հարգելի ընթերցողը
կա   րող է հարց տալ, թե այդ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել ան -
ցած շաբաթ Անդրկովկասում, որոնք կարող էին այդքան լուրջ մտահո գութ -
յուն առաջացնել։ Փորձեմ հարցի մեջ պարզություն մտցնել։

Եվ այսպես, ս. թ. փետրվարի 25-ին Բաքվում տեղի ունեցավ Ադրբե -
ջան–Թուրքիա ռազմավարական համագործակցության խորհրդի բարձրա -
մա  կարդակ VIII նիստը, որին մասնակցեցին այդ երկրների նախագահները։
Ինչ  պես տեղեկացրեց ԱզերԹԱջ տեղեկատվական գործակալությունը, նիստի
բաց  ման արարողությունից հետո տեղի է ունեցել Իլհամ Ալիևի ու Ռեջեփ Թա -
յիփ Էրդողանի պաշտոնական հանդիպում – առանձնազրույցը։ Առաջին հա -
յաց  քից «մեկ ազգ` երկու պետության» նախագահների այդ հանդիպման մեջ
ոչ մի արտասովոր բան չկա, բայց կարևոր են հայտարարությունները, որոնք
հնչեց րել է Էրդողանը Բաքու կատարած այցի ընթացքում։ Այսպես, Թուրքիայի
նա  խա գահը դատապարտել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդների դիրքո րո -
շումը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում` հայտարա -
րե լով, որ «Ադրբեջանի հողերն օկուպացիայից ազատելու միջնորդների ջան -
քերը անբավարար են»։

Ռեջեփ Թայիփովիչն այդ կերպ իրեն իրավունք է վերապահում գնա հա -
տե լու ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահների գործողությունները, որոնք կատար -
վում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող պետությունների` Ռուսաս -
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տանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի ղեկավարների հինգ պաշտոնական հայտարա -
րութ յուններին լիովին համապատասխան։ Ցավոք, Էրդողանի շանտաժն «աշ -
խա  տեց»։ Երբ գրվում էին այս տողերը, Թուրքիայի արտաքին գործերի նա -
խա րար Մևլութ Չավուշօղլուն Twitter-ի իր էջում գրել է. «Թուրքիայում տեղի
ունե ցավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների` Իգոր Պոպովի (ՌԴ),
Ստե  ֆան Վիսկոնտիի (Ֆրանսիա), Էնդրյու Շեֆերի (ԱՄՆ) և ԵԱՀԿ նախա գա -
հի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի հանդիպումը Թուրքիայի ար -
տա  քին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ»։ Հետո ավելի հե տա -
քրքիր է։ «Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ միայն Ադրբեջանի հարցն է, այլև
Թուրքիայի։ Մեր գլխավոր ցանկությունն է` հասնել խնդրի կարգավոր մանը
Ադր բեջանի ինքնիշխանության հաշվառմամբ և տարածքային ամբող ջա կա նութ -
յան շրջանակում», – ընդգծել է Էրդողանը` դիմելով «իր եղբայր Իլհա մին»։ Նորա -
հայտ նեոօսմանյան փաշա Ռ. Էրդողանի նենգությունը շա րու նակ վում է սուլթան
Աբ դուլ Համիդ II-ի (որ ստացել է «արյունոտ սուլթան» ան  վա նումը) և նրա երիտ -
թուր քական մարդակեր հետևորդների` Թա լեա թի–Էնվերի–Ջեմալի նող կա լի
ավան դույթներով։ Էրդողանն այնտեղ է հաս նում, որ 1992 թ. Խոջալուի ող բեր -
գութ յան պատասխանատվությունը դնում է հայկական կողմի վրա։ Այնինչ,
ստույգ հայտնի է, որ այդ արյունալի չարագործության պատասխա նատ վութ -
յու նը Ադրբեջանի Ժողովրդական ճակատի խղճի վրա է, ինչի մասին ժամա -
նա կին իր հարցազրույցում չեխ լրագրողուհի Դանա Մազալովային ասել է
Ադր բեջանի այն ժամանակվա նախագահ Այազ Մութալիբովը («Неза ви си мая
газета», 1 ապրիլի 1992 թ.)։ Ցինիզմի գագաթնակետն էին Էրդողանի խոս քերն
այն մասին, որ «Վաղը մենք հարգելու ենք Խոջալուի կոտորածի հի շա տակը։
Դա մարդկության պատմության սև էջն է։ Մենք վճռականապես դա տա պար -
տում ենք 28-ամյա վաղեմության այդ ահավոր հանցագործությունը, որը Ադր -
բե ջանի ավելի քան 600 բնակչի կյանք խլեց»։ Հայ ժողովրդի երիտ թուրք դա -
հիճ ների նախանձախնդիր «պահապան հրեշտակը», ինչպիսին, ան կաս կած,
Ռե ջեփ փաշան է, քիչ է, որ Ադրբեջանի Ժողովրդական ճակատի պա րա -
գլուխ ների հրամանով կատարված Խոջալուի չարագործությունը վե րագրում
է հայկական կողմին, դեռ մի բան էլ դրա համար ցասումով դատա պարտում է
հա յերին։ Դրանով իսկ «Ռեջեփ եղբայրը», ըստ էության, աջակցեց «եղ բայր
Իլ համին», որին մերկացրել էին ստի մեջ Ն. Փաշինյան – Ի. Ալիև մյուն խենյան
բա նավեճերում ս. թ. փետրվարի 15-ին։ Ափշերոնյան սուլթանի բա ցա հայտ ստի
նոր հաստատումը երկար սպասել չտվեց։ Այսպես. ս. թ. փետրվա րի 17-ին «Ար -
մեն պրեսի» թղթակիցը բացառիկ հարցազրույց վերց րեց Դանա Մա զա լո վա -
յից։ Մեջբերումներ կատարենք այդ հարցազրույցից. «Ինտեր նետ չկար, հա -
մա կարգիչներ չկային, բայց ես կարող եմ հաստատել, որ այն, ինչ գրել եմ, ասվել
է Այազ Մութալիբովի կողմից, ոչ մի բան հորինված չէ։ Նա կարող է ժխտել դա ինչ -
պես ուզենա, բայց այն ժամանակ նա ասաց այն, ինչը հրապարակվել է «Не -
за  висимая газета»-ում։ Ես ունեմ թերթի այդ համարը, որը հասանելի է նաև
ինտերնետում։ Այազ Մութալիբովը ասել է դա»։ Այնու հետև Մազալովան
հայտ նել է, որ Խոջալուի ողբերգության մասին իմացել է օպե րատոր Չինգիզ
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Մուս թաֆաևի տեսագրություններից, որն անձամբ վավե րա գրել է բացառիկ
կադ րեր։ «Չինգիզը, որի հետ ծանոթացել էինք Կիսլո վոդսկում, իր բնա կա րա -
նում պատմեց ինձ, թե ինչպես էին սպանում այդ մարդ կանց, կոտրում ծնկ նե րը,
որ պեսզի չկարողանան քայլել։ Ծնկները ... մար դու մարմնի ամենացավոտ
տեղն են։ Հաջորդ օրը ես պետք է հարցա զրույց վերցնեի Մութալիբովից։ Ես
չկա րողացա չհարցնել այն մասին, ինչ տե սել էի Չինգիզի նկարահանած այդ
կադ րերում։ Ես պարզապես չհիշատա կե ցի Չինգիզի անունը, որպեսզի չվնա -
սեմ նրան։ Բայց երկու ամիս անց Չինգիզը սպան վեց ...»։ Կցանկանայի հա -
վա տալ, որ ընթերցողն ըմբռնումով կմոտենա նրան, որ այսքան մանրամասն
մեջ բերում կատարեցի Դանա Մազալովայի բացա ռիկ հարցազրույցից։

Դա արվել է մի նպատակով. ցույց տալ Էրդողան–Ալիև տանդեմի քա -
րոզ  չության համակարգվածությունն ու կեղծությունը։ Եվ այն, որ հենց հիմա է
Ռե ջեփ Թայիփովիչը դժգոհություն հայտնում ԵԱՀԿ ՄԽ աշխատանքից` չա -
մա  չելով խոսել ադրբեջանական հողերն «օկուպացումից ազատելու մասին»,
ավե  լին` կրկնում է Ի. Ալիևի թեզը Ղարաբաղյան հակամարտության միակ հնա -
րա  վոր լուծման մասին` Ադրբեջանի ինքնիշխանության և տարածքային ամ -
բող  ջա կանության շրջանակում», բնավ պատահական չէ։ Ի դեպ, ինչպես և
պա  տա հա կան չէ Նախիջևանի ուղղությամբ Բաքու–Թբիլիսի–Կարս մայրուղու
եր  կա թու ղային ճյուղի շինարարության մասին համաձայնագրի ստորագրումը,
էլ չեմ ասում Ադրբեջանի կողմից Թուրքիայում ժամանակակից սպառազինութ -
յան խոշոր խմբաքանակի գնման մասին։ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցութ -
յամբ պատրաստվում է նոր պատերազմ սանձազերծել Արցախի Հանրապե -
տութ  յան դեմ։

Կասկած չի հարուցում նաև այն, որ այդ նպատակով Թուրքիան ու Ադր -
բե  ջանը ստեղծում են համապատասխան տեղեկատվական ֆոն` արդա րաց -
նե լու համար, կրկնում եմ, իրենց կողմից ծրագրվող ռազմական նոր ագրե -
սիան Արցախի դեմ։ Ընդ որում` կասկած չի հարուցում այն, որ Լեռնային Ղա -
րա  բաղի Հանրապետության դեմ պատերազմի սանձազերծումը սիրիա կան
Իդ լիբում լարվածության թեժացման պայմաններում ներկայում խիստ ան -
հրա  ժեշտ է Թուրքիայի համար։ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիան Ռ. Էրդո -
ղա նի համար կստեղծի ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Իրանի հետ քա ղա -
քա  կան սակարկության հավելյալ հնարավորություն։ Այո, այո, հարգելի ընթեր -
ցող։ Ես չսխալվեցի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ քաղա քա -
կան սակարկության հարցում։ Չէ՞ որ բարեկամական Իրանի համար չափա -
զանց կարևոր է, որպեսզի Արցախի Հանրապետության շուրջ անվտան գութ -
յան գոտում` Զանգելան–Ջեբրայիլ–Ֆիզուլի սահմանի 105 կիլոմետրա նոց
տե ղա մասում, որը ներկայում վերահսկվում է Արցախի զինված ուժերի կող -
մից, որևէ կերպ չհայտնվեն ՆԱՏՕ-ի (իմա` ԱՄՆ-ի և Թուրքիայի) խաղա ղա -
րար ները։

Այս ֆոնին լուրջ մտահոգություն են առաջացնում 2020 թ. ապրիլ–մայիսին
Վրաս տա նում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի «Եվրոպայի պաշտ պան ներ 2020» (“Defen -
der Europe 2020”) մասշտաբային զորավարժությունները։ Ինչպես տեղեկաց -
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նում է «Ամերիկայի ձայնը», մանևրներին կմասնակցի 20 հազար ամերիկացի
զին ծա ռա  յող, ինչն ամերիկյան զորակազմի ամենամեծ ներկայությունը կլինի
Եվրո պա յում վերջին 25 տարիներին։ Զորավարժություններին կմասնակցեն
նաև Եվրոպայում արդեն տեղակայված 9000 ամերիկացի զինծառայողներ և
8000 զինծառայողներ ՆԱՏՕ-ի երկրներից։ ԱՄՆ Եվրոպական հրամանատա -
րութ յունը հայտարարում է, որ զորավարժությունները ուղղված կլինեն «դա -
շին քի ռազմական պատրաստության բարձրացմանը և պոտենցիալ հակառա -
կորդ ների զսպմանը»։ Հարգելի ընթերցողներին հիշեցնենք, որ 2017 թ. դեկ -
տեմ բերի 18-ին Սպիտակ տունը պաշտոնապես տարածեց ԱՄՆ Ազգային ան -
վտան գության նոր ռազմավարությունը (ԱՄՆ ԱԱՌ)։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ
Թրամ փի վարչակազմն անհրաժեշտ է համարել ընդունել սեփական ԱԱՌ (նա -
խորդն ընդունվել էր Բարաք Օբամայի վարչակազմի կողմից 2015 թ. փետր -
վա րին)։ Եվ ահա, գլխավոր մարտահրավեր-սպառնալիքների մեջ նշվում են
«Չի նաս տան և Ռուսաստան ռևիզիոնիստական տերությունները»։ «Ռևիզիո -
նիզմ» ասելով` այն կազմողները հասկանում են Չինաստանի և Ռուսաստանի
սկզբուն քային հրաժարումը միաբևեռ աշխարհից։ ԱՄՆ ԱԱՌ-ում «իզգոյ-պե -
տութ յուններ» են նշված Իրանը և Հյուսիսային Կորեան։ Հավելենք նաև, որ
2019 թ. հունվարի 19-ին հրապարակվեց Ազգային պաշտպանության նոր ռազ -
մա վա րութ յունը (ԱՊՌ) (National Defense Strategy, NDS), ընդ որում` նշենք, որ
հրա պա րակ վեց միայն Պենտագոնի այդ հայեցակարգային փաստաթղթի ոչ
գաղտ նի համառոտ տեսությունը։ Այսպես, անդրադառնալով իբր Ռուսաս տա -
նից բխող սպառնալիքներին` կարդում ենք, որ, պարզվում է, Մոսկվան ձգտում
է իշ խանության հասնել իր ծայրամասի երկրների հանդեպ, փորձում է քանդել
ՆԱՏՕ-ն, վատացնել եվրոպական անվտանգության պայմանները, խարխլել
Եվրո պայի տնտեսական կառույցը, փոխել իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում`
հօ գուտ իրեն։ Այս փաստաթղթում Կրեմլը մեղադրվում է «համակարգի ներսից
մի ջազ գային կարգը խափանելու» և «ճանապարհային քարտեզներին» չհե -
տևելու մեջ` իր ռազմական քաղաքականությունն իրականացնելիս։ Այս
ամենը, ինչ պես նշվում է ԱՊՌ-ում, մարտահրավերներ են ԱՄՆ «ռազմական
արժա նա պատվությանը»։ Առաջ այդպես չէր, դժգոհում են Պենտագոնի ստրա -
տեգ ները. «Մենք կարող էինք տեղակայել մեր ուժերը, երբ ցանկանայինք,
հավա քել նրանց այնտեղ, որտեղ ցանկանայինք, և գործել ինչպես
ցանկանայինք»։ Եվ, ինչպես գրված է ԱՊՌ-ում, «այսօր յուրաքանչյուր ոլորտ
վիճարկվում է` օդ, ցա մաք, ծով, տիեզերք և կիբեռտարածք»։

ԱՄՆ-ի կողմից Ռուսաստանի ընկալման և ՆԱՏՕ-ի «Եվրոպայի պաշտ -
պան 2020» զորավարժությունների առջև դրված նպատակների այսքան հան -
գա մանալից պարզաբանումից հետո նշենք, որ ս. թ. փետրվարի 27-ին Վրաս -
տանի պաշտպանության նախարար Իրակլի Գարիբաշվիլու և Հայաստանի
պաշտ պանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի համատեղ ճեպազրույցի ըն -
թաց քում վրացի նախարարն ասաց. «Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ հայ զին -
ծա ռայողները կմասնակցեն ՆԱՏՕ “Defen der Europe 2020” բազմազգ
զորավար ժութ յուններին, որոնք կանցկացվեն Վրաստանում։ Հույս ունեմ, որ
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հայկա կան կողմը կշարունակի ակտիվ մասնակցությունը նման զորավարժութ -
յուն ներին»։ Ասենք նաև, որ 2020 թ. փետրվարի 27-ին ՌԴ Զինված ուժերի
Գլխա վոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը ֆրանսիացի պաշտոնակցի`
Ֆրանսուա Լե կու անտ րի հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ Ռուսաստանը
անհան գիստ է իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ակտիվությամբ. «Կան մի շարք
հարցեր, որոնք լուրջ մտահոգություն են առաջացնում։ Առաջին հերթին, դա
ՆԱՏՕ-ի ռազ մա կան ակտիվության ուժեղացումն է ռուսական սահմանների
մոտ։ Առա ջի կա յում ծրագրվող զորավարժությունները տեղի կունենան հակա -
ռուսական սցե նար ների հիման վրա, որոնք նախատեսում են հար ձակողական
գործողութ յուն ների փորձարկում»։ Ինչո՞վ է առաջնորդվել ՀՀ Զինված ուժերի
Գերագույն գլխա վոր հրամանատար Նիկոլ Փաշինյանը` հավանություն տալով
Վրաս տանի հրավերին` մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի այդ հակառուսական զորավար -
ժութ յուն ներին (չէ՞ որ ՀՀ պաշտպանության նա խարարը Վրաստանի պաշտ -
պա նութ յան նախարարի հետ ճեպազրույցում չի ժխտել համաձայնությունը` այդ
զորա վար ժութ յուն ներին ՀՀ ԶՈւ մաս նակցելու մասին)` անհասկանալի է։ Թեև,
հան ձին Նիկոլ Վովաևիչի տիեզերական մասշտաբի ստրատեգ ունենալով`
մեզ հա մար դժվար է գլխի ընկնել Ն. Փաշինյանին դրդող մոտիվների մասին`
նման, մեղմ ասած, ոչ բարեկամական որոշում ընդունելիս ՀՀ գլխավոր
ռազմաքաղա քա կան դաշնակցի` Ռուսաստանի Դաշնության հանդեպ։ Բայց
անվիճելի է փաստը, որ ռազմաքաղաքական այսքան բարդ իրադրությունում,
որն ստեղծ վել է Սիրիայում և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում,
ՆԱՏՕ-ի «Եվրո պա յի պաշտպան 2020» զորավարժություններին ՀՀ զին վո -
րական ստորաբա ժա նում ների մասնակցության մասին որոշումը, արտա -
հայտվելով Օրենսդրա կան հանձնաժողովի նախագահ Բուլե դը լա Մյորտի
խոսքերով, որը մշակել է Նապո լեոնի հանրահայտ Քաղաքացիական օրենս -
գիրքը, ավելին է, քան հան ցա գոր ծությունը. դա սխալ է։

Հոդվածի վերջում կցանկանայի ընդգծել հետևյալը։ Թուրքիայի նախա -
գահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, տարված լինելով նեոօսմանիզմի գաղափարա -
բա նությամբ, տեսական հիմնային գիտելիքներ չունենալով այդ վտանգավոր
իդեո լո գեմի հարցում, որով նա այժմ առաջնորդվում է, որոնք ուներ ժամանա -
կա կից նեոօսմանիզմի գլխավոր գաղափարախոսներից մեկը` Թուրքիայի ար -
տա քին գործերի նախկին նախարար, նախկին վարչապետ (2014–2016 թթ.)
Ահ մեթ Դավութօղլուն, Մերձավոր Արևելքի և Հարավային Կովկասի տարածա -
շրջան ները տանում է դեպի լայնածավալ պատերազմ։ Ցավոք, ս. թ. փետր -
վարի 28-ի ՆԱՏՕ-ի արտահերթ նիստը, որը գումարել էր Անկարան սիրիական
Իդ լի բի վերաբերյալ խորհրդակցությունների համար, բնավ չնպաստեց Իդ -
լիբում լարվածության մեղմմանը, ընդհակառակը, սրեց իրավիճակը տարածա -
շրջա նում։ Լարվածության կտրուկ խորացումը Սիրիական Արաբական Հանրա -
պե տութ յու նում թշնամական կողմերի հաշտեցման Ռուսաստանյան կենտրոնի
ղե կա վար, դերծովակալ Օլեգ Ժուրավլյովին մղել է հայտարարելու. «Այս պայ -
ման ներում ռուսաստանյան զորախմբերի հրամանատարությունը չի կարող
երաշ խավորել թուրքական ավիացիայի անվտանգությունը Սիրիայի եր կն -
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քում»։ Սակայն Օսմանյան կայսրության սուլթանների հարյուրամյակներ վա -
րած խորամանկ և նենգ քաղաքականությանը հավատարիմ մնացած Թուրքիա -
յից պետք է սպասել, որ Ադրբեջանին կհրահրի ռազմական նոր ագրեսիա սան -
ձա զեր ծել Արցախի Հանրապետության դեմ։ Չպետք է բացառել, որ ադրբեջա -
նա կան կողմից կարող են լինել հնարավոր լուրջ դիվերսիոն սողոսկումներ հայ-
ադր բե ջանական սահմանին, որը պահպանվում է Հայաստանի Հանրապե -
տութ յունում Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ վարչության սահմանապահ
ջո կատ ների կողմից։ Համոզված եմ, որ թուրք-ադրբեջանական բազեների մշա -
կած այս բոլոր տարբերակները հաստատ անսպասելի չեն լինի Ռուսաստանի
ԱԴԾ ամենայն հարգանքի արժանի գեներալների և սպաների, ՀՀ-ում Ռուսաս -
տանի ԱԴԾ Սահմանապահ վարչության ղեկավարների համար, որոնք հուսա -
լիո րեն պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահ մա -
նի անձեռնմխելիությունը, ընդ որում` անկախ այսօրվա Հայաստանի իշխանա -
վոր ների հապճեպ ընդունած որոշումներից։ Համոզված եմ նաև, որ թուրք-ադր -
բե ջա նական տաքգլուխ ստրատեգների համար բավական սթափեցնող ազդե -
ցութ յուն կունենա նաև Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայանը։

Այս տագնապալի օրերին կրկին կցանկանայի ընդգծել. Հայաստանի,
Վրաս տանի և Ադրբեջանի անվտանգությունը, Հարավային Կովկասի տարա -
ծա շրջանում փխրուն խաղաղության պահպանումը մեր օրերի նորահայտ սուլ -
թան Սուլեյման Հիասքանչի (Կանունի), այսինքն` Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ար -
կա ծա խնդրական քաղաքականությունից շատ բանով կախված կլինի Մեծ Ռու -
սաս տանի, նրա ականավոր առաջնորդ, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Վլադիմի րո -
վիչ Պուտինի ընդունած որոշումներից։ Այո, հարգելի ընթերցող, ես չսխալվեցի,
Վրաս տանի և Ադրբեջանի անվտանգությունը նույնպես կապահովվի Ռուսաս -
տանի ջանքերով։ Եվ ցանկանում եմ հայտնել տագնապ առ այն, որ Թուրքիայի
նա խա գա հի խորհրդական Մեսութ Հաքը Ջաշինի պատմության չիմացությունը և
այլ բարեհիմարություններն այն մասին, թե «Անցյալում մենք մարտնչել ենք Ռու -
սաս տանի դեմ 16 անգամ, մենք դա նորից կանենք, մեր վրեժն ահավոր կլինի»,
ակն հայ տորեն դրդում են Թուրքիային պատերազմի, որը կվերածվի աղետի
այդ երկրի համար։ Կրկնում եմ, եթե Էրդողանը պատերազմ սանձազերծի Ռու -
սաստանի դեմ, աղետը Թուրքիայի համար անխուսափելի կլինի։ Բայց դա չի լի -
նի Ռուսաստանի ընտրությունը։

Հ. Գ. Մոսկվայի ժամանակով ժամը 16.57-ին չափավոր ռուսատյաց ոչ
ան հայտ Minval.az պարբերականը հրապարակել է մեկնաբան Թոֆիգա խա -
նու մի, նույն ինքը` Նուրանիի հոդվածը` «Թուրքիան սկսում է իրականացնել իր
«ղա րաբաղյան ռազմավարությունը» վերնագրով։ Հոդվածում տրվում է Էրդո -
ղան փաշայի նեոօսմանյան նկրտումների հաստատումը։ Մեջբերեմ ոչ մեծ
հատ ված ներ այդ հոդվածից։ Անդրադառնալով Թուրքիայի ԱԳՆ ղեկավարի`
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ վերոնշյալ հանդիպմանը` Թո -
ֆի գա խանումը գրում է. «Այդ հանդիպումը նշանակում է լուրջ «տեղաշարժ»
ներ կա յում դանդաղ ընթացող բանակցային գործընթացում ... Բայց այժմ տեղի է
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ունե նում որակական տեղաշարժ արդեն դիվանագիտությունում։ Թուրքիան
պար զապես իր շահը չի նշում Ղարաբաղում, Թուրքիան հռչակում է իր դիվա -
նա  գիտական մասնակցությունը կարգավորմանն արդեն սկզբունքորեն նոր
մա կար դակում։ Եվ եթե այժմ ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահները և ԵԱՀԿ գործող
նա խա գահի անձնական ներկայացուցիչը գալիս են Թուրքիա և այստեղ վարում
են բանակցություններ Չավուշօղլուի հետ, դա պարզապես դիվանագիտական
քա ղա քավարություն չէ։ Ակնհայտ է, որ Թուրքիայի ներգրավվածությունը ղա -
րա բաղյան թեմատիկայում, նրա քաղաքական «կշիռը» և դերը տարածա շրջա -
նում այնքան են աճել, որ Մինսկի խումբը արդեն չի կարող դա անտեսել։ Ասել,
թե «թուրքական նոտան» ղարաբաղյան դիվանագիտությունում փոխում է ուժե -
րի հավասարակշռությունը հօգուտ Ադրբեջանի, նշանակում է ոչինչ չասել»։

Ի՛նչ ասենք Թոֆիգա խանումին։ Դա երբե´ ք չեք տեսնի։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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КОНСОЛИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА АРМЕНИИ – ВАЖНЕЙШИЙ
ЭЛЕМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ГОСУДАРСТВА 

Не скрою, уважаемый читатель, что мне было отнюдь не весело в
оче редной раз на новых примерах обосновывать полную неадекват-
ность «народного премьера» Республики Армения (РА) Никола Во ва -
еви ча, себя любимого, и его камарильи занимаемым ими должностям.
Или же вновь раскрывать угрозы и вызовы национальной безопасности РА,
во многом обусловленные непрофессионализмом армянских властей.
По ка зывать и доказывать, что заокеанские технологии, последовательно
ре али зованные в РА, превратили мою страну в своеобразный полигон по
соз данию универсальных механизмов подрыва основ государств, начи-
нают действовать угнетающе на психику. Видимо, от осознания слабо-
сти оппозиции в противодействии творимому по отношению к одной из
древ нейших наций мира подлому бесчинству.

За последние год и 10 месяцев после государственного переворота
апреля-мая 2018 года мне не раз приходилось писать, что в условиях мо -
но национальной Армении главная мишень заокеанских технологов цвет -
ных революций и государственных переворотов – подрыв основ ар мян -
ской идентичности, разрушение генетического кода армянского на ро да,
основанного на традиционных христианских ценностях армянской семьи
и исторической памяти армянского народа. Заокеанским политтехноло-
гам доподлинно известно, что одним из действенных инструментов раз-
рыхления основ государственности, во всяком случае на примере РА, и
это – свершившийся факт, является внедрение и деятельность разветв-
ленной сети пресловутого Фонда Сороса «Открытое об щест во». Я не ста -
ну вновь пересказывать деструктивную деятельность более полусотни
соросовских подрывных организаций в Армении, щед ро финансируемых
суммами, исчисляемыми миллионами долларов. Отмечу лишь вкратце: в
итоге их деятельности «соросята» вполне за служенно могут похвастать-
ся тем, что в РА им удалось расколоть ар мянское общество, обезволить
нуждой трудолюбивый и гордый народ, под чинить его обслуживанию
навязанной ими же, соросовскими нахлебниками, повестки дня. Повестки,
реализация которой в конечном счете при ведет к окончательной потере
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общественной армянской идентичности. Увы, сказанное не есть преуве-
личение. Это всего лишь констатация уже свер шившегося.

Подумайте сами, уважаемый читатель. Многочисленные информа-
ционные, аналитические, политические передачи самых разных телекана-
лов Армении, радио, интернет-изданий и других СМИ денно и нощно ве -
щают, казалось бы, о правильных вещах. Вместе с тем, если внимательно
проанализировать их содержание, мы будем вынуждены признать, что
подавляющее большинство армянских СМИ (армянских ус лов но, правиль-
нее – соросовских) своими передачами и публикациями по существу фор-
мируют повестку, наполненную разного рода давно на бив шими оскомину
дискуссиями, на первый взгляд, по актуальной тематике. Причем до боли
обидно, что в эти изначально бесплодные дискуссии вовлекаются весьма
образованные, искренне болеющие за свою Ро дину – Республику
Армения и Республику Арцах, молодые политики, об щественные деятели,
ученые и аналитики, специалисты по международным вопросам.

Чтобы у читателя не сложилось неверное представление о моем от но -
шении к этим дискуссиям, замечу, что я вовсе не против активного развен-
чивания молодыми, патриотически настроенными гражданами РА все го
убо жества и одновременно опасности политики, навязанной закордонными
кукловодами Н. Пашиняну и Ко. Я всего лишь хочу, чтобы трезвомыслящие
граждане Армении добровольно не стали бы действующими акторами навя-
занной РА диверсии, ведущей к разрушению нашего государства. А что
наметившийся в стране ход развития событий ведет именно к такому фина-
лу, сомневаться не приходится. Самокритично признаемся, что на данном
этапе армянские «соросята» оправдали надежды своих грантодателей: по -
ли тический класс Армении не в полной мере осознает всю сложность по ло -
же ния, в котором оказался регион Южного Кав каза. Не согласиться с такой
оцен кой – признаться в непонимании проис ходящих процессов. Что же не -
доо ценивается политическим классом Ар ме нии? Это, в первую очередь, уг -
ро за дестабилизации положения в Ира не и вокруг него – дружественной Ар -
ме нии стране, которая по какому-то зло му року после Китайской Народной
Рес публики оказалась второй, наиболее сильно подверженной распростра-
нению коронавируса. Вторая опас ность исходит из ущемленного самолюбия
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который крайне тяжело пе -
ре нес отрезвляющее предупреждение президента России Владимира Вла -
ди мировича Пу тина в ходе состоявшихся 6 марта 2020 г. в Москве перегово -
ров В. Путин – Р. Эрдоган. Переговоров, которые спустили Р. Эрдогана с за -
об лачных вы сот Османской империи времен Сулеймана Великолепного на
си рийские трассы М4 и М5, которые в настоящее время контролируют воен-
ные по ли цейские России, что стало причиной… шантажа со стороны Турции
Ев ро союза с гнусным использованием в качестве политического оружия бе -
женцев.
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Было вполне предсказуемо, что неоосманскую политику Турции, ее
опас  ные для мира имперские устремления поддержит все тот же неуго-
монный русофоб Джордж Сорос. Видимо, вдохновленный тем, что бри-
танское издание “Financial Times” (FT) в декабре 2019 года назвало аме-
риканского филантропа Джорджа Сороса «человеком года». Как отмеча-
лось в решении: в ряду прочих его «достоинств», в том числе из-за его не -
из  менной поддержки «либеральной демократии, которая находится в
оса де со стороны популистов». Читатели возрастом постарше, наверное,
при задумаются над тем, с чего бы это такое авторитетное на За паде бри-
танское издание, как FT, присуждает филантропу Соросу подобный титул.
Уверен, что в памяти британских финансовых старожилов еще све жи
поделки Джорджа Тивадаровича от 16 сентября 1992 года, когда не без
его участия произошло резкое удешевление британской валюты – фун та
стер лингов. Не хочу приводить подробностей той гигантской фи нан совой
аферы, которая позволила Тивадаровичу заработать, по разным оцен-
кам, от $1 млрд до $1,5 млрд. Тогда его побудительный мотив обру шения
британского фунта стерлингов был вполне прозрачен – бизнес и ничего
лич ного. Не хочется верить, что учредители премии FT хотели как-то под-
сластить Джорджа Сороса в это сложное для Великобритании вре мя,
взяв за основу своего решения любимое выражение небезызвестного
учи теля Беликова из «Человека в футляре» А. П. Чехова: «Как бы че го не
вышло». Однако мои сомнения на сей счет тут же развеялись, когда аме -
ри канский филантроп спустя два с половиной месяца после восшествия
на пьедестал «человека года», 5 марта 2020 года, опубликовал все в том
же издании статью: «Financial Times (Великобритания): из-за военных
прес туплений Путина в Сирии Европа должна занять сторону Тур ции».

Как говорится, вот и пришли к побудительным мотивам и истокам
приз нания Дж. Сороса «человеком года». Уважаемый читатель может
впол не оправданно задаться вопросом: так ведь Сорос эту статью напи-
сал позже и причем тут эта статья? Да, действительно, статья была напи-
сана двумя с половиной месяцами позднее признания его «человеком го -
да», однако весь вопрос в том, что в сей статье этот циничный разруши-
тель государств в очередной раз подтверждает свое низменное русофоб-
ство, нелюбовь к России, к её выдающемуся лидеру Владимиру Влади ми -
ро вичу Путину, более того, изощряется в поддержке неоосманского сул -
та на Эрдогана. Вот о чем пишет сей титулованный FT филантроп: «Един -
ствен ной страной, которая направила свои войска на защиту мирного на -
се ления, оказавшегося из-за действий Асада и России в западне в Ид ли -
бе, стала Турция. В конце прошлого месяца российская армия на нес ла
се рию ударов, в результате которых погибли 34 турецких военнослужа-
щих [Сорос не мог не знать, что их гибель полностью на совести (при на -

119

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



ли чии таковой) турецкого руководства, о чем весьма доказательно бы ло
не однократно заявлено и показано по авторитетным TV-каналам Цент ром
по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением бежен-
цев в Сирийской Арабской Республике. – А. Г.]. Но Турция не отважилась
ата ковать Россию напрямую, потому что российские ВКС сильнее ту рец -
ких (поздравляем Джорджа Тивадаровича с открытием. – А. Г.). У Рос сии
есть ядерное оружие, а у Турции его нет. Турция вместо этого ре ши ла на -
нес ти удар возмездия по войскам Асада с применением беспилотников (о
ги бели сирийских военнослужащих – ни намека на сожаление, – А. Г.). Так
Пу тин в очередной раз ушел от наказания за убийства». Эту сколь гнус-
ную, столь же ложную концовку я специально не исключил из при веденной
ци таты. Думается, что этого достаточно, чтобы действующее по ли ти чес -
кое руководство РА, если оно не является полностью подставным со сто-
роны все того же Сороса и прочих кукловодов из-за бугра, ознакомившись
с этой клеветнической статьей Сороса, выступило с политическим заявле-
нием о прекращении деятельности полусотни общественных орга низаций
– прихлебателей Фонда Сороса в Армении за откровенную враж дебность
по отношению к Российской Федерации, главному военно-по ли тическому
союз нику Республики Армения, единственно надежному га ранту безопасно-
сти не только РА, но и региона Южного Кавказа. Пусть чи та тель не станет
пос пешно подозревать меня в политической наивности в оценке властей Ар -
ме нии и оторванности от сложившихся геополитических реалий. Именно в
на ши дни Армения и армянский народ должны осознанно и консолидиро-
ванно выступить с решительным протестом против разрушительных дей-
ствий разного рода глобалистских денежных мешков, име нуемых нынче фи -
лан тропами, которые не без подсказок мировой закулисы глобалистов уже
не одно десятилетие разного рода либеральными сказ ками о демократии и
правах человека, обернутыми в зеленые купюры с изображением отцов ос -
но вателей США, затыкают рты падких до халявы поли тиков и Ко. В данном
конк ретном случае промедление со стороны властей Армении с принятием
ре шительных мер по свертыванию работы разного рода соросовских контор
в очередной раз покажет их лживость и лу кавство в отношениях с Россией,
и можно не сомневаться, что это будет чре вато серьезными потрясениями
в самом ближайшем будущем. Пот ря се ниями, инициированными любимчи-
ками Сороса в лице Апшеронского и Нео османского султанов, то бишь Иль -
ха мом Алиевым и Реджепом Эрдо ганом.

Уверен, что читатель обратил внимание на подчеркнутую мною не -
об  ходимость консолидированного отторжения РА соросовской пятой ко -
лон ны. При этом, естественно, читатель может задаться вполне резон-
ным вопросом: о каком консолидированном отпоре может идти речь, если
се годня даже оппозиция Армении все еще сама не смогла консолидиро-
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ваться. Может быть, сравнение, которое я приведу далее, будет не впол-
не корректным, но оно, уверен, имеет право на жизнь.

Итак, приведу перефразированную реплику из разговора Уинстона
Чер чилля с его личным секретарем Колвиллом 21 июня 1941 г. накануне
втор жения немецких войск в СССР: «Если бы Гитлер вторгся в ад, я по
мень шей мере благожелательно отозвался бы о сатане в палате общин»
(У. Чер  чилль. Вторая мировая война. Т. 3, кн. 1. М., 1955, гл. 20, с. 363). Не
спе  шите упрекнуть меня, уважаемый читатель, за кажущуюся некоррект-
ность приведенной цитаты применительно к данному конкретному случаю.
Сог ласитесь, что оппозиция, в том числе и ваш покорный слуга, от нюдь не
ан гелы, да и Армения с легкой руки Сороса на пути к аду, так что нали чие
са таны во власти РА, гегемон которой неоднократно упоминает имя Госпо -
да Бога всуе, несколько объясняют уместность моего сравнения. Я не ого -
во  рился – сатаны, хотя бы потому, что, повторюсь, уже в ко то рый раз Ни -
кол Воваевич о своей бренной деятельности кощунственно го во рит, со пос -
тав ляя ее с деятельностью и упоминанием имени Иисуса Христа.

Сегодня, уважаемый читатель, не будет преувеличением сказать,
что существованию Республики Армения и Республики Арцах грозит
край  не опасная угроза. Вместе с тем важно подчеркнуть, что предотвра-
тить разрушительные последствия этой угрозы можно, лишь консолиди-
ровав весь армянский народ. Народ, который соросовские кукловоды ко -
вар  но разделили на «черных» и «белых», на «революционеров» и «ре -
ван шистов», на сторонников «За» и «Против» поправок Конституции РА.
Си  лой Провидения властям все еще не удалось окончательно превратить
Ар  ме нию в ад. Более того, к счастью, властям еще не удалось перевести
рас  кол армянского общества в Вооруженные силы РА и Республики Ар -
цах, впрочем, как и не удалось окончательно расшатать устои христиан-
ской традиционной армянской семьи, основанной на любви к святым для
армян папе и маме, их любви к своим родителям и детям. И чтобы не до -
пус тить навязанных нам извне необратимых опасных проявлений, разру-
шающих армянскую идентичность нравов, следует в первую очередь на -
чать последовательную работу по объединению оппозиции. Объеди не -
нию не на словах, а на деле, положив на алтарь борьбы весь человече-
ский, финансовый, интеллектуальный и информационный ресурс, кото-
рый имеется в распоряжении патриотических сил Армении. И это будет
тем первым шагом, сделав который, убежден, мы пробудим веру в сотнях
ты сяч наших сограждан, более чем у половины избирателей, которые
бой  котировали внеочередные выборы в Национальное Собрание VII со -
зы ва, состоявшиеся в декабре 2019 года. Ведь столь внушительная неяв -
ка избирателей настоятельно диктует жизненную важность консолидации
ар мянского общества. А консолидация общества – важнейший элемент
сох ранения государства.
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Вместо послесловия. Не хотелось нарушать ставшее уже традицией
за вершение статьи на светлой ноте. Так, в 2021 году исполняется 100 лет
со дня рождения выдающегося композитора ХХ века, Народного артиста
СССР Арно Арутюновича Бабаджаняна. Международный Фонд памяти
ком позитора, в попечительский совет которого входят Народные артисты
СССР, композитор Александра Пахмутова, талантливый актер и ре жиссер
Ар мен Джигарханян, поэт Николай Добронравов, художественный ру ко во -
ди тель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гер гиев, На -
род ный артист СССР, альтист Юрий Башмет, Народный художник Рос сий -
с кой Федерации Александр Рукавишников, экс-чемпион мира по шахматам
Ана толий Карпов, Герой Советского Союза Артур Чилин га ров, в феврале
2019 года выступил с инициативой, чтобы 2021 год был объяв лен ЮНЕСКО
го дом Арно Бабаджаняна. Рассказывать о величии ком по зитора Арно Ару -
тю  новича читателям, думается, нет необходимости, напомню лишь, что в
1974 году на третьем Всемирном конкурсе пес ни в Токио Арно Ба ба джа нян
представлял СССР и был удостоен звания «Лучшего композитора ми ра».
Так вот с самого начала 2019 года Между на родный Фонд памяти Арно Ба -
ба джаняна за подписью президента Фон да Ара Бабаджаняна (сына Арно
Ару тюновича) и генерального продюсера А. Г. Саркисянца обратились с
соот ветствующим ходатайством к президенту Рес публики Армения А. В.
Сар кисяну (2019−07−23, исх. А-908), министру об ра зования, науки, культуры
и спорта РА А. Э. Арутюняну (2019−06−28, исх. А-890), министру иностран-
ных дел РА З. Г. Мнацаканяну (2019−03−25, исх. А-821) с просьбой оказать
со действие в продвижении дан ного вопроса в Организации Объе ди нен -
ных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и реко-
мендовать постоянному пред ставителю РА при ЮНЕСКО представить
кан дидатуру Арно Ба ба джа няна для объявления 2021 г., года 100-летия со
дня рождения великого маэстро, со стороны ЮНЕСКО годом Арно Ба ба -
джа няна. После до вав шие за этим ходатайством действия представителей
ис полнительной влас ти РА стали очередным подтверждением, мягко вы -
ра жаясь, полной безду ховности соратников «революционера» Н. Па ши -
няна, их полной от чуж денности от ар мянской культуры, новым подтвер-
ждением проводимой ими политики пре дания забвению памяти выдаю-
щихся сынов армянского народа, внесших яркий и неповторимый вклад в
ми ровую цивилизацию. Читатель, на вер ное, не обратил внимания, что я
упо мянул лишь «героев» исполнительной власти, отделавшихся отпиской.
Ина  че они поступить и не могли, так как прекрасно осведомлены о том, что
их «вождь» Никол Воваевич, се бя любимый, трибуну Генеральной Ас сам -
б леи ООН, да и любую трибуну международных организаций, будучи по -
ли тиком галактического масштаба, использует для восхваления так назы-
ваемой «бархатной революции», то есть государственного переворота ап -
реля–мая 2018 года. Этого свое об разного, отвергнутого цивилизованным ми -
 ром действа по отпугиванию потенциальных инвесторов в экономику РА.
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Будучи по натуре оптимистом, я полагаю, что президенту РА Армену
Сар  кисяну не было в надлежащей форме доложено о ходатайстве членов
по  пе чительского совета Международного Фонда памяти Арно Ба ба джа -
няна. Думается, что, вникнув в суть вопроса, президент РА использовал
бы свои достойные уважения связи с сильными мира сего для представ-
ления цивилизованному миру той столь востребованной в наши дни истины,
ко  торую предали забвению власти Армении, что Армения и Арцах – это в
том числе и Арно Арутюнович Бабаджанян, а не нувориши с улицы, кото-
рые за соросовские бабки дорвались до руководства Арменией.

P. S. Когда писал эти строки, в моей памяти воскрес незабываемый
эпи  зод начала 1970-х годов. Арно Арутюнович жил в Ереване, на проспекте
Маштоца, дом 43 или 45 (до этого проспект носил имя Сталина, затем Ле -
нина, а ваш покорный слуга, уважаемый читатель, будучи мэром г. Ере вана
при поддержке депутатов Ереванского городского Совета переименовал на
проспект Маштоца). Так вот по традиции сверстники Арно Баба джа няна, к
то му времени уже достаточно взрослые люди, ежедневно со би  рались на
углу здания, в котором жил маэстро. В летние вечера все эти весьма знако-
вые ереванцы самых разных профессий и весьма сложных су деб очень
шум но травили байки. В один из этих вечеров как-то разом они вдруг притих -
ли, а их лица озарились светлыми улыбками. Со своими дво ровыми сверст-
никами, стоя чуть поодаль от наших, скажем так, уличных наставников-вете-
ранов, сначала не догадались, чем же вызвано их мол чание. Дальше сер-
дечные рукопожатия и объятия достойных и уважаемых в Ереване мужчин
с Арно Арутюновичем не оставили сомнений об их давнишней близости. Чи -
та телям замечу, что в тот вечер Арно Ару тю нович очень непринужденно и
теп ло о чем-то рассказывал. Видимо, со своими друзьями молодых лет они
вспо минали оказии из своей общей ере ванской юности. Их расставание бы -
ло столь же теплым, как и встреча. А ведь ветераны наши были весьма и
весь ма уважаемыми людьми не толь ко в Ереване, но и, по крайней мере, во
мно гих столицах бывших союз ных республик СССР.

Арно Арутюнович был и остается всенародным любимцем Еревана
на все годы и времена. Здесь даже инструкции ЮНЕСКО не помеха все-
народной любви и признанию выдающегося композитора Арно Ару тю но -
ви  ча Бабаджаняна.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ`
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ՏԱՐՐ

Չեմ թաքցնի, հարգելի ընթերցող, որ բնավ ուրախ չէի հերթական ան -
գամ նոր օրինակներով հիմնավորելու Հայաստանի Հանրապետության
«ժող  վար չապետ» Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրելիի ու նրա խառնամբոխի
զբա  ղեցրած պաշտոններին լիակատար անհամարժեքությունը։ Կամ էլ նո -
րից բացահայտելու ՀՀ ազգային անվտանգության սպառնալիքներն ու մար -
տա  հրավերները, որոնք շատ բանով պայմանավորված են հայկական իշ -
խա  նությունների ոչ պրոֆեսիոնալիզմով։ Ցույց տալու և ապացուցելու, որ
ՀՀ-ում հետևողականորեն իրականացվող անդրօվկիանոսյան տեխնո լո -
գիա  ները իմ երկիրը վերածել են պետությունների հիմքերի խարխլման ունի -
վեր  սալ մեխանիզմների ստեղծման ինքնատիպ փորձադաշտի և սկսում են
նե  խիչ ազդեցություն գործել հոգեվիճակի վրա։ Հավանաբար, աշխարհի
հնա  գույն ազգերից մեկի հանդեպ իրականացվող ստոր սան ձար ձա կութ -
յանը դիմակայելու հարցում ընդդիմության թուլության գիտակցությունից։

2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո անցած վեր -
ջին մեկ տարի 10 ամսվա ընթացքում քանիցս գրել եմ, որ միազգ Հայաս տա նի
պայ մաններում գունավոր հեղափոխությունների և պետական հեղա շրջում -
նե րի անդրօվկիանոսյան տեխնոլոգների գլխավոր թիրախը հայ ինք նութ յան
հիմ քերի խափանումն է, հայ ժողովրդի` հայկական ընտանիքի ավան դա -
կան քրիստոնեական արժեքների ու պատմական հիշողության վրա հիմ -
նված գենետիկ կոդի քայքայումը։ Անդրօվկիանոսյան քաղտեխ նո լոգ ներին
հաս տատ հայտնի է, որ պետականության հիմքերի խարխլման գոր ծուն մե -
խա նիզմներից մեկը, համենայնդեպս` ՀՀ-ի օրինակով, և դա կա տար ված
փաստ է, Սորոսի, այսպես կոչված, «Բաց հասարակություն» հիմ նա  դրամի
ներդրումն ու բազմաճյուղ ցանցի գործունեությունն է։ Նորից չեմ պատ մի
Հա յաստանում սորոսյան խափանարար կազմակերպությունների ապա կա -
ռու ցողական գործունեության մասին, որոնք շռայլորեն ֆինան սա վոր վում
են միլիոնավոր դոլարների հասնող գումարներով։ Միայն հակիրճ նշեմ.
դրանց գործունեության հետևանքով Սորոսի ճտերը միանգամայն ար ժա -
նիո րեն կարող են պարծենալ, որ ՀՀ-ում նրանց հաջողվել է պառակտել հայ
հա սարակությունը, կարիքից դրդված լինելու պատճառով կամազրկել աշ -
խա  տասեր ու հպարտ ժողովրդին, նրան ենթարկեցնել իրենց իսկ` սորոս յան
լա փակերների պարտադրած օրակարգի սպասարկմանը։ Օրակարգ, որի
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իրա կանացումը վերջին հաշվով կհանգեցնի հայ ինքնության վերջնա կան
կորս տին։ Ավաղ, ասածս չափազանցություն չէ։ Սա արդեն կատար վա ծի հա -
 վաստումն է։

Ինքներդ դատեք, հարգելի ընթերցող։ Հայաստանի ամենատարբեր
հե  ռուս տաալիքների, ռադիոյի, ինտերնետ-պարբերականների և մյուս
լրատ  վամիջոցների բազմաթիվ տեղեկատվական, վերլուծաբանական, քա -
ղա   քական հաղորդումները գիշերուզօր խոսում են, թվում է, թե ճիշտ բա նե րի
մա սին։ Միևնույն ժամանակ, եթե ուշադիր վերլուծենք դրանց բովան դա -
կութ յունը, ստիպված կլինենք խոստովանել, որ հայկական ԶԼՄ-ների (պայ -
մա  նա կանորեն` հայկական, ավելի ճիշտ` սորոսյան) ճնշող մեծամաս նութ -
յունն իր հաղորդումներով ու հրապարակումներով, ըստ էության, ձևավո -
րում է օրակարգ, որը լիքն է վաղուց արդեն ձանձրացրած, առաջին հայաց -
քից` ակտուալ թեմաների վերաբերյալ տարատեսակ բանավեճերով։ Ընդ
որում` չափից ավելի ցավալի է, որ սկզբից ևեթ անպտուղ այդ բանավե ճե -
րին ներգրավվում են բավական կիրթ, իրենց Հայրենիքի` Հայաստանի Հան -
րա  պե տության և Արցախի Հանրապետության համար անկեղծորեն ցա վող
երի տասարդ քաղաքական, հասարակական գործիչներ, գիտնական ներ և
վեր լուծաբաններ, միջազգային հարցերի մասնագետներ։

Որպեսզի ընթերցողը սխալ պատկերացում չկազմի այդ բանավեճերի
հան  դեպ իմ վերաբերմունքի մասին, նշեմ, որ բոլորովին դեմ չեմ, որ ՀՀ երի -
տա   սարդ, հայրենասիրական տրամադրություններ ունեցող քաղաքա ցի -
ներն ակտիվորեն ներկացնեն այն քաղաքականության այլանդակությունն ու
միա  ժա մանակ` վտանգավորությունը, որն արտասահմանյան տիկնիկա -
վար   ների կողմից պարտադրվել է Ն. Փաշինյանին և Ко-ին։ Ես ընդամենը
ցան կա նում եմ, որպեսզի Հայաստանի սթափ մտածող քաղաքացիները ինք -
նա  կամ չդառնան ՀՀ-ին պարտադված, մեր պետությունը քայքայման տա -
 նող դիվերսիայի գործող անձինք։ Իսկ որ երկրում ծավալվող իրադար ձութ -
յուն ների ընթացքը տանում է հենց նման վերջնագծի` կասկած չի հարու ցում։
Ինք նաքննադատաբար խոստովանենք, որ սույն փուլում Սորոսի հայ ճտ -
երը արդարացրել են իրենց գրանտատուների հույսերը. Հայաստանի քա ղա -
քա կան դասը լիովին չի գիտակցում դրության ողջ լրջությունը, որում հայտ -
ն վել է Հարավային Կովկասի տարածաշրջանը։ Այս գնահատականին չհա -
մա ձայնելը նշանակում է չհասկանալ տեղի ունեցող գործընթացները։ Իսկ
ի՞նչն է թերագնահատվում Հայաստանի քաղաքական դասի կողմից։ Դա,
առա ջին հերթին, Հայաստանի բարեկամ երկրում` Իրանում և նրա շուրջ
իրա  վի ճակի ապակայունացման սպառնալիքն է, որը մի ինչ-որ չար ճակա -
տա  գրով Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունից հետո դարձել է
երկ  րորդ ամենամեծ երկիրը կորոնավիրուսի տարածման իմաստով։ Երկ -
րորդ վտանգը բխում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի վի րա -
 վոր  ված եսասիրությունից, որը չափից ավելի ծանր է տարել Ռուսաս տա նի
նա խագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի սթափեցնող նախա զգու շա -
ցումը 2020 թ. մարտի 6-ին Մոսկվայում տեղի ունեցած Վ. Պուտին – Ռ. Էր -
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դո ղան բանակցությունների ընթացքում։ Բանակցություններ, որոնք Ռ. Էրդո -
ղա  նին Սուլեյման Հիասքանչի Օսմանյան կայսրության ժամանակ ներից վար
բե րեցին սիրիական М4 և М5 խճուղիներ, որոնք ներկայում վե րա  հսկում են
Ռու սաստանի ռազմական ոստիկանները, ինչը պատճառ դար ձավ ... Թուր -
քիա յի կողմից Եվրամիությանը շանտաժի ենթարկելուն` որ պես քաղա քա -
կան զենք փախստականների նողկալի օգտագործմամբ։

Միանգամայն կանխատեսելի էր, որ Թուրքիայի նեոօսմանյան քաղա -
քա  կանությանը, աշխարհի համար վտանգավոր նրա կայսերական
նկրտում   ներին կաջակցի այդ նույն անդադրում ռուսատյաց Ջորջ Սորոսը։
Հա  վա նաբար, ոգևորված նրանով, որ բրիտանական “Financial Times” (FT)
պար  բերա կանը 2019 թ. դեկտեմբերին ամերիկյան ֆիլանտրոպ Ջորջ Սորո -
սին անվանել էր «տարվա մարդ»։ Ինչպես նշվում էր որոշման մեջ` նրա այլ
«ար ժա նիք ների» շարքում, այդ թվում` «լիբերալ դեմոկրատիային նրա ան -
փո   փոխ աջակցության համար, որը գտնվում է պոպուլիստների պաշարման
մեջ»։ Ավագ տարիքի ընթերցողները հաստատ կխորհեն այն բանի շուրջ, թե
այդ ինչո՞ւ է, որ Արևմուտքում այնպիսի հեղինակավոր բրիտանական պար -
բե  րա կանը, ինչպիսին է FT-ն, ֆիլանտրոպ Սորոսին շնորհում նման տիտ -
ղոս։ Համոզված եմ, որ բրիտանացի ֆինանսական հնաբնակների հիշողութ -
յան մեջ դեռևս թարմ են Ջորջ Թիվադորովիչի 1992 թ. սեպտեմբերի 16-ի
զան  ցանք ները, երբ ոչ առանց նրա մասնակցության տեղի ունեցավ բրիտա -
նա  կան արժույթի` ֆունտ սթեռլինգի կտրուկ արժեզրկումը։ Չեմ կամենում
ման  րա մաս ներ ներկայացնել ֆինանսական այդ հսկայական խարդախութ -
յու նից, որը թույլ տվեց Թիվադորովիչին, ըստ տարբեր գնահատականների,
վաս  տա կել $1 – $1,5 մլրդ։ Այն ժամանակ բրիտանական ֆունտ սթեռլինգի
անկ  ման նրա պարզաբանումը միանգամայն թափանցիկ էր` բիզնես է, և ոչ մի
անձնական բան։ Չէի ցանկանա հավատալ, որ մրցանակի հիմնադիր նե րը
կա մեցել են ինչ-որ կերպ շողոքորթել Ջորջ Սորոսին Մեծ Բրիտանիայի հա -
մար այս դժվարին ժամանակներում` իրենց որոշման հիմք ընդունելով Ա.Պ.
Չեխովի «Պատյանով մարդը» պատմվածքի անմոռանալի ուսուցիչ Բելի կո -
վի սիրելի արտահայտությունը. «Հանկարծ մի բան դուրս չգա»։ Սա կայն իմ
կաս կածներն այս հաշվով անմիջապես ցրվեցին, երբ ամերիկացի ֆի լան -
տրո պը, «տարվա մարդու» պատվանդանին բարձրանալուց երկու սու կես
ամիս հետո` 2020 թ. մարտի 5-ին, այդ նույն պարբերականում հրա պա րա -
կեց «Financial Times (Մեծ Բրիտանիա). Սիրիայում Պուտինի ռազմա կան
հան ցագործությունների պատճառով Եվրոպան պետք է բռնի Թուր քիա յի
կող մը» հոդվածը։

Ինչպես ասում են, ահա և հանգեցինք Ջ. Սորոսին «տարվա մարդ»
ճա  նա չելու դրդապատճառներին ու ակունքներին։ Հարգելի ընթերցողը կա -
րող է միանգամայն արդարացիորեն հարց տալ. բայց չէ՞ որ Սորոսն այդ հոդ -
վա ծը գրել է ավելի ուշ, և ի՞նչ կապ ունի այստեղ այդ հոդվածը։ Այո, իսկա -
պես, հոդվածը գրվել է նրան «տարվա մարդ» ճանաչելուց երկուսուկես
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ամիս ավելի ուշ, բայց ողջ հարցն այն է, որ սույն հոդվածում պետություն նե -
րի այդ ցինիկ քայքայողը հերթական անգամ հաստատում է իր անփոփոխ
ռու  սատ յա ցությունը, այն, որ չի սիրում Ռուսաստանը, նրա ականավոր
առաջ նորդ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին, ավելին` վարպետանում է
նեո օսմանյան սուլթան Էրդողանին աջակցության հարցում։ Ահա թե ինչի մա -
սին է գրում FT-ի տիտղոսակիր սույն ֆիլանտրոպը. «Միակ կողմը, որն իր
զոր քերն ուղարկեց խաղաղ բնակչության պաշտպանության համար, որը
Ասա դի և Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով Իդլիբում հայտնվել էր
ծու ղակում, Թուրքիան էր։ Անցած ամսվա վերջին ռուսական բանակը մի
շարք հարվածներ հասցրեց, որոնց հետևանքով զոհվեց 34 թուրք զինծա ռա -
յող [Սորոսը չէր կարող չիմանալ, որ նրանց զոհվելը լրիվ թուրքական ղեկա -
վա  րութ յան խղճին է (եթե նման բան կա), ինչի մասին ապացույցներով քա -
նիցս հայտարարվել է և ցուցադրվել Սիրիական Արաբական Հանրապե -
տութ  յունում Թշնամական կողմերի հաշտեցման և փախստականների տե -
ղա շարժի վերահսկման կենտրոնի կողմից` հեղինակավոր TV-ալիքներով –
Ա. Գ.]։ Բայց Թուրքիան քաջություն չունեցավ գրոհելու Ռուսաստանի դեմ
ուղղա կիորեն, որովհետև ռուսական ՌՕՈւ-ն ավելի ուժեղ է թուրքականից (շնոր -
հավորում ենք Ջորջ Թիվադորովիչին հայտնագործության համար – Ա. Գ.)։
Ռուսաստանը միջուկային զենք ունի, իսկ Թուրքիան` ոչ։ Թուրքիան դրա
փոխարեն որոշեց հատուցման հարված հասցնել Ասադի զորքերին` ան -
օդա չու թռչող սարքերի օգտագործմամբ (սիրիացի զինծառայողների զոհ -
վելու մասին ափսոսանքի ակնարկ անգամ չկա – Ա. Գ.)։ Այսպես Պուտինը
հեր թական անգամ խուսափեց կատարված սպանության համար պատժից»։
Այս որքան ստոր, նույնքան էլ սուտ վերջաբանը հատուկ չեմ հանել մեջ բեր -
ված հատվածից։ Կարծում եմ, որ սա բավական էր, որպեսզի ՀՀ գործող
քա ղա քական ղեկավարությունը, եթե այդ նույն Սորոսի ու ար տա սահ ման -
յան մյուս տիկնիկավարների լրիվ դրածոն չէ, ծանոթանալով Սորոսի այս
զրպարտ չական հոդվածին, հանդես գար քաղաքական հայտարարությամբ`
Հա յաստանում Սորոսի հիմնադրամի կես հարյուրյակ լափակեր հասա րա -
կա կան կազմակերպությունների գործունեության դադարեցման մասին` Հա -
յաս տանի Հանրապետության գլխավոր ռազմա քաղաքական դաշնակցի, ոչ
միայն ՀՀ-ի, այլև Հարավային Կովկասի տարա ծա շրջանի անվտանգության
հուսալի երաշխավորի` Ռուսաստանի Դաշ նության հանդեպ բացահայտ
թշնա մանքի պատճառով։ Ընթերցողը թող չշտապի կասկածել ինձ քաղա -
քա կան միամտության մեջ Հայաստանի իշ խա նությունների և ստեղծված
աշ խարհաքաղաքական իրողություններից կտր վածության գնահատականի
հար ցում։ Հենց մեր օրերում Հայաստանը և հայ ժողովուրդը պետք է գի -
տակց ված ու համախմբված ձևով հանդես գան վճ ռա կան բողոքով ընդդեմ
փո ղի տարատեսակ գլոբալիստական տոպ րակների կործանարար գործո -
ղութ յունների, որոնք այժմ ֆիլանտրոպ են կոչվում, որոնք, ոչ առանց գլո բա -
լիստ ների համաշխարհային անդրկու լիսների, արդեն քանի տասնամյակ դե -
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մո կրատիայի ու մարդու իրա վունքների մասին տարբեր լիբերալ հե քիաթ նե -
րով` փաթեթավորված ԱՄՆ հիմնադիր հայրերի պատկերները կրող կանաչ
թղթա դրամներով, խցկելով փակում են ձրի լափակերության հասած քաղա -
քա կան գործիչների և Ко-ի բերանները։ Սույն կոնկրետ դեպքում Հայաս տա -
նի իշխանությունների հա պաղումը սորոսյան տարատեսակ դուքանները
փա կելու վճռական գործո ղություններ ձեռնարկելու հարցում հերթական ան -
գամ ցույց կտա նրանց կեղծությունն ու խորամանկությունը Ռուսաստանի
հետ հարաբե րություններում, և կարելի է չկասկածել, որ դա հղի կլինի լուրջ
ցնցում ներով ամե նա մոտ ապագայում։ Ցնցումներ, որոնք կնախաձեռնվեն
Սո րոսի սիրեց յալների կողմից` հանձինս ափշերոնյան և նեոօսմանյան սուլ -
թան ների, ասել է թե` Իլհամ Ալիևի ու Ռեջեփ Էրդողանի։

Համոզված եմ, որ ընթերցողը ուշադրություն դարձրեց իմ կողմից ընդ -
գծված` ՀՀ-ից սորոսյան «հինգերորդ շարասյանը» համախմբված վռնդելու
ան  հրա ժեշտության վրա։ Ընդ որում` բնական է, որ ընթերցողը կարող է մի -
ան  գամայն արդարացի հարց տալ. ի՞նչ համախմբված հակահարվածի մա -
սին կարող է խոսք լինել, եթե այսօր Հայաստանի ընդդիմությունն անգամ դեռ -
ևս չի կարողացել համախմբվել։ Գուցե համեմատությունը, որ կներկայացնեմ,
այն քան էլ կոռեկտ չի լինի, բայց համոզված եմ, որ այն կյանքի իրավունք ունի։

Եվ այսպես, ներկայացնեմ իր անձնական քարտուղար Քոլվիլի հետ
1941 թ. հունիսի 21-ին` գերմանական զորքերի ԽՍՀՄ ներխուժման նախ -
օ րե ին Ուինսթոն Չերչիլի խոսակցությունից փոքր-ինչ վերաձևակերպված
ար տա հայտությունը. «Եթե Հիտլերը դժոխք ներխուժեր, ես առնվազն
բար  յացակամորեն կարտահայտվեի սատանայի մասին Համայնքների
պա լատում» (Ու. Չերչիլ, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, հ. 3,
գիրք 1, Մ., 1955, գլ. 20, էջ 363, ռուսերեն)։ Մի շտապեք կշտամբել ինձ,
հար  գե լի ընթերցող, կոնկրետ դեպքի համար կիրառվող այս մեջբերման
թվաց յալ անկոռեկտության համար։ Համաձայնեք, որ ընդդիմությունը, այդ
թվում և ձեր խոնարհ ծառան, բնավ հրեշտակներ չեն, և Հայաստանն էլ
Սո րոսի թեթև ձեռքով դժոխքի ճանապարհին է, այնպես որ` սատանայի
առ կայությունը ՀՀ իշխանությունում, որի հեգեմոնը քանիցս և զուր հի շա -
տա կում է Տիրոջ անունը, մի փոքր բացատրում են այն, որ իմ հա մե մա -
տութ յունը տեղին է։ Ես չսխալվեցի` սատանայի, թեկուզև այն պատ ճա -
ռով, որ, կրկնում եմ, արդեն որերորդ ագամ Նիկոլ Վովաևիչն իր եղծա նե -
լի գործունեության մասին սրբապղծորեն խոսում է` իրեն համեմատելով
Հի սուս Քրիստոսի գործունեության և անվան հիշատակման հետ։

Այսօր, հարգելի ընթերցող, չափազանցություն չի լինի ասել, որ Հա յաս -
տա նի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության գոյությունը վտան -
գա վոր սպառնալիքի տակ է։ Միևնույն ժամանակ, կարևոր է ընդգծել, որ այդ
սպառ նալիքի կործանարար հետևանքները կարելի է կանխել միայն ողջ հայ
ժո ղովրդին համախմբելով։ Ժողովուրդ, որին սորոսյան տիկնիկա վարները
նեն գաբար բաժանել են «սևերի» ու «սպիտակների», «հե ղա փոխա կան նե րի»
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ու «ռևանշիստների», ՀՀ սահմանադրության փոփո խությունների «Այո»-ի և
«Ոչ»-ի կողմնակիցների։ Նախախնամության ուժով իշխանություններին դե -
ռ ևս չի հաջողվել Հայաստանը վերջնականապես դժոխքի վերածել։ Ավելին,
բա րեբախտաբար, իշխանություններին դեռևս չի հաջողվել հայկական հան -
րութ յան պառակտումը տեղափոխել ՀՀ և Արցախի Հանրապետության Զին -
ված ուժեր, ի դեպ, ինչպես և չի հաջողվել վերջնականապես սասանել հայ -
կա կան ավանդական քրիստոնեական ըն տանիքի հիմքերը, որը հիմնված է
հա յերի համար սուրբ` հոր և մոր, ծնող ների ու երեխաների հանդեպ սիրո
վրա։ Եվ որպեսզի թույլ չտանք մեզ դրսից պարտադրվող անշրջելի վտան -
գա վոր դրսևորումները, որոնք քայքայում են բարքերի հայկական ինք նութ -
յու նը, հարկ է առաջին հերթին ընդդիմության միավորման հետևողական աշ -
խա տանք սկսել։ Միավորում ոչ թե խոսքով, այլ գործով` դրսից պար տա -
դրվող հակազգային ռեժիմի դեմ պայ քարի խորանին դնելով մարդկային,
ֆի նանսական, մտավոր և տեղե կատվական ողջ ռեսուրսը, որն առկա է Հա -
յաս տանի հայրենասիրական ուժե րի տրամադրության տակ։ Եվ դա կլինի
այն առաջին քայլը, որն անե լով, համոզված եմ, մենք կարթնացնենք մեր
հար յուր հազարավոր հա մա քաղաքացիների, ընտրողների կեսից ավելիի
հա վատը, ովքեր բոյկոտեցին VII գումարման Ազգային ժողովի արտահերթ
ընտ րությունները 2019 թ. դեկտեմբերին։ Չէ՞ որ ընտրություններին չմաս -
նակ ցածների այսքան պատ կառելի թիվը պարտադրաբար թելադրում է հայ
հա սարակության հա մախմբան կենսական կարևորությունը։ Իսկ հա սա րա -
կութ յան համախմբումը պետության պահպանման կարևորագույն տարրն է։

Հետգրության փոխարեն: Չէի ցանկանա խախտել արդեն ավանդույթ
դար ձած` հոդվածս լուսավոր նոտայով ավարտելը։ Այսպես, 2021 թ. լրա -
նում է ХХ դարի ականավոր կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ
Առ նո Հարությունի Բաբաջանյանի 100-ամյակը։ Կոմպոզիտորի հիշատակի
Մի ջազգային հիմնադրամը, որի Հոգաբարձուների խորհրդի մեջ են ԽՍՀՄ
ժո  ղովրդական արտիստներ, կոմպոզիտոր Ալեքսանդրա Պախմուտովան,
տա ղանդավոր դերասան և ռեժիսոր Արմեն Ջիգարխանյանը, բանաստեղծ
Նի կոլայ Դոբրոնրավովը, Մարիինյան թատրոնի գեղարվեստական ղե կա -
վար և գլխավոր տնօրեն Վալերի Գերգիևը, ԽՍՀՄ ժողովրդական ար տիստ,
ալ տահար Յուրի Բաշմետը, Ռուսաստանի Դաշնության ժողո վրդական
նկա րիչ Ալեքսանդր Ռուկավիշնիկովը, շախմատի աշխարհի նա խկին չեմ -
պիոն Անատոլի Կարպովը, Խորհրդային Միության հերոս Արթուր Չի լին գա -
րո վը, 2019 թ. փետրվարին հանդես է եկել նախաձեռնությամբ, որ պեսզի
2021 թվականը ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի կողմից հայտարարվի Առնո Բա բաջանյանի
տա րի։ Կարծում եմ, կոմպոզիտոր Առնո Հարությունովիչի մե ծության մասին
պատ մելու անհրաժեշտություն չկա, հիշեցնեմ միայն, որ 1974 թ. Տոկիոյում
Եր գի երրորդ համաշխարհային մրցույթում Առնո Բա բաջան յանը ներ կա յաց -
նում էր ԽՍՀՄ-ը և արժանացավ «Աշխարհի լավա գույն կոմպոզիտոր» կոչ -
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մա նը։ Եվ ահա, 2019 թ. հենց սկզբից Առնո Բաբա ջանյանի հիշատակի Մի -
ջազ գային հիմնադրամը` հիմնադրամի նախագահ Արա Բաբաջանյանի (Առ նո
Հարությունովիչի որդու) և գլխավոր պրոդյուսեր Ա. Գ. Սարգսյանցի ստո րա -
գրութ յամբ, համապատասխան միջնորդությամբ դիմել է Հայաստանի Հան րա -
պե տության նախագահ Ա. Վ. Սարգսյանին (2019-07-23, А-908), ՀՀ կրթու թ -
յան, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ա. Է. Հա րությունյանին
(2019−06−28, А-890), ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Զ. Գ. Մնացա կան -
յա նին (2019−03−25, А-821)` խնդրելով աջակցություն ցուցաբերել հարցը
Միա վորված Ազգերի Կազմակերպության կրթության, գիտության և մշա կույ -
թի հարցերի կազմակերպությունում (ՅՈւՆԵՍԿՕ) առաջ մղելու հարցում և
երաշ խավորելու ՅՈւՆԵՍԿՕ-ում ՀՀ մշտական ներկայացուցչին` ներ կա յաց -
նե լու Առնո Բաբաջանյանի թեկ նածությունը մեծ մաեստրոյի ծննդյան 100-
ամ յակի առիթով 2021 թվականը ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի կողմից Առնո Բաբաջանյանի
տա րի հայտարարելու համար։ ՀՀ գործադիր իշխանության ներկա յացու ցիչ -
նե րի` միջնորդությանը հա ջորդած գործողությունները, մեղմ ասած, հայկա -
կան մշակույթից «հե ղափոխական» Ն. Փաշինյանի կողմնակիցների լիակա -
տար օտարման, ան հոգի վերաբերմունքի հերթական հաստատումը դար -
ձան, հայ ժողովրդի` հա մաշխարհային քաղաքակրթության մեջ վառ և ան -
կրկնե լի ավանդ ներդր ած նշանավոր զավակների հիշատակը մոռացության
տա լու նրանց իրա կանացրած քաղաքականության նոր հաստատումը։ Ըն -
թեր ցողը, հավա նաբար ուշադրություն դարձրեց, որ ես հիշատակեցի միայն
գոր ծադիր իշխանության` խուսագրությամբ գլուխներն ազատած «հերոս նե -
րին»։ Այլ կերպ նրանք չէին էլ կարող վարվել, քանի որ հիանալի տեղե կաց -
ված են այն մասին, որ իրենց «առաջնորդ» Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրեց -
յա լը, ՄԱԿ Գլ խավոր վեհաժողովի և միջազգային կազմակերպությունների
ցան կացած այլ ամբիոն, տիեզերական մասշտաբի քաղաքական գործիչ լի -
նե լով, կօգտագործի, այսպես կոչված, «թավշյա հեղափոխության», այս ինքն`
2018 թ. ապրիլ−մայիսի պետական հեղաշրջման փառաբանման հա մար։ ՀՀ
տն տեսությունում պոտենցիալ ներդրողներին վախեցնելու այդ ինք նա տիպ,
քա ղաքակիրթ աշխարհի կողմից մերժված արարի գովաբանման հա մար։

Բնույթով լավատես լինելով` ինձ թվում է, որ ՀՀ նախագահ Արմեն
Սար  գ սյանին հավուր պատշաճի չի զեկուցվել Առնո Բաբաջանյանի հի շա -
տա կի Միջազգային հիմանդրամի հոգաբարձուների խորհրդի միջ նոր դութ յան
մասին։ Կարծում եմ, որ, հարցի էության մեջ խորանալով, ՀՀ նա խա գա հը կօգ -
տա գործեր հարգանքի արժանի իր կապերն աշխարհիս հզորների հետ` քա -
ղա քակիրթ աշխարհին մեր օրերում այդքան պահանջ ված, Հայաստանի իշ -
խա  նությունների կողմից սույն պարագայում մոռա ցության տրված այն
ճշմար  տությունը ներկայացնելու համար, որ Հայաստանն ու Արցախը, այդ
թվում և Առնո Հարությունի Բաբաջանյանն է, այլ ոչ թե փողոցի դուրս պրծուկ -
նե րը, որոնք սորոսյան փողերով պատա ռոտվելով ղեկավարության են հա -
սել Հայաստանում։
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Հ. Գ. Երբ գրում էի այս տողերը, հիշողությանս մեջ վեր հառնեց 1970-
ական ների սկզբի մի անմոռանալի դրվագ։ Առնո Հարությունովիչն ապրում
էր Երևանում, Մաշտոցի պողոտայի 43, թե 45 տանը (մինչ այդ պողոտան
կրում էր Ստալինի, հետո` Լենինի անունը, իսկ ձեր խոնարհ ծառան, հար գե լի
ըն թերցող, Երևանի քաղաքապետը լինելով, Երևանի Քաղխորհրդի պատ -
գա մավորների աջակցությամբ այն վերանվանեց Մաշտոցի պողոտա)։ Եվ
ահա, ավանդույթի համաձայն` Առնո Բաբաջանյանի հասակակիցները, այն
ժա մանակ` արդեն իսկ տարեց մարդիկ, ամեն օր հավաքվում էին շենքի
անկ յունում, որտեղ ապրում էր մաեստրոն։ Ամռան երեկոներին այդ բոլոր
նշա նավոր երևանցիները, որոնք ամենատարբեր մասնագիտություններ ու
բա  վական բարդ ճակատագրեր ունեին, բարձրաձայն պատմություններ էին
պատ մում։ Այդ երեկոներից մեկի ժամանակ, նրանք բոլորը մեկ էլ հանկարծ
միան գամից լռեցին, իսկ նրանց դեմքերը պատվեցին լուսավոր ժպիտ նե -
րով։ Բակի իմ հասակակիցների հետ, այսպես ասենք, փողոցի մեր ավագ նե -
րից մի փոքր հեռու կանգնած, սկզբում գլխի չընկանք, թե ինչով էր պայ մա -
նա  վորված նրանց լռությունը։ Հետո Երևանի արժանավոր ու հարգ ար ժան
տղա մարդկանց սրտանց ձեռքսեղմումներն ու գրկախառնությունը Առ նո
Հա րությունովիչի հետ կասկած չթողեցին նրանց վաղեմի մտերմության մա -
սին։ Ընթերցողներին ասեմ, որ այդ երեկո Առնո Հարությունովիչը ան կաշ -
կանդ ու շատ ջերմ մի ինչ-որ բան էր պատմում։ Հավանաբար, երիտա սարդ
տա րիների ընկերների հետ նրանք հիշում էին իրենց ընդհանուր երևանյան
պա տանեկության խենթությունները։ Նրանց բաժանումը նույն քան ջերմ էր,
որ քան և հանդիպումը։ Բայց չէ՞ որ մեր վետերանները բա վական հար գար -
ժան մարդիկ էին ոչ միայն Երևանում, այլև, համենայնդեպս, ԽՍՀՄ նախկին
միու թենական հանրապետությունների շատ մայրաքա ղաքներում։

Առնո Հարությունովիչը եղել և մնում է Երևանի համաժողովրդական սի -
րե լին բոլոր տարիների ու ժամանակների համար։ Եվ այստեղ ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի
ուղե ցույցները նշանավոր կոմպոզիտոր Առնո Հարությունի Բաբաջանյանի
հան դեպ համաժողովրդական սիրո ու ճանաչման խոչընդոտ չեն կարող լինել։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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РОССИЯ ПОСТАВЛЯЛА В АРМЕНИЮ ВМЕСТО 
СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕНИЙ МЕТАЛЛОЛОМ?

Аннотация
Верховному главнокомандующему разного рода фейковых батерей

в социальных сетях не помешало бы в свободное от нескончаемых пря-
мых эфиров на своей странице в Facebook спуститься с заоблачных вы -
сот на землю. А далее посоветовали бы ему поднапрячься с тем, чтобы
осоз нать ту величайшую опасность, которая под его бесталанным руко-
водством грозит существованию Республики Армения, одновременно
под  вергая крайней опасности Республику Арцах. Причем эта угроза куда
хлеще, чем злополучный коронавирус.

Статью хочу начать с обращения к читателям, как-то: психологиче-
ски очень нелегко на фоне тревожных сообщений о новых случаях выяв -
ле ния коронавируса у наших граждан, писать о чем-то другом. Однако
пре  одолеть этот дискомфорт помогло пришедшее на память выражение
из произведения Оноре де Бальзака «Лилия долин», опубликованного в
1835 году, которое уже в 1837 году вышло за пределы Франции: “Noblesse
oblige” или «Положение обязывает».

Чтоже побудило меня поделиться своими некороновирусными тре-
вогами с читателями? Итак, 12 марта 2020 г. небезызвестный информа-
ционный рупор заокеанских стратегов в Республике Армения (РА) газета
«Жа манак» («Время») посвятила целую страницу … нет-нет, уважаемый
чи татель, не борьбе с пресечением возможностей распространения коро-
новируса в РА, а оболганию принятых накануне Государственной Думой
Фе  дерального Собрания РФ сути поправок в Конституции Российской Фе -
де рации. Раздраженность, а скорее обескураженность поводырей сей га -
зе ты выдавало само заглавие опубликованной ими статьи: «Путин пос та -
вил Армению вне ЕАЭС». Я не буду пересказывать все содержание этой
сколь антиармянской, столь же русофобской статьи, однако воздержаться
от слов благодарности ее авторам я не в силах. И вот почему. По сути, хо -
зя ева этой газеты в очередной раз засвидетельствовали всю беспомощ-
ность потуг антиармянских сил, которые денно и нощно изощряются вбить
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клин в союзнические отношения России и Армении. Они сейчас пол нее
осознают свое бессилие, ставшее непоправимым в итоге принятия ожи-
даемых поправок в Конституции РФ, что, к их великому разочарованию,
вне всякого сомнения, еще более укрепит суверенитет и независи мость
России, основы российской государственности. Иначе чем паникой труд -
но охарактеризовать смятение русофобов армянского розлива. Что бы не
быть голословным, приведу всего лишь одну выдержку из этой от ме -
ченной выше публикации: «Представлено несколько заявлений о про ве -
дении митингов протеста против обнуления сроков президентства Пу ти на
(далее сокрушаются. − А. Г.), однако мэр Собянин до 10 апреля зап ре тил
проведение в Москве массовых мероприятий с участием более 5 ты сяч
человек». В том же номере газеты опубликована и другая антироссийская
статья с еще более мерзким заглавием: «Будем считать, что ОДКБ не
существует: если Азербайджан коснулся носа нашего солдата, вмес то
обращения к русскому царю, надо его глаз выбить». Этот гнусный ан -
тироссийский выпад в щедро финансируемой из-за океана информацион-
ной коронавирусной заразе, как и следовало ожидать, остался без ка кого-
либо реагирования со стороны хотя бы Совета национальной безопасно-
сти РА или же Национального Собрания РА. Куда уж там, возразит ос -
ведомленный читатель, если сам председатель НС РА со своим замести-
телем, секретарь Совбеза РА еще те воспитанники Сороса. А это не мог -
ло остаться незамеченным и азербайджанской пропагандой.

Примечательно, что за день до этих публикаций, 11 марта т. г., по
ка кому-то случайному совпадению «народный премьер» РА Никол Во ва -
евич, себя любимый, в ходе агитационной кампании в общине Татев Сю -
ник ской области в связи с предстоящим 5 апреля т. г. референдумом в РА
по конституционным изменениям заявил: «Народ, имеем случай, когда
влас ти при Серже Саргсяне дали $42 млн и закупили оружие, это оружие
не работает, вообще ни к чему не пригодно, всего лишь металлолом. Сей -
час возбуждено уголовное дело, пусть Серж Саргсян придет и ответит за
это». Можно было несерьезно отнестись к этой очередной от кровенной
лжи «народного премьера», если бы не было еще одного «случайного»
сов падения. Не прошло и суток, а уже с самого утра азербайджанские ин -
тер нет-издания с нескрываемым восторгом, как по спущенной команде,
ста ли тиражировать эти лживые измышления Пашиняна. Что ни говори, а
азер  байджанские соседи не скрывают своего уважения к Николу Во ва е -
вичу, и в силу этого вполне ожидаемо, что чуть менее своих героев ци ти -
руют нашего. Видать заслужил. Чтобы не быть голословным, сош люсь на
некоторые упоминания в азербайджанских СМИ имени Ни кола Во вае ви -
ча. «Пашинян заявил, что Саргсян приобрел на 42 млн долларов ме тал -
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лолом вместо оружия против Азербайджана» (12 марта 2020), «Па ши нян:
Армения закупила не оружие, а металлолом» (12 марта 2020), «Па ши нян:
«Саргсян приобрел за 42 млн долларов не вооружение, а металлолом.
Вер нут все до копейки!» (12 мартa 2020), «Правда Пашиняна: металлолом −
сим  вол армянской армии» (14 марта 2020). Мож но было бы продол жить
этот список публикаций с подобным содержанием их заглавий, но поста-
раемся разобраться в главных побудительных мотивах и целях, пресле-
дуемых их авторами в азербайджанских, да и армянских масс-медиа. Не
при ходится сомневаться, что они, в первую очередь, нацелены на дискре-
дитацию России, как военно-политического союзника Армении. Ведь од -
но временное вбивание в сознание читателей азербайджанскими и ар м ян -
ски ми СМИ идеи о том, что проданное Рос сией своему стратегическому
союз нику по ОДКБ оружие − это металлолом, весьма распространенная
тех  нология подрыва доверия к стратегическому союзнику. Более того,
азер байджанский агитпроп, ссылаясь на ар мянскую сторону, опосредо-
ванно, а скорее напрямую оценивает уровень союзнических отношений
так же и между государствами−членами ОДКБ. При этом заметим, что за
две недели до этих публикаций опять-таки по какому-то случайному сте -
че нию обстоятельств в ходе совместного брифинга министра обороны
Гру зии Ираклия Гарибашвили со своим ар мянским коллегой грузинский
ми нистр заявил: «С радостью должен отметить, что армянские военно-
служащие примут участие в многонациональных учениях НАТО “Defender
Eu rope 2020”, которые пройдут в Гру зии. Надеюсь, что армянская сторо-
на продолжит активное участие в таких учениях». Уважаемый читатель,
ра нее уже приходилось об этом писать в статье: «Война против России −
ка тастрофа для Турции» (ИА REGNUM, 2 марта 2020 г.), при этом специ-
ально отметив, что тогда же начальник Ген штаба Вооруженных сил РФ
Ва лерий Герасимов в ходе встречи с французским коллегой Франсуа Ле -
куан тром заявил, что Россия обеспокоена активностью НАТО у своих гра-
ниц: «Есть ряд вопросов, вызывающих серьезную обеспокоенность. В
пер вую очередь это усиление военной ак тивности НАТО у российских
гра ниц. Планируемые в ближайшее время учения проводятся на основе
ан тироссийских сценариев, предусматривающих отработку наступатель-
ных операций». Что ж, в данном случае коро навирус свел на нет возмож-
ность учений НАТО в Грузии, при этом уберег руководство РА от факта
вы яв ления их очередного двуличия.

Рассматривая в своей совокупности все эти «случайные» совпаде-
ния, неизбежно приходишь к выводу, что наши американские партнеры уж
боль но сильно заинтересованы в дискредитации России в глазах, как ми -
ни мум, далеких от политических реалий армянских обывателей, которые,
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увы, вот уже около двух лет собственно и являются объектом манипуля-
ции соросовских кукловодов, действующих весьма координированно с
Ни  колом Воваевичем и Ко. Приведу совершенно новое подтверждение
ска занному. Так, в воскресенье, 15 марта т. г. в 22:00 по м. в. все то же ру -
со фобское интернет-издание 1in.am (интернет-версия газеты «Жа ма нак»)
по местило на своем сайте статью под заглавием «Гонка вооружений меж -
ду Арменией и Азербайджаном продолжается. Соединенные Штаты оза-
бочены». Один из разделов статьи озаглавлен так: «России не доверяют
как прежде». Прежде чем привести выдержки из этой публикации, заме-
тим, что читателей заранее готовят к тому, как «правильно» восприни-
мать написанное далее, предваряя дальнейшее понимание следующим
вступ лением: «На Западе есть передовые аналитики, которые более ши -
ро ко смотрят на политику России (видать, ее политика обнуляет далеко
иду щие разрушительные сценарии Запада в отношении России, ОДКБ и
ЕАЭС. − А. Г.) и на безумную гонку вооружений в нашем регионе, говоря,
что это может в один день привести к большой катастрофе, широкомас-
штабной войне». Далее приводятся слова ведущего научного сотрудника
прог раммы «Россия и Евразия» вашингтонского Фонда Карнеги за между-
народный мир Пола Стронски. Так вот сей миротворец, в частности, за -
являет: «В любом случае я думаю, что обе стороны (имеются в виду Азер -
бай джан и Армения. − А. Г.) уже не доверяют России, как было прежде.
Ду маю, что основная причина этого − отрицательная роль России в про-
тивоборстве … Война между Арменией и Азербайджаном более непо-
средственную озабоченность вызовет у России, чем у Европы и Сое ди -
нен ных Штатов, и, может, вы думаете, что русские более озабочены этой
за да чей, но я думаю, что в любом случае эта задача тревожит Сое ди нен -
ные Штаты». Надеюсь, что уважаемый читатель, прочитав эти строки,
вспом нит, откуда «росли уши» у известного деятеля галактического мас-
штаба, который двумя-тремя годами ранее с упорством, достойным луч-
шего применения, не единожды громогласно заявлял, в том числе и с три-
буны На ционального Собрания РА VI созыва, что четырехдневная Ап -
рель ская война (2016 г.) началась с ведома и одобрения России. Далее
статья в 1in.am выдает всю антироссийскую сущность своих заказчиков,
ссылаясь на цитату: «Это послание американские эксперты, а также аме-
риканские дипломаты попытались довести до армянской и азербайджан-
ской сторон и особенно до Москвы также и в прошлом. Так, в конце 2017 −
на  чале 2018 годов, когда Соединенные Штаты утвердили новые санкции
в отношении компаний военно-промышленного комплекса России, амери-
канский старший научный сотрудник аналитического центра Совета по
внеш ней политике (American Foreign Policy Council) Стивен Бланк в интер-
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вью «Голосу Америки» (9 января 2018 г., «Может исчезнуть русское ору-
жие с Южного Кавказа?») выразил надежду, что американские санкции
по могут прекратить поставки русского оружия Армении и Азербайджану,
что может помоч сторонам достичь мира в вопросе Нагорного Карабаха».
Что же, можно поздравить Стивена Бланка, ут верж дая подобное, он как в
во ду глядел, во всяком случае по части Азер байджана. Так, согласно
опуб ликованному на днях анализу Стокгольм ского института исследова-
ния проблем мира (SIPRI) «Тенденции в международной передаче (тор-
говле) оружия, 2019» в период с 2015 по 2019 годы основным поставщи-
ком оружия Азербайджану был Израиль, на долю которого приходилось
60% импорта (на долю России − 31%, Турции − 3,2%). Думается, объяс -
нять далее, как повлияли на импортеров оружия в Азербайджан санкции
США, наложенные на компании ВПК России, в до полнительных коммен-
тариях не нуждаются. Впрочем, не помешало бы при задуматься и над
тем, с чего бы это азербайджанские интернет-издания стали одновремен-
но и столь дружно смаковать брошенную Никол Во ваевичем в информа-
ционное пространство туфту о закупках в годы президентства Сержа Сар -
г ся на российского оружия-металлолома.

Чтобы у читателей сложилось более или менее объективное пред-
ставление о вооружении, приобретенном Арменией в годы президентства
Сер  жа Азатовича Саргсяна, приведу выдержку из статьи «Пашинян про -
го  ворился: Закупили у России металлолом», опубликованной в азербай-
джанском интернет-издании. Так, видимо, чтобы остудить воинственный
пыл своих сотоварищей по перу, это издание пишет: «Оружие, о котором
го ворит Пашинян, было закуплено и привезено в Армению в 2016 го ду
под именем современного вооружения. Технический заказ осуществляло
соот ветствующее подразделение Вооруженных сил Армении. Это ору жие
под разделения ВС Армении и сепаратистов применяли против азербай-
джанской армии в ходе войны 2−5 апреля 2016 года. В настоящее время
ли цо, ответственное за выставление требуемых характеристик, про дол -
жа ет службу в качестве консультанта новых властей и даже является ве ду -
щим экспертом в Следственном комитете по Апрельской войне 2016 го да…
Пе ред Апрельской войной стало известно, что Москва предоставила Ере -
ва ну кредит в размере 200 миллионов долларов на за купку российских
воо ружений в течение ближайших двух лет. Среди вооружений, которые
на мерен был закупить Ереван, − системы «Смерч», «Солнцепек», а также
зе нитные ракетные комплексы «Игла-С», противотанковые ракеты «Кон -
курс», гранатометы РПГ-26, бронеавтомобили «Ти гр», наземные комплексы
ра диотехнической разведки «Автобаза-М», ин же нерные средства и сред-
ства связи, а также различные приборы и агрегаты для модернизации
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бро нетехники − танков Т-72, БМП (прицепы, двигатели и так далее). За
все это Армения должна была начать платить с 2018 года в рублях, пред-
варительно предоставив предоплату в 10 процентов по каждому из контрак -
тов. Ставка по кредиту составляет три процента, а срок его выплаты −
десять лет».

Я специально столь подробно привел эту выдержку с тем, чтобы чи -
та тель призадумался о том, какую цель преследовал наш Никол Во ва е -
вич, будучи стратегом галактического масштаба, когда озвучивал эту не -
сус  ветную чушь о якобы $42 млн, потраченных на приобретение у России
ме  таллолома вместо оружия. Ведь он не мог хотя бы по рассказам своего
нас тавника Левона Тер-Петросяна, от которого сейчас всеми силами пы -
тается откреститься, не знать, что в годы Арцахской национально-ос во бо -
ди тельной войны Серж Саргсян был председателем Комитета обороны,
ру ко водителем Вооруженных сил Нагорно-Карабахской Рес публики, а с
ав густа 1993 года по май 1995 года по назначению первого президента
РА Левона Тер-Петросяна занимал пост министра обороны Армении. Эти
под робности из биографии третьего президента Армении я привожу вов се
не случайно. Уж кто-кто, а Серж Саргсян прекрасно знал, какое именно
воо ружение было востребовано на азербайджано-нагорно-карабахском
теат ре военных действий, тем более о том, какое именно во оружение бы ло
необ ходимо вооруженным силам Республики Арцах сейчас. Расчет Ни ко ла
Во ваевича и обслуживающей его камарильи сколь лжив, столь же прими-
тивен: навесив над подлинными героями Арцахской на ционально-ос во бо -
ди тельной борьбы по несколько надуманных статей из Уголовного кодекса
РА, тем самым пытаясь заставить последних за молчать, он и несет вся-
кую ахинею, преследующую вполне конкретную це ль: сломить заложен-
ный в каждом армянине, уже не приходится говорить о наших славных ге -
не  ралах и офицерах, воинах Вооруженных сил Армении и Республики Ар -
цах, непоколебимую волю отстоять кровью заво еванную независимость
Рес публики Арцах, осознавая, что тем самым они спасают армянское на -
се ление Арцаха от геноцида. Воинов, которые в ходе четырехдневной Ап -
рель ской (2016 г.) войны, развязанной Азер байджаном против Респуб ли ки
Ар цах, в очередной раз доказали свой ге роизм. Войны, которая могла бы
обер нуться катастрофой для Азер бай джана. Генштаб России тогда внял
моль бам азербайджанских вояк, склонив воюющие стороны к заключе-
нию перемирия.

Николу Воваевичу же, верховному главнокомандующему разного
ро  да фейковых батерей в социальных сетях, не помешало бы в свобод-
ное от нескончаемых надоедливых прямых эфиров на своей странице в
Face book, в которых он по нескольку раз признается в любви и уважении
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к ар мянскому народу, спуститься с популистских высот на землю. А далее
по советовали бы ему поднапрячься с тем, чтобы осознать ту величайшую
опас ность, которая из-за его бесталанного руководства нависла над Ар -
ме нией, что грозит существованию Республики Армения, одновременно
под вергая крайней опасности Республику Арцах. Причем эта угроза куда
хле ще, чем злополучный коронавирус.

P. S. Когда писались эти строки, умеренно русофобское азербайджан-
ское интернет-издание Minval.az опубликовало статью под заглавием:
«Азер байджан сильнее армий Армении, оккупационных сил в Ка рабахе и
российской базы в Гюмри». Примечательно, что сия статья на чи нается с
ци таты заместителя директора Института политического и военного ана-
лиза России Александра Храмчихина. Внимательно вчитываясь, на мой
взгляд, в эту взвешенную статью российского военного эксперта, неволь-
но приходишь к выводу, что она рассчитана, с одной стороны, на азербай-
джанских ястребов, а с другой − на особо рьяных сподвижников Никола
Вова евича из числа дорвавшихся до высоких должностей в НС РА, СБ РА
и правительстве Армении соросовских прихлебателей, которые нет-нет
да выдают свою русофобскую, антироссийскую, а стало быть, антиармян-
скую гнилую сущность, выступая, в частности, против пребывания в Ар -
ме нии 102-й российской военной базы.

По уже сложившейся традиции хотелось завершить статью на опти-
мистической ноте. Чтобы меня не обвинили в предвзятости к публика-
циям азербайджанской прессы, вновь приведу выдержку из азербайджан-
ского интернет-издания, в которой цитируют Александра Храмчихина:
«Сос тав вооружений и военной техники базы (имеется в виду 102-й. − А. Г.)
вклю чает различные боевые бронированные машины, артиллерийские
ору дия и минометы, подразделения «Искандеров» и «Смерчей», зенит-
ный ракетный дивизион «Бук-М1», а также два зенитных ракетных ди  ви зи -
о на ЗРС С-300В, которые объединены с дивизионом «Бук-М1» в 988-й зе -
нит ный ракетный полк… В состав 102-й военной базы организационно вхо-
дит 3624-я авиабаза, дислоцированная на ереванском аэродроме Эребуни.
На ее вооружении имеется 18 истребителей МиГ-29 (в том числе два мо -
дер низированных МиГ-29С и четыре учебно-боевых МиГ-29УБ), четыре
удар ных вертолета Ми-24П и семь многоцелевых Ми-8 Воздушно-космиче-
ских сил России … Разумеется, российская база из-за несопоставимости
по тенциалов не может противостоять турецкой армии, но атака на нее бу -
дет означать, в соответствии с нормами Международного права, агрессию
про тив России в целом, то есть гарантировать, что Россия должна будет
на чать войну против Турции». А это, уважаемый читатель, в пе ре воде на
жи тейский язык для азербайджанских и турецких ястребов будет озна-
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чать, что турецко-азербайджанская военщина с заоблачных нео ос ман -
ских высот в очередной раз без парашюта грохнется (по примеру того, что
прои зошло в сирийском Идлибе) уже на армянские «горные трас сы М4 и М5»
с вполне естественными острыми скалистыми выступами. И в данном
слу чае для сочинителей заголовка статьи в Minval.az применительно к на -
шей ситуации будет вполне уместна трансформированная русская пос ло -
вица: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԵՆ ՄԵՏԱՂԻ 

ՋԱՐԴՈ՞Ն Է ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԵԼ

Հոդվածը ցանկանում եմ սկսել ընթերցողներին դիմելով. դիցուք, հո գե -
բա նորեն բնավ հեշտ չէ մեր քաղաքացիների շրջանում կորոնավիրուսի հայ -
տ նաբերման նոր դեպքերի տագնապալի տեղեկությունների ֆոնին ինչ-որ
այլ բանի մասին գրել։ Բայց այս դիսկոմֆորտը հաղթահարել օգնեց ար տա -
հայ տությունը, որ մտաբերեցի Օնորե դը Բալզակի «Հովտաշուշանը» ստեղ -
ծա գործությունից, որը հրապարակվել է 1835 թ. և արդեն 1837 թ. դուրս եկել
Ֆրան սիայի սահմաններից. “Noblesse oblige” կամ` «Իրավիճակը պար տա -
վո րեցնում է»։

Ի՞նչը ստիպեց ինձ ոչկորոնավիրուսային տագնապներս կիսել ըն թեր -
ցող ների հետ։ Եվ այսպես, 2020 թ. մարտի 12-ին Հայաստանի Հան րապե -
տութ  յունում անդրօվկիանոսյան ստրատեգների ոչ անհայտ տեղե կատ վա -
կան խոսափող «Ժամանակ» թերթը մի ամբողջ էջ նվիրեց... չէ՛, չէ՛, հարգելի
ըն թերցող, ոչ թե ՀՀ-ում կորոնավիրուսի տարածման հնա րավորությունները
կա սեցնելուն ուղղված պայքարին, այլ նախօրեին ՌԴ Դաշ նային ժողովի Պե -
տա կան դումայի ընդունած` Ռուսաստանի Դաշ նութ յան Սահմանա դրութ յու -
նում փոփոխությունների բովանդակության զրպար տմանը։

Սույն թերթի ուղեվարների վրդովմունքը, ավելի ճիշտ` վհատությունը
մատ նում էր հենց հրապարակված հոդվածի վերնագիրը. «Պուտինը Հա յաս -
տա նին դուրս դրեց ԵՏՄ-ից»։ Չեմ վերապատմի այս որքան հա կա հայ կա -
կան, նույնքան էլ ռուսատյաց հոդվածի ողջ բովանդակությունը, բայց ի զո -
րու չեմ ձեռնպահ մնալ նրա հեղինակներին երախտագիտության խոսքեր
ասե լուց։ Եվ ահա թե ինչու։ Ըստ էության, թերթի տերերը հերթական ան գամ
վկա յեցին հակահայկական ուժերի ջանքերի ողջ անօգ նականությունը,
որոնք գիշերուզօր վարպետանում են Ռուսաստանի և Հա յաս տանի դաշ -
նակ ցային հարաբերություններում սեպ խրելու գործում։ Նրանք այժմ ավելի
ամ բողջական են պատկերացնում իրենց ան զորությունը, որն անշտկելի է
դար ձել ՌԴ Սահմանադրության ակնկալվող փո փոխությունների ընդունման
արդ յունքում, ինչը, ի մեծ հիասթափություն իրենց, անկասկած, էլ ավելի կամ -
 րապնդի Ռուսաստանի ինքնիշխա նությունն ու անկախությունը, ռու սա կան
պետականության հիմքերը։ Այլ կերպ, քան խուճապ դժվար է բնու թա գրել
հայկական շշալցման ռու սատյացների իրարանցումը։ Որպեսզի ասած ներս
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մերկապարանոց չհնչեն, ընդամենը մի մեջբերում կատարեմ վերո նշյալ
հրապարակումից. «Մի քանի դիմում է ներկայացվել Ռուսաստանի նա խա -
գահ Վլադիմիր Պուտինի պաշ տոնավարման ժամկետները զրո յաց նե լու դեմ
բողոքի ցույցեր անցկացնելու համար (այնուհետև` տրտնջում են – Ա. Գ.),
սակայն քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինի հրամանով մինչև ապրիլի 10-ը
Մոսկվայում արգելվել են 5 հա զարից ավելի մարդկանց մասնակ ցութ յամբ
զանգվածային միջոցա ռումները` կապված կորոնավիրուսի տարած ման
վտանգի հետ»։ Թերթի նույն համարում հրապարակված է նաև մեկ այլ հա -
կա ռու սական հոդված` էլ ավելի զզվելի վերնագրով. «Համարենք` ՀԱՊԿ գո -
յութ յուն չունի. եթե Ադր բեջանը մեր զինվորի քթին կպել է, ռուսաց ցարին դի -
մելու փոխարեն` նրա աչքը պետք է հանվի»։ Այս նողկալի հակա ռու սա կան
հարձակումը օվկիա նոսի այն կողմից շռայլորեն ֆինանսավորվող տե ղե -
կատվական կորոնավի րուսային այս վարակում, ինչպես և պետք էր սպա -
սել, այդպես էլ արձա գանքի չարժանացավ գոնե ՀՀ Ազգային ան վտան գութ -
յան խորհրդի կամ էլ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից։ Բայց տեղեկացված ըն -
թերցողը հո գիտի` այդ ինչպե՞ս էին արձագանքելու, եթե ինքը` ՀՀ ԱԺ նա -
խա գահն իր տեղակալով, ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը դե -
ռևս մնում են Սորոսի նույն սաները։ Իսկ դա չէր կարող աննկատ մնալ նաև
ադրբեջանական քարոզ չության կողմից։

Հատկանշական է, որ այս հրապարակումներից մեկ օր առաջ` ս. թ.
մար տի 11-ին, ինչ-որ պատահական համընկնումով ՀՀ «ժողվարչապետ»
Նի  կոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրելին, Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքում ս. թ.
ապ  րիլի 5-ին ՀՀ-ում կայանալիք սահմանադրական փոփոխությունների հա -
նրաք վեի քարոզարշավի ընթացքում ասել էր. «Դեպք ունենք, ժողովուրդ,
Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը 42 մլն դոլար տվել է, զենք են առել, այդ
զեն  քը չի աշխատում, ընդհանրապես ոչ մի բանի պիտանի չի, ընդամենը մե -
տա ղի ջարդոն: 42 մլն դոլար են տվել, ու այդ զենքը ոչ մի բանի պիտանի չի,
դա զենք էլ չի: Հիմա քրեական գործ է հարուցված, թող Սերժ Սարգսյանը
գա` սրա պատասխանը տա»։ Կարելի էր լուրջ չվերաբերվել «ժողվար չա -
պե տի» այս հերթական բացահայտ ստին, եթե չլիներ ևս մեկ «պա տա հա -
կան» համընկնում։ Մեկ օր էլ չէր անցել, և արդեն հենց առա վոտվանից ադր -
բե ջանական ինտերնետ-պարբերականներն անթա քույց հիացմունքով,
ասես արձակված հրամանով, սկսեցին տարածել Փա շինյանի այս սուտ
մտա  վարժանքները։ Չես կարող չասել` ադրբեջանցի հա րևան ները չեն թաք -
ց նում իրենց հարգանքը Նիկոլ Վովաևիչի հանդեպ, և դրանից ել նելով` մի -
ան գամայն սպասելի է, որ իրենց հերոսներից մի փոքր ավե լի քիչ են մեջ բե -
րումներ կատարում մեր հերոսից։ Ըստ երևույթին` ար ժանի է։ Որ պեսզի ասա -
ծ ներս մերկապարանոց չհնչեն, վկայակոչեմ ադրբե ջանական ԶԼՄ-նե րում
Նիկոլ Վովաևիչի անվան որոշ հիշատակումներ. «Փա շինյանն ասաց, որ
Սարգսյանը 42 մլն դոլարով ձեռք է բերել մետաղի ջարդոն Ադր բեջանի դեմ
զենքի փոխարեն» (12 մարտի 2020 թ.), «Փաշինյան. «Սար գսյանը 42 մլն
դոլարով ձեռք է բերել ոչ թե սպառազինություն, այլ մետաղի ջարդոն։ Կո պեկ-
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կոպեկ վերադարձնելու են» (12 մարտի 2020 թ.), «Փա շինյան. «Հա յաս տանը
ոչ թե զենք է գնել, այլ մետաղի ջարդոն» (14 մարտի 2020 թ.): Կա րե լի էր
շարունակել նման բովանդակությամբ վերնագրերով հրա պա րա կում ների
այս ցուցակը, բայց փորձենք պարզել գլխավոր դրդա պատ ճառ ներն ու
նպատակները, որոնց հետևել են ադրբեջանական և հայկական մաս-մեդի -
աների հեղինակները։ Կասկածից վեր է, որ նրանք, առա ջին հեր թին, նպա -
տակ ունեն վարկաբեկել Ռուսաստանը` որպես Հա յաստանի ռազ մա քա ղա -
քական դաշնակցի։ Չէ՞ որ ադրբեջանական և հայ կական ԶԼՄ-ների ըն -
թերցողների գիտակցության մեջ միաժամանակ այն գաղափարը սեր մա նե լը, թե
ՀԱՊԿ գծով իր դաշնակցին Ռուսաստանի վա ճառած զենքը մե տա ղի ջար դոն
է, ռազմավարական դաշնակցի հանդեպ վս տա հության խափանման բա վա -
կան տարածված տեխնոլոգիա է։ Ավելին, ադրբեջանական ագիտ պրո պը,
վկայակոչելով հայկական կողմին, միջ նորդավորված, իսկ ավելի շուտ`
ուղղակիորեն գնահատում է նաև ՀԱՊԿ ան դամ-պետությունների միջև դաշ -
նակցային հարաբերությունների մակար դակը։ Ընդ որում` նշենք, որ այդ հրա -
 պարակումներից երկու շաբաթ առաջ`  նորից հանգամանքների ինչ-որ պա -
տահական բերումով, հայ պաշտոնակցի հետ Վրաստանի պաշտ պա նութ -
յան նախարար Իրակլի Գարիբաշվիլու հա մա տեղ ճեպազրույցի ըն թացքում
վրացի նախարարն ասաց. «Ուրա խությամբ պետք է նշեմ, որ հայ զին -
ծառայողները կմասնակցեն ՆԱՏՕ “Defender Europe 2020” բազմազգ զո -
րավարժություններին, որոնք տեղի կունենան Վրաստանում։ Հույս ունեմ, որ
հայկական կողմը կշարունակի ակ տիվ մասնակցությունը նման զորա վար -
ժություններին»։ Հարգելի ընթերցող, ավելի վաղ արդեն գրել եմ այս մա սին
«Պատերազմը Ռուսաստանի դեմ` աղետ է Թուրքիայի համար» հոդ վա ծում
(REGNUM տեղեկատվական գոր ծակալություն, 2 մարտի 2020 թ.), ընդ
որում` հատուկ նշելով, որ այդ ժամանակ էլ ՌԴ Զինված ուժերի Գլխավոր
շտա բի պետ Վալերի Գերա սիմովը ֆրանսիացի պաշտոնակցի` Ֆրանսուա
Լե  կու անտ րի հետ հան դիպման ժամանակ ասել էր, որ Ռուսաստանը մտա հոգ
է իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ակտիվությամբ. «Կան մի շարք հար ցեր,
որոնք լուրջ մտա հոգություն են առաջացնում։ Առաջին հերթին, դա ՆԱՏՕ-ի
ռազ մական ակ տիվության ուժեղացումն է ռուսական սահմանների մոտ։ Առա -
 ջիկայում նա խա տեսվող զորավարժությունները տեղի են ունենում հա կա -
ռուսական սցե նարների հիման վրա, որոնք նախատեսում են հար ձա կո ղա -
կան գոր ծողությունների վերջնամշակում»։ Դե ինչ, սույն պարագայում կո րո -
նա վիրուսը չեղյալացրեց Վրաստանում ՆԱՏՕ-ի զորա վար ժութ յուն նե րի հնա   -
րավորությունը, ընդ որում` ՀՀ ղեկավարությանը հետ պահեց իր հեր թա կան
երկդիմությունը ցուցադրելու փաստից։

Ամբողջության մեջ դիտարկելով այս բոլոր «պատահական» համ ընկ -
նում ները` անխուսափելիորեն գալիս ենք այն եզրահանգման, որ մեր ամե -
րիկ յան գործընկերները խիստ են շահագրգռված Ռուսաստանի վար կա բեկ -
մամբ առնվազն քաղաքական իրողություններից հեռու հայ սովո րական քա -
ղա քացիների աչքում, ովքեր էլ, ավաղ, ահա արդեն մոտ երկու տարի, ըստ
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էութ յան, հանդիսանում են Նիկոլ Վովաևիչ և Ко-ի հետ բա վական համա -
կարգ ված ձևով գործող սորոսյան տիկնիկավարների մանի պուլ յացիաների
առար կան։ Բերեմ ասվածի միանգամայն նոր հաստատում։ Այսպես, կի րա կի`
ս. թ. մարտի 15-ին, ժամը 22։00-ին, այդ նույն ռուսատյաց 1in.am ինտերետ-
պար բե րականը («Ժամանակ» թերթի ինտերնետ-տար բերակը) իր կայքում
տե ղադրեց հոդված` «Սպառազինությունների մր ցավազքը Հայաստանի և
Ադր բեջանի միջև շարունակվում է. Միացյալ Նա հանգ ներն ան հան գս տա ցած
է» վերնագրով։ Հոդվածի բաժիններից մեկը վերնագրված է այսպես. «Ռու -
սաստանին առաջվա պես չեն վստահում»։ Մի նչ այդ հրապարակումից մեջ -
բերումներ կատարելը` նշենք, որ ըն թերցողներին նախապես պատ րաս տում
են այն բանին, թե ինչպես պետք է «ճիշտ» ընկալել այնուհետև գրվածը`
հետագա ընկալման մասին տեղե կացնելով հետևյալ «ներա ծութ յամբ». «Արև -
մուտքում կան առաջատար վերլուծաբաններ, ովքեր ավելի լայն են նայում
Ռուսաստանի քաղաքա կանությանը (հավանաբար, նրա քա ղա քակա -
նությունը զրոյացնում է Ռու սաստանի, ՀԱՊԿ-ի և ԵՏՄ-ի հանդեպ Արև մուտ -
քի հեռուն գնացող կործանարար սցենարները – Ա. Գ.) ու մեր տա րա ծա -
շրջանում շարու նակվող սպառազինությունների խելահեղ մրցա վազ քին` ասե -
լով, որ դա մի օր կարող է հանգեցնել մեծ աղետի` լայնածավալ պա տե -
րազմի»։ Այնուհետև մեջբերվում են Վաշինգտոնի Միջազգային խա ղա -
ղության Քարնեգի հիմնադրամի «Ռուսաստան և Եվրասիա» ծրագրի առա -
ջատար գի տաշխատող Փոլ Սթրոնսկու խոսքերը։ Եվ ահա, սույն խա ղա -
ղարարը, մաս նավորապես, ասում է. «Ամեն դեպքում, ես կարծում եմ, որ եր -
կու երկր ներն էլ (նկատի ունի Ադրբեջանն ու Հայաստանը – Ա. Գ.) այլևս այն -
քան չեն վստահում Ռուսաստանին, ինչպես նախկինում էր: Կարծում եմ`
դրա հիմ նական պատճառը Ռուսաստանի բացասական դերակատարումն է
հա  կա մարտության մեջ ... Պատերազմը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև
ավե լի ան միջական անվտանգության մտահոգություններ կառաջացնի Ռու -
սաս  տանի համար, քան Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգների, և գուցե դուք
մտա  ծեք, որ ռուսներն ավելի անհանգստացած են այս խնդրով, բայց ես
կար ծում եմ, որ ամեն դեպքում այս խնդիրն անհանգստացնում է Միացյալ
Նա  հանգներին»։ Հույս ունեմ, որ հարգելի ընթերցողը, կարդալով այս տո ղե րը,
կհի շի, թե որտեղից են «աճում» տիեզերական մասշտաբի հայտնի գործ չի
ականջ ները, որը երկու-երեք տարի առաջ ավելի լավ կիրառության արժանի
հա մառությամբ քանիցս բարձրաձայն հայտարարում էր, այդ թվում և ՀՀ VI
գու մարման Ազգային ժողովի ամբիոնից, որ 2016 թ. Ապրիլյան քա ռօր յա
պա տերազմը սկսվել է Ռուսաստանի գիտությամբ ու հավանությամբ։ Այնու -
հե տև 1in.am-ի հոդվածը մատնում է իր պատվիրատուների հակա ռու սա -
կան ողջ էությունը` հղում կատարելով այն հատվածին, թե` «Այս ուղերձը
ամե րիկացի փորձագետները, նաև ամերիկացի դիվանագետները փորձել
են հասցնել հայկական և ադրբեջանական կողմերին ու հատկապես Մոսկ -
վա  յին նաև նախկինում: Օրինակ, 2017 թ. վերջերին–2018 թ. սկզբ ներին, երբ
Միաց յալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ սահմանեց Ռու սաստանի
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ռազ մարդյունաբերական ընկերությունների նկատմամբ, Ամե րիկայի ար -
տա քին քաղաքականության խորհուրդ (American Foreign Policy Council)
վեր լուծական կենտրոնի ավագ գիտաշխատող Սթիվեն Բլանկը «Ամե  րի -
կա յի ձայն»-ին տված հարցազրույցում (9 հունվարի 2018 թ., «Կա րո՞ղ է ան -
հե տանալ ռուսական զենքը Հարավային Կովկասից») հույս հայտ նեց, որ
ամե րիկյան պատժամիջոցների շնորհիվ կդա դարեցվեն ռու սական զենքի
մա տակարարումները Հայաստանին և Ադր բեջանին ու միգուցե դա օգնի
կող մերին հասնել խաղաղության Լեռնային Ղարաբաղի հարցում»։ Դե ինչ,
կա րելի է շնորհավորել Սթիվեն Բլանկին, նման բան պն դելով նա կարծես
գու շակում է, համենայնդեպս` Ադրբեջանի մասով։ Այսպես, համաձայն
Ստոկ հոլմի խաղաղության խնդիրների հետազոտութ յան ինստիտուտի
(SIPRI) օրերս հրապարակած «Զենքի հանձնման (վա ճառքի) միտումներ,
2019» վերլուծության` 2015–2019 թթ. ընթացքում Ադր բեջանին զենքի հիմ -
նա կան մատակարարը եղել է Իսրայելը, որին բաժին է ընկել ներմուծման
60%-ը (Ռուսաստանին` 31%, Թուրքիային` 3,2%)։ Կար ծում ենք, այնուհետև
լրա ցուցիչ մեկնաբանություններով բացատրելու կա րիքը չկա, թե ինչպես
են Ադրբեջանում զենք ներմուծողների վրա ազդել Ռուսաստանի ՌԱՀ ըն -
կե րությունների վրա դրված ԱՄՆ պատժամիջոց ները։ Ի դեպ, չէր խան գա րի
մտա ծել նաև այն բանի շուրջ, թե այդ ինչու են ադրբեջանական ինտերնետ-
պար բերականներն սկսել այդքան միահամուռ ճաշակել Նիկոլ Վովաևիչի`
տե ղեկատվական դաշտ նետած անհեթեթութ յունը Սերժ Սարգսյանի նա խա -
գահության տարիներին ռուսական զենք–մե տաղի ջարդոն գնելու մա սին։

Որպեսզի ընթերցողները քիչ թե շատ օբյեկտիվ պատկերացում կազ -
մեն Սերժ Ազատի Սարգսյանի նախագահության տարիներին Հայաստանի
ձեռք բերած սպառազինության մասին, մեջբերում կատարեմ «Փաշինյանը
բեր նից թռցրել է. Ռուսաստանից մետաղի ջարդոն են գնել» հոդվածից, որը
հրա պարակվել է ադրբեջանական ինտերնետ-պարբերականում։ Այսպես,
ըստ երևույթին, իրենց գրչընկերների ռազմատենչ ավյունը սառեցնելու
նպա  տակով պարբերականը գրում է. «Զենքը, որի մասին խոսում է Փա շին -
յանը, գնվել և բերվել է Հայաստան 2016 թ., ժամանակակից զենքի ան վան
տակ։ Այդ զենքը Հայաստանի ԶՈւ և անջատողականների ստորա բա ժա -
նում ները կիրառել են ադրբեջանական բանակի դեմ 2016 թ. ապրիլի 2–5-ի
պա տերազմի ընթացքում։ Ներկայում պահանջվող բնութագրերի ներ կա յաց -
ման համար պատասխանատու անձը շարունակում է ծառայությունը որպես
նոր իշխանությունների խորհրդատու և Քննչական կոմիտեում 2016 թ. Ապ -
րիլ յան պատերազմի հարցով առաջատար փոր ձագետ  ... Ապ րիլյան պա -
տե րազմից առաջ հայտնի դարձավ, որ Մոսկվան Երևանին տրա մադրել է
200 մլն դոլարի վարկ ռուսական սպառազինություն գնելու համար առաջի -
կա երկու տարում։ Սպառազինությունների մեջ, որոնք մտադիր էր գնել Եր -
ևա նը, «Սմերչ», «Սոլնցեպեկ» համակարգեր են, ինչպես նաև «Իգլա-С» զե -
նի թահրթիռային համալիրներ, «Կոնկուրս» հակատանկային հրթիռներ, РПГ-
26 նռնականետեր, «Տիգր» զրահամեքենաներ, ռադիոտեխնիկական հե տա -
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խուզ ման «Ավտոբազա-М» ցամաքային համալիրներ, ինժեներական և կա -
պի միջոցներ, ինչպես նաև զրահատեխնիկայի արդիականացման տարբեր
սար քեր ու ագրեգատներ` Т-72 տանկեր, БМП-ներ (կցորդիչներ, շարժիչներ և
այլն)։ Այս ամենի համար Հայաստանը պետք է սկսեր վճարել 2018 թվա կա -
նից, ռուբլով` նախապես պայմանագրերից յուրաքանչյուրի համար 10 տո -
կոս կանխավճար տրամադրելով։ Վարկի տոկոսադրույքը կազ մում է երեք
տո կոս, իսկ վճարման ժամկետը` տասը տարի»։

Ես հատուկ այսքան մանրամասն մեջբերում կատարեցի, որպեսզի ըն -
թեր ցողը խորհի այն մասին, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում Նիկոլ Վո վա -
ևի չը` տիեզերական մասշտաբի ստրատեգ լինելով, երբ հնչեցնում էր այս
ան երևակայելի սուտը, իբր, $42 մլն-ի մասին` ծախսված Ռուսաստանից
զեն  քի փոխարեն մետաղի ջարդոն ձեռք բերելու վրա։ Չէ՞ որ նա չէր կարող
գո  նե իր ուսուցիչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պատմածներից, որից հիմա ամեն
կերպ փորձում է հրաժարվել, չիմանալ, որ Արցախյան ազգային-ազա տա -
գրա կան պատերազի տարիներին Սերժ Սարգսյանը Պաշտպանության կո -
մի տեի նախագահն էր, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Զինված
ուժե րի ղեկավարը, իսկ 1993 թ. օգոստոսից մինչև 1995 թ. մայիս ՀՀ առաջին
նա խագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նշանակմամբ զբաղեցրել է Հայաստանի
պաշտ պանության նախարարի պաշտոնը։ Հայաստանի երրորդ նախագահի
կեն սագրության այս մանրամասները ես բնավ էլ պատահական չէ, որ ներ -
կա յացնում եմ։ Ով` ով, բայց Սերժ Սարգսյանը հիանալի գիտեր, թե հա տ կա -
պես ինչ սպառազինություն էր պետք ադրբեջանա-ղարաբաղյան ռազ մա -
կան թատերաբեմում, մանավանդ այն մասին, թե հատկապես ինչ սպա ռա -
զի նություն էր անհրաժեշտ Արցախի Հանրապետության զինված ուժե րին
այժմ։ Նիկոլ Վովաևիչի ու նրան սպասարկող խառնամբոխի հաշ վարկը որ -
քան կեղծ, նույնքան էլ պարզունակ է. Արցախյան ազգային-ազա տագրա -
կան պայքարի իսկական հերոսներին ՀՀ Քրեական օրենս գրքից մի քանի
մո գոն ված հոդվածներ «կպցնելով»` դրանով փորձելով ստի պել վեր -
ջիններին, որ լռեն, նա ամեն տեսակ անհեթեթություն է դուրս տալիս, որոնք
միան գամայն կոնկրետ նպատակ են հետապնդում. կոտրել յուրաքանչյուր
հայի, էլ չեմ ասում մեր պանծալի գեներալների ու սպաների, Հայաստանի ու
Ար ցախի Հանրապետության զինված ուժերի զինվորների ան սասան կամքը`
պաշտ պանելու Արցախի Հանրապետության` արյունով նվաճված ան կա -
խութ յունը, գիտակցելով, որ դրանով իսկ փրկում են Ար ցախի հայ բնակ չութ -
յա նը ցեղասպանությունից։ Զինվորների, որոնք Ապրիլյան քառօրյա պա տե -
րազ մի (2016թ.) ընթացքում, որը հրահրեց Ադր բեջանն ընդդեմ Արցախի
Հան րապետության, հերթական անգամ ապա ցուցեցին իրենց հերոսությունը։
Պա տերազմ, որը կարող էր վերածվել աղե տի Ադրբեջանի համար։ Ռու սաս -
տա նի Գլխավոր շտաբն այն ժամանակ անսաց ադրբեջանցի վայ-մար տիկ -
նե րի աղաչանքներին` մարտնչող կողմե րին հրադադարի կնքման հակելով։

Իսկ Նիկոլ Վովաևիչին` սոցիալական ցանցերում տարատեսակ ֆեյք
ճա կատամարտերի գերագույն գլխավոր հրամանատարին, չէր խանգարի
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Face  book-ի իր էջում անվերջանալի ուղիղ եթերներից, որոնցում նա մի քանի
ան գամ իր սերն ու հարգանքն է խոստովանում հայ ժողովրդին, ազատ ժա -
մա նակ ցած իջնել երկնային բարձունքներից։ Իսկ այնուհետև նրան խոր -
հուրդ կտայինք, որ ուղեղը լարեր` հասկանալու համար այն մեծագույն
վտան գը, որը նրա տաղանդազուրկ ղեկավարության ներքո սպառնում է
Հա  յաս տանի Հանրապետության գոյությանը` միաժամանակ ծայրահեղ
վտան  գի ենթարկելով Արցախի Հանրապետությունը։ Ընդ որում` այդ սպառ -
նա լիքը շատ ավելի սուր է, քան չարաբաստիկ կորոնավիրուսը։

Հ․ Գ․ Երբ գրում էի այս տողերը, չափավոր ռուսատյաց ադր բե -
ջանական Minval.az ինտերնետ-պարբերականը հրապարակեց հոդված`
«Ադր բեջանն ավելի ուժեղ է Հայաստանի բանակներից, Ղա րաբաղի օկու -
պա ցիոն ուժերից և Գյումրու ռուսական ռազմակայանից» վեր նագրով։
Հատ կանշական է, որ սույն հոդվածն սկսվում է Ռուսաստանի Քա ղաքական
և ռազմական վերլուծության ինստիտուտի փոխտնօրեն Ալեքսանդր Խրամ -
չի  խինից մեջբերումով։ Ուշադիր ընթերցելով ռուսաս տանցի ռազմական
փոր ձագետի, ըստ իս, կշռադատված հոդվածը` ակամա գա լիս ենք այն եզ -
րա  հանգման, որ այն հաշվարկված է, մի կողմից` ադր բեջանական բա զե նե րի,
իսկ մյուս կողմից` Նիկոլ Վովաևիչի մոլի սխրա կիցների (ՀՀ ԱԺ-ում, ՀՀ ԱԽ-
ում և Հայաստանի կառավարությունում բարձր պաշտոնների հասածների
թվից) համար, որոնք ուր որ է կմատնեն իրենց ռուսա տյաց, հա կա ռու սա -
կան, ասել է թե` հակահայկական նեխած էությունը` հանդես գալով, մաս նա -
վո րապես, Հայաստանում 102-րդ ռուսական ռազմա կայանի գտնվելու դեմ։

Արդեն ստեղծված ավանդույթի համաձայն` ցանկանում եմ հոդվածս
ավար տել լավատեսական նոտայով։ Որպեսզի ինձ չմեղադրեն ադրբեջա նա -
կան մամուլի հրապարակումների հանդեպ կանխակալության մեջ, նորից ան -
դրա դառնամ ադրբեջանական ինտերնետ-պարբերականին, որում մեջբերում են
կատարում Ալեքսանդր Խրամչիխինից. «Ռազմակայանի (նկատի ունի 102-րդը –
Ա. Գ.) սպառազինությունների և զինտեխնիկայի կազմը ներառում է ռազմական
տար բեր զրահամեքենաներ, հրետանային զենք և ականանետեր, «Իսկանդեր»
ու «Սմերչ» ստորաբաժանումներ, «Բուկ-М1» զենիթահրթիռային դիվիզիոն, ինչ -
պես նաև ЗРС С-300В ԶՀՀ երկու զենիթահրթիռային դիվիզիոն, որոնք «Бук-М1»
դիվիզիոնի հետ միավորված են 988-րդ զենիթահրթիռային գնդում ... 102-րդ ռազ -
մա կայանի կազմի մեջ կազմակերպված ձևով մտնում է 3624-րդ ավիաբազան,
որը տեղակայված է Երևանի «Էրեբունի» օդանավակայանում։ Այն ունի Ռու սաս -
տա նի Ռազմատիեզերական ուժերի 18 ՄիԳ-29 կործանիչ (այդ թվում` երկու ար -
դիա կանացված Միգ-29С և չորս ուսումնամարտական ՄիԳ-29УБ), չորս հար -
վա ծային Մի-24П ուղղաթիռ և յոթ բազմաթիրախ Մի-8 ... Հաս կանալի է, ռու սա -
կան ռազմակայանը պոտենցիալի անհամադրելիության պատճառով չի կարող
դի մակայել թուրքական բանակին, բայց նրա դեմ գրոհը կնշանակի, Մի ջազ գա -
յին իրավունքի նորմերին համապատասխան, ագրեսիա Ռուսաստանի դեմ ընդ -
հան րապես, այսինքն` կերաշխավորի, որ Ռուսաստանը պետք է պատերազմ
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սկսի Թուրքիայի դեմ»։ Իսկ դա, հարգելի ընթերցող, առ օրեական լեզվի թարգ մա -
նե լով ադրբեջանցի և թուրք բազեների համար` կն շանակի, որ թուրք-ադր բե ջա -
նա կան զինվորականությունը նեոօսմանյան երկ նային բարձունքներից հեր թա -
կան անգամ առանց պարաշյուտի կդրմփա արդեն հայկական` միանգամայն
բնա կան, սուր ժայռագագաթներով «М4 և М5 լեռնային խճուղիների վրա» (սի -
րիա կան Իդլիբում կատարվածի օրինակով)։ Եվ այս դեպ քում Minval.az-ի հոդ -
վա ծի վերնագիրը հորինողների համար, մեր իրավիճակի առումով, միան գա -
մայն տեղին կլինի ռուսական ասացվածքի փոխակերպված տարբերակը. երե -
խան ինչ ուզում է թող անի, միայն թե չկախվի։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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Shame.am, 17. 03. 2020.



КОРОНАВИРУС – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ АГРЕССИЯ

Аннотация
В настоящее время государства-участники ОДКБ и дружественные

им страны – Китай и Иран – подверглись эпидемиологической агрессии со
сто роны неопознанного субъекта Международного права. Однако это не
долж но стать препятствием для вступления в силу статьи 4 ОДКБ, кото-
рая гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии
со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет
рас с матриваться как агрессия против всех государств-участников настоя-
щего Договора ...».

Когда пишутся эти строки, число зараженных коронавирусной ин -
фек  цией в Армении увеличилось до 160 человек, было сообщено Наци -
ональным центром по контролю и профилактике заболеваний. Не хоте-
лось в очередной раз уже на примере «работы» правительства по борь-
бе с распространением инфекции коронавируса подробно раскрывать его
аб солютную неадекватность. Главное сейчас, как совершенно справед-
ливо было отмечено в заявлении, распространенном 20 марта т. г. офи-
сом третьего президента РА Сержа Саргсяна: «… в сложившейся ситуа-
ции все политические, общественные силы Армении, частные лица, дей-
ствующие в диаспоре структуры и наши соотечественники должны дей-
ствовать по принципу общенациональной консолидации, во благо Ар -
мении, ее граждан и всего армянского народа».

Вместе с тем считаю принципиально важным одновременно с об -
щена циональной консолидацией принять экстренные меры по теснейшей
координации усилий оборонных ведомств государств-членов ОДКБ с
целью выработки совместных мер по обеспечению государственной без-
опасности на пространстве ОДКБ. Уверен, что необходима разработка
так  же и совместной конкретной программы действий по обеспечению эко -
но  мической и финансовой безопасности стран-членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС), одной из главных составных частей которой
долж но быть гарантированное обеспечение продовольственной безопас-
ности. Уже не приходится говорить о работе в едином режиме организа-
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ций здравоохранения наших стран. Наиболее эффективной формой орга-
низации всего комплекса мероприятий по борьбе с этой рукотворной на -
пастью – коронавирусной инфекцией, думаю, было бы учреждение пос -
тоян но действующего международного координационного совета или
дру гого органа (суть важна) на уровне глав государств или правительств
го сударств-участников и членов ОДКБ–ЕАЭС. И в эти критические дни,
как это было не единожды в новой и новейшей истории, все наши взоры
ус  тремлены на Россию, которая с целью пресечения коронавирусной ин -
фек ции приняла беспрецедентные меры, о чем 20 марта т. г. сообщила
офи циальный представитель Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) Мелита Вуйнович. «Страна (Россия. – Ред.) предпринимает зна чи -
тель ные меры по тестированию и отслеживанию контактов, чтобы убедиться,
что все случаи выявляются и ведутся по мере необходимости. Важно отме-
тить, что меры физического дистанцирования, такие как отмена спортив-
ных мероприятий, концертов и других крупных мероприятий, где ожидается
зна чительное скопление людей, могут помочь замедлить передачу вируса
и снизить нагрузку на систему здравоохранения, – сказала М. Вуйнович, от -
ме тив, что своевременное выявление и лечение зараженных граждан яв ля -
ет ся лучшим средством в борьбе с коронавирусом, – и мы видим, что Рос -
сия использует этот подход в борьбе с коронавирусом».

При этом уже сегодня необходимо, чтобы власти РА на системной ос -
но ве, а не карикатурной сиюминутной реакции «народного премьера» в
нес кончаемых интервью по телеканалам и в прямом эфире на своей стра -
 ни це в Facebook, приступили к сбору, обработке, обмену и выдаче инфор-
мации в области защиты нашего населения, его подготовке к действиям
при чрезвычайных ситуациях. Также следует безотлагательно прис тупить к
пред метному анализу положения, складывающегося в сфере малого и
сред него бизнеса, во внутренней и внешней торговле, на транспорте, с про-
гнозированием и оценкой социально-экономических последствий, введен-
ного 16 марта т. г. правительством Армении Чрезвычайного положения.

При этом важно тщательно проанализировать состояние финансов
РА, предусмотреть создание резервов финансовых и материальных ресур-
сов, а также принять исчерпывающие меры по недопущению действий,
вле кущих за собой дестабилизацию в банковской сфере. С этой целью важ -
но просчитать отрицательные последствия пандемии коронавируса на та -
кие весьма существенные для экономики Армении отрасли, как туризм, об -
щест венное питание, производственные и торговые предприятия.

Властям РА, думается, не помешало бы ознакомиться с предложе-
ниями уполномоченного при президенте России по защите прав предпри-
нимателей Бориса Титова, направленными Председателю Пра ви тель -
ства РФ Михаилу Мишустину, по экстренным мерам противодействия эко-
номическим последствиям эпидемии коронавируса.
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В завершение статьи хотелось бы сказать вот о чем. В настоящее
вре мя государства-участники ОДКБ и дружественные им страны – Ки тай -
ская Народная Республика и Исламская Республика Иран подверглись эпи -
де миологической агрессии со стороны все еще до конца неопознанного
субъекта Международного права. Однако, это не должно стать препят-
ствием для вступления в силу ключевой Статьи 4 Организации Договора
о коллективной безопасности, которая гласит: «Если одно из государств-
участ ников подвергнется агрессии со стороны какого-либо го сударства
или группы государств, то это будет рассматриваться как аг рессия против
всех государств-участников настоящего Договора …»

Чтобы у читателея не сложилось впечатление, что я подвержен воз -
дейст  вию разного рода теорий заговора, то смею заявить – нет, еще и
еще раз нет. Я не буду приводить выдержки из публикаций видных ученых,
которые не оставляют сомнений в рукотворности нового коронавируса
COVID–19. При этом убежден, что скоординированная работа государств-
участ ников ОДКБ при бесспорно ведущей роли Российской Фе дерации,
ее президента Владимира Владимировича Путина в объективно возмож-
ные кратчайшие сроки остановит агрессию COVID–19. Причем это будет
не только победой над пандемией, но и красноречивым доказательством
бе зальтернативности консолидации всех здоровых сил планеты Земля
для её же спасения.

P. S. По своей природе я человек не вредный. Но не скрою, что,
пред видя вой разного рода соросят, активистов ЛГБТ-сообщества, все -
воз  можных агентов влияния, не могу скрыть своего удовлетворения от
пред восхищения такой единственно возможной реакции преставителей
пя той колонны, дорвавшихся до власти после государственного перево-
рота в Армении апреля–мая 2018 года.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»

150

REGNUM, 21. 03. 2020.

А. ГЕГАМЯН



ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ ՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱԳՐԵՍԻԱ Է

Երբ գրվում էին այս տողերը, Հայաստանում կորոնավիրուսով վա -
րակ վածների թիվը հասնում է 160-ի, տեղեկացնում է Հիվան դությունների
վե րահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Չէի ցան կանա հեր թա -
կան անգամ` արդեն կորոնավիրուսի տարածման դեմ կա ռա վարության
պայ քարի «աշխատանքի» օրինակով մանրամասն անդրա դառնալ նրա բա -
ցար ձակ անհամարժեքությանը։ Գլխավորն այժմ, ինչպես ար դարացիորեն
նշված է ս. թ. մարտի 20-ին ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սար գսյանի գրա -
սեն  յակի տարածած հայտարարությունում, «...ստեղծված իրա վիճակում
Հա յաստանի բոլոր քաղաքական, հասարակական ուժերը, մաս նավոր ան -
ձինք, սփյուռքում գործող կառույցները և մեր հայրե նա կիցները պետք է գոր -
ծեն համազգային համախմբման սկզբունքով, ի բա րօրություն Հայաստանի,
նրա քաղաքացիների և ողջ հայ ժողովրդի»։

Միևնույն ժամանակ, սկզբունքորեն կարևոր եմ համարում համազ գա -
յին համախմբման հետ մեկտեղ ընդունել ՀԱՊԿ անդամ պետությունների
պաշտ  պանական գերատեսչությունների ջանքերի սերտագույն համա խմբ -
մանն ուղղված անհետաձգելի միջոցներ` ՀԱՊԿ տարածքում պետական
ան վտանգության ապահովման համատեղ միջոցառումների մշակման նպա -
տա կով։

Համոզված եմ, որ անհրաժեշտ է մշակել նաև Եվրասիական տնտե սա -
կան միության (ԵՏՄ) անդամ երկրների տնտեսական և ֆինանսական ան -
վտան գության ապահովման համատեղ կոնկրետ ծրագիր, որի գլխավոր
բաղ կացուցիչ մասերից մեկը պետք է լինի պարենային անվտանգության
երա շ  խավորված ապահովումը։ Էլ չեմ ասում մեր երկրների առողջա պա հութ -
յան կազմակերպությունների միասնական ռեժիմով աշխատանքի մասին։
Այս ձեռակերտ փորձանքի` կորոնավիրուսի դեմ պայքարի միջո ցառումների
ողջ համալիրի կազմակերպման ամենաարդյունավետ ձևը, կար ծում եմ, կլի -
ներ մշտապես գործող միջազգային համակարգող խորհրդի կամ մեկ այլ
մար մնի (կարևորն էությունն է) հիմնումը ՀԱՊԿ–ԵՏՄ մասնակից և անդամ-
պե տությունների կամ կառավարությունների ղեկավարների մա կարդակով։
Եվ այս կրիտիկական օրերին, ինչպես ոչ մեկ անգամ եղել է նոր և նորագույն
պատ մության ընթացքում, մեր բոլորի հայացքներն ուղղված են Ռու սաս տա -
նին, որը կորոնավիրուսի կանխման նպատակով ընդունել է ան նախադեպ
մի ջոցներ, ինչի մասին ս. թ. մարտի 20-ին տեղեկացրեց Առող ջապահության
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համաշխարահային կազմակերպության (ԱՀԿ) պաշտոնական ներկա յացու -
ցիչ Մելիտա Վույնովիչը: «Երկիրը (Ռուսաստանը – խմբ.) զգալի միջոցներ է
ձեռ նարկում շփումների թեստավորման և հսկման ուղղությամբ, որպեսզի
հա մոզվի, որ բոլոր դեպքերն են վերհանվում և հսկվում անհրա ժեշտության
դեպ քում։ Կարևոր է նշել, որ ֆիզիկական հեռահարության միջոցները, ինչ -
պի սին է մարզական միջոցառումների, համերգների և այլ խոշոր մի ջո ցա -
ռում ների չեղարկումը, որոնցում սպասվում են մարդկանց զգա լի կու տա -
կում ներ, կարող են օգնել վիրուսի փոխանցման դանդաղմանը և նվազեցնել
առող ջապահության բեռնվածությունը, – ասաց Մ.Վույնովիչը` նշելով, որ վա -
րակ ված քաղաքացիների ժամանակին հայտնաբերումն ու բուժումը կորո նա -
վիրուսի դեմ պայքարի լավագույն միջոցն են, – և մենք տես նում ենք, որ Ռու -
սաստանն օգտագործում է այդ մոտեցումը կորո նավիրուսի դեմ պայ քա րում»։

Ընդ որում` այսօր արդեն անհրաժեշտ է, որպեսզի ՀՀ իշխա նութ յուն նե րը
հա  մակարգային հիմքի, այլ ոչ թե հեռուստաալիքների անվերջ հար ցա -
զրույց ներում և իր Facebook-ի էջի ուղիղ եթերում «ժողվարչապետի» այս րո -
պեա կան ծաղրանկարային արձագանքի վրա ձեռնամուխ լինեն տե ղե կատ -
վութ յան հավաքման, մշակման, փոխանակման և տրամադրման գործին`
մեր բնակչության պաշտպանության, նրան արտակարգ իրա վիճակներում
գոր ծել նախապատրաստելու ոլորտում։ Նաև հարկ է ան հապաղ սկսել
դրութ յան առարկայական վերլուծությունը, դրություն, որն ստեղծվում է փո -
քր ու միջին բիզնեսում, ներքին և արտաքին առևտրում, տրան սպոր տում, ս.
թ. մարտի 16-ին Հայաստանի կառավարության մտց րած Արտա կարգ
դրության սոցիալ-տնտեսական հետևանքների կանխա տեսման և գնա հատ -
ման հարցում։

Ընդ որում` կարևոր է մանրազնին վերլուծել ՀՀ ֆինանսների դրութ յու նը,
նա խատեսել ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների ստեղծումը, ինչպես
նաև ընդունել այնպիսի գործողություններն իսպառ բացառող միջոցներ,
որոնք կհանգեցնեն բանկային ոլորտի ապակայունացմանը։ Այս նպա տա -
կով կարևոր է հաշվարկել կորոնավիրուսի համավարակի բա ցասական հե -
տևան քները Հայաստանի տնտեսության համար բավական էական այն պի -
սի ճյուղերի վրա, ինչպիսիք են զբոսաշրջությունը, հասա րակական սնունդը,
ար տադրական և առևտրային ձեռնարկությունները։

ՀՀ իշխանությունները, կարծում եմ, արժեր, որ ծանոթանային Ռու սաս -
տա նի նախագահին առընթեր` ձեռներեցների իրավունքների պաշ տպա -
նութ յան հարցերով լիազոր Բորիս Տիտովի առաջարկներին` ուղղված ՌԴ
վար չապետ Միխայիլ Միշուստինին, կորոնավիրուսի համաճարակի տնտե -
սա կան հետևանքներին դիմակայելու արտակարգ միջոցների վե րաբերյալ։

Հոդվածի վերջում կցանկանայի խոսել ահա թե ինչի մասին։ Ներ կա -
յում ՀԱՊԿ անդամ-պետությունները և նրա բարեկամ երկրները` Չինաս տա նի
Ժո ղովրդական Հանրապետությունը և Իրանի Իսլամական Հանրա պե տութ -
յու նը, ենթարկվել են համաճարակային ագրեսիայի Միջազգային իրա վուն քի`
դեռևս մինչև վերջ չբացահայտված սուբյեկտի կողմից։ Սակայն դա չպետք
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է խոչընդոտ դառնա ՀԱՊԿ` 4-րդ հոդվածի ուժի մեջ մտնելուն, որն ասում է.
«Եթե մասնակից պետություններից մեկը ենթարկվում է ագ րեսիայի որևէ պե -
տության կամ պետությունների խմբի կողմից, ապա դա կդիտարկվի որ պես
ագ րեսիա սույն Պայմանագրի բոլոր մասնակից պե տութ յունների դեմ ...»։

Որպեսզի ընթերցողը տպավորություն չստանա, որ ես ենթարկվել եմ դա -
վա դրության տարատեսակ տեսությունների ազդեցությանը, ապա հա մար ձակ -
վում եմ հայտարարել. ոչ, նորից ու նորից` ոչ։ Մեջբերումներ չեմ կա տարի ակա -
նա վոր գիտնականների հրապարակումներից, որոնք կասկած չեն թողնում այն
հար ցում, որ COVID–19 նոր կորոնավիրուսը ձեռակերտ է։ Ընդ որում` հա մոզ -
ված եմ, որ ՀԱՊԿ անդամ-պետությունների համակարգված աշ խատանքը`
Ռու  սաստանի Դաշնության, նրա նախագահ Վլադիմիր Վլադի միրովիչ Պու տի նի
ան վերապահ առաջատար դերով հանդերձ, հնարավորինս օբյեկտիվ կարճ
ժամ կետում կկանգնեցնի COVID–19-ի ագրեսիան։ Ընդ որում` դա կլինի ոչ
միայն հաղթանակ համավարակի հանդեպ, այլև Երկիր մոլորակի բոլոր առողջ
ուժե րի համախմբման անայլընտրանքայնության պերճախոս վկայությունը` իր
իսկ փրկության համար։

Հ. Գ: Իմ բնույթով ես վնասակար մարդ չեմ։ Բայց չեմ թաքցնի, որ, կան -
խա տեսելով Սորոսի տարատեսակ ճտերի, ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտի վիստ նե րի,
ազ դեցության ամեն տեսակ գործակալների վայնասունը, չեմ կա րող թաքց -
նել բավարարվածությունս «հինգերորդ շարասյան»` Հայաս տանում 2018 թ.
ապ րիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո իշ խանություն սողոսկած
ներ կայացուցիչների նման հնարավոր ռեակցիան կանխավայելելուց։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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НА ПОВЕСТКЕ – РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 
ПОСТКРИЗИСНОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА

Аннотация
Государства-участники ОДКБ, члены ЕАЭС должны выработать сов -

мест  ную комплексную программу преодоления пандемии коронавируса,
смяг  чения ее экономических последствий и на этой основе разработать
науч  но обоснованную целевую программу становления посткризисного
спра  ведливого мирового порядка.

Когда пишутся эти строки, число зараженных коронавирусом в Рес -
пуб  лике Армения (РА) составило 372 человека, из них в Ереване 151, в
Ко  тайк ском марзе (области) – 57, Араратском марзе – 56 случаев зараже-
ния коронавирусом. Цель этой статьи отнюдь не в нагнетании страстей и
без того сильно озабоченного населения Армении, для которого пандемия
ко  ро на вируса серьезная угроза не только здоровью наших граждан, но и
национальной безопасности двух армянских государств – Республики Ар -
ме ния и Республики Арцах, которые уже 30 лет пребывают в состоянии
не объявленной Азербайджаном войны.

Побудительным же мотивом написания данной статьи явились две,
на первый взгляд, не связанные друг с другом публикации в печально из -
вест  ном русофобском интернет-издании 1in.am, которое щедро финанси-
руется из-за океана. Уважаемый читатель, знакомый с моими публика-
циями в СМИ, вполне резонно может задаться вопросом, а с чего это каж-
дый раз в своих статьях я привожу выдержки из этого интернет-издания
или его газетной версии «Жаманак» («Время»). Более того, вполне может
за  подозрить, что круг моих читательских интересов ограничивается лишь
пуб  ликациями в этих русофобских СМИ, конечная цель которых – дискре-
дитировать российско-армянский стратегический союз, а также оклеве-
тать жизненно важные для национальной безопасности Республики Ар -
ме  ния Организацию Договора о коллективной безопасностии (ОДКБ) Ев -
ра  зийский экономический союз (ЕАЭС). Апогеем же антинациональной
дея тельности этих заокеанских инструментов информационной войны,
под  тачивающих основы государственности РА, должны стать – вывод
102-й российской военной базы из Гюмри (РА), вывод из Армении контин-
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гента Пограничного управления ФСБ России в Республике Армения и
авиа  базы «Эребуни» Военно-космических сил России. Так вот, уважае-
мый читатель, мои ссылки на вышеуказанные СМИ обусловлены тем, что
имен но эти масс-медиа с их интернет-телевидением в информационном
прост ранстве РА во многом формируют антироссийскую, а стало быть и
ан ти  армянскую повестку дня, которая в дальнейшем занимает главен-
ствующее место в десятках разного рода интернет-изданий и интернет-
те ле видения. Причем эта работа проводится на продуманной, системной
ос но ве в условиях щедрого финансирования этих организаций Джорджем
Соросом и разного рода заокеанскими демократическими институтами.

Читая эти строки, уважаемый читатель может недоумевать: с одной
сто роны, автор этих строк пишет об угрожающих масштабах распростране-
ния коронавируса в Армении, а с другой – «зацикливается» на Соросе и Ко.
Увы, опасность, исходящая из этих антинациональных СМИ и обще-
ственных организаций-грантоедов, если их деятельность не пресечь, мо -
жет стать своеобразным коронавирусом, разрушающим основы ар мянс -
кой государственности. Армянской государственности, которая из-за без-
дарности властей РА в борьбе с пандемией выйдет значительно ослаб-
ленной с экономической точки зрения и отнюдь не более консолидиро-
ванной. Чтобы мои утверждения не выглядели голословными, при веду
вы держки из статьи в 1in. am, опубликованной 27 марта 2020 г. под за -
гла вием «Макрон предостерегает, Италия отвергает. Роль Ар ме нии в но -
вой Европе». Как говорится – не больше, не меньше. В статье под столь
пре тенциозно многообещающим заглавием, в частности, читаем: «Дело в
том, что Армения также должна переоценить, что означает Ев ро па, Ев -
ро союз и что это представляет из себя в качестве вехи, и в первую оче-
редь как будущий партнер. Коронавирус поставит Европу перед су щест -
вен ным пересмотром повестки, привнесет новые обсуждения и про цес сы.
Для Армении очень важно стать их участником, суметь во в лечь ся в эти
про цессы, имея идеи, предложения, модели. Возможно имен но это об -
сто ятельство имел в виду председатель Европейской на род ной партии
(да лее – ЕНП) Дональд Туск, который в первой половине мар та в Брюс -
се ле встретился с премьер-министром Армении и выразил свое содейст -
вие ему с позиций председателя самой крупной политической организа-
ции Европы. Быть может, Туск намекал, что Армения может и должна ус -
мат ривать ЕНП не только как площадку углубления армяно-ев ро пейских
от ношений, но и сейчас рассматривать как намек присоединиться к кажу-
щейся неизбежной повестке европейской модернизации».

Надо же, когда при полной неопределенности исхода борьбы с пан-
демией коронавируса, весьма тревожной неопределенности в экономике
РА на ближайшие месяцы, во многом обусловленной полной неспособ-
ностью правительства Армении адекватно реагировать на вызовы коро-
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навирусной пандемии, читать подобное. Что это – неудачная попытка от -
влечь внимание граждан Армении на спасительные перспективы форми-
ровать повестку будущей модернизации Европы, или, быть может, дан-
ная статья вышла из-под пера новоявленного армянского Джованни До ме -
 нико, да, да, уважаемый читатель, того самого выдающего итальянского
мыс лителя позднего Возрождения Томмазо Кампанелла. Ведь ав тор упо-
мянутой выше статьи повествует о своем видении (а скорее о ви де нии
По сольства США в Армении) этакого нового «Города Солнца» под  наз ва -
нием Армения. Все бы так, если бы не один нюанс.

Так, «народный премьер» Армении Никол Воваевич, себя любимый,
21 марта т. г., то есть в тревожные дни существенного роста выявленных
слу  чаев заражения граждан РА коронавирусом, был гостем авторской про-
граммы «Перспектива» Арама Абрамяна на одном из популярных телека -
на  лов РА. Приведу лишь одну выдержку из монолога «народного премь-
ера» РА, прозвучавшую в прямом эфире: «Экспортировать продукты пита-
ния в Евросоюз не так уж и легко, дороги перед нами не открыты, но никто
не может гарантировать, что через месяц Евросоюз сам не будет просить
нас снабжать его продуктами питания. То есть мы должны быть готовы.
Мо  жет быть, после коронавируса, нет, не может быть, я уверен, что после
ко  ро навируса начнется пятая, если не индустриальная, то экономическая,
все мирная экономическая революция. И хорошо, что мы первые, кто объ-
явил об экономической революции, по меньшей мере в плане логики наме-
рений мы опять-таки имеем возможность стать лидерами и здесь».

Я, уважаемый читатель, точь-в-точь изложил слова Никола Во ва е -
ви  ча, которые, несомненно, окажут живительное воздействие на умы и
серд  ца, по крайней мере, у пациентов лучших психиатрических клиник
ми ра – швейцарском LES ALPES (Женевенское озеро), Психиатрической
кли  ники Isra Clinic (Изра Клиник, Тель-Авив) … Между тем реальностью ста -
ло другое: спустя неделю эту несусветную ахинею «народного пре мье ра»
под хватило и развило вышеупомянутое заокеанское интернет-из да ние с
ар мянской пропиской. Пишу эти строки с болью в сердце, при этом
осозна вая и долю своей вины, что, будучи сопредседателем Меж пар ла -
мент ской комиссии по сотрудничеству Национального Собрания Рес пуб -
ли ки Армения и Федерального Собрания Российской Федерации, со
своей стороны, видимо, не принял исчерпывающих мер по недопущению
го сударственного переворота в Армении в апреле–мае 2018 года. С дру -
гой стороны, настораживает и другое: насколько должна быть велика не -
нависть заокеанских стратегов к Армении за ее стратегический союз с
Рос сией, если они смогли-таки привести к власти абсолютно не отвечаю-
щего за свои слова и действия человека, не обремененного минимальны-
ми знаниями в области государственного управления. Ведь ставка за оке -
ан ских кукловодов на Никола Воваевича была вовсе не случайной, уж тем
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бо  лее не сиюминутной. О применяемых технологиях по приведению к
власти Н. Пашиняна уже не единожды приходилось писать. Более того, в
фев рале 2020 года вышел в свет 890-страничный сборник моих статей,
выс туплений и интервью, охватывающих период с января 2019 года по
ян варь 2020 года под заглавием «Армения и армяне надежно защищены
ря дом с Россией», где подробно проанализированы технологии совер-
шенного го су дарственного переворота в Армении. Чтобы у читателя не
сло жилось мне ние о предвзятости моих оценок к словам «народного
премьера» о воз можности поступления просьб в адрес Армении снабжать
Евросоюз про дуктами питания, о которых в прямом телеэфире глаголил
Н. Па ши нян, приведу официальные, открытые для печати статистические
данные, ко торые красноречиво свидетельствуют вовсе не об экспортных
возможностях нашей экономики, а о наличии известной клиники у «народ-
ного премьера». Так, согласно сборнику Национального статистического
ко митета РА «Социально-экономическое положение Республики Армения
в ян варе–декабре 2019 года» (стр. 242), 68,8% от всего ресурса пшеницы,
пот ребляемой в РА в 2019 году, было импортировано (в основном из
России)  также 98,5% потребляемого растительного мас ла, 75,4% сливоч-
ного масла, 75,4% мяса птицы, 100% маргарина. Что же касается возмож-
ностей экспорта фруктовых и бахчевых культур из Армении в Евросоюз,
так это изначально выглядит абсурдно. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно ознакомиться с объемами сельхозпроизводства в странах ЕС и
проб лемами по их сбыту. Уже не приходится говорить о том, что по ито-
гам 2019 года дефицит торгового баланса РА составил ми нус $2 млрд
873,5 млн долларов, что вполне реально характеризует экспортные воз-
можности Армении.

Вторая статья (русский перевод), ставшая одной из побудительных
мо тивов данного анализа, была опубликована 27 марта 2020 г. в 16:00
все в том же интернет-издании 1in. am под заглавием «Тень Кочарянизма
в Арцахе: отсрочка выборов недопустима». Приведу выдержку из этой
статьи: «Попытаемся понять, какую задачу решают выборы в Арцахе
(Рес публика Арцах. – А. Г.) и насколько мотивированы или искренни аргу-
менты Баласаняна (имеется в виду генерал-майор, Герой Арцаха, канди-
дат в президенты Республики Арцах Виталий Баласанян, который с от -
кры тым письмом обратился к президенту Арцаха Бако Саакяну с предло-
жением объявить чрезвычайное положение в Республике Арцах и пере-
нести срок президентских и парламентских выборов. – А. Г.). Излишне  го -
во  рить, что президентские и парламентские выборы в Арцахе нельзя рас-
сматривать исключительно во внутриполитическом контексте, более того,
на этих выборах, так сказать, внутренняя составляющая выражена самой
сла  бой, поскольку, за исключением одного кандидата, у которого нет шан-
сов на победу, остальные, по сути, выступают с почти одинаковыми про-
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граммами. В соответствии с этим выборы в Арцахе в первую очередь на -
прав лены на увеличение субъектности НКР (Нагорно-Карабахская Рес -
пуб  лика. – А. Г.), причем это должно капитализироваться не только в пе -
ре говорном процессе по карабахскому урегулированию (видать, поэтому
ти  ра жировался изначально вредоносный лозунг Никола Пашиняна «Ар цах
– это Армения, и точка», тогда этот лозунг заокеанским поводырям власть
пре держащих Армении был нужен. – А. Г.), но и, так сказать, во вну т ри ар -
мян ских отношениях. За прошедшие 20 лет Арцах потерял свою субъект-
ность не только в переговорном процессе, но и в отношениях с Ар менией.
Не случайно, что власти Арцаха в годы президентства Роберта Ко чаряна
и Сержа Саргсяна не имели субъектности и стали локальным инс ти ту цио -
наль ным проявлением установившейся в Армении старой сис те мы. И все
это произошло за счет субъектности Арцаха. Сейчас создана иск лю чи -
тель ная возможность сделать важный шаг в направлении увели чения
субъек тности второго армянского государства благодаря проведению за -
кон ных выборов». Естественно, напрашивается вопрос: а собственно с
чего бы это за четыре дня до выборов президента и парламента Рес пуб -
ли ки Арцах так переполошились известные агенты влияния? Ведь от ме -
нить выборы в Арцахе просит не какой-либо аутсайдер предвыборной
гон ки, а её лидер. Напомним читателям, что согласно последнему оп ро су
об щественного мнения, проведенному со стороны Телеграм-канала
«Хро  ники Армении»: «На 24 марта 2020 г. на первом месте в президент-
ской гонке с 31,8% Виталий Баласанян, в то время как бывший лидер гон ки
Араик Арутюнян получил второе место и 27,1% от намеренных принять
учас  тие в голосовании опрошенных, на третьем месте – соросовский из -
бран ник Масис Маилян с 16,8%. Число не определившихся с выбором
12,1%».

То есть, по логике агентов влияния, исходя из «корыстных» соображе-
ний, больше всего в переносе сроков выборов был заинтересован лидер
пред  выборной гонки генерал-майор, Герой Арцаха Виталий Баласанян.

Примечательно, что по какому-то случайному совпадению 26 марта т. г.
в СМИ Армении появилась информация о том, что правительство США отме-
нило финансирование программы NALO Trust по разминированию террито-
рий в Арцахе. Согласно сообщению Армянского центра американских ис -
сле  дований, «Несмотря на активные усилия армянских лоббистских орга-
низаций и конгрессменов в последние месяцы, не удалось сохранить пря-
мую финансовую помощь Арцаху со стороны США». При этом также от -
ме  чалось, что решение принимал Совет национальной безопасности
США, с которым власти Азербайджана вели активную работу, выделяя
боль шие денги.

Для полноты картины хотелось бы привести выдержки из интервью и
за яв лений первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго
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пре зидента Республики Армения Роберта Кочаряна и третьего президента
Республики Армения Сержа Саргсяна. Так, в интервью от 25 июня 2019
года телеканалу TV-5, говоря о предстоящих в Арцахе президентских
выборах, Роберт Кочарян заявил, что победу должен одержать тот кан -
дидат, который сумеет сохранить «вид Арцаха и не разрешит Армении
сло  мить его». Р. Кочарян также заявил, что на президентских выборах в
Ар  цахе у него есть предпочтительный кандидат, но отказался назвать его
имя. Справедливости ради отметим, что последующие статьи и интервью
Р. Кочаряна не оставляют сомнений в том, что на предстоящих прези-
дентских выборах в Республике Арцах для Роберта Седраковича пред-
почтительным кандидатом в президенты является Виталий Баласанян.

Весьма убедительно прозвучало и позавчерашнее послание третьего
пре  зидента РА Сержа Азатовича Саргсяна арцахцам накануне выборов:
«Вы   берите того, кто наилучшим образом обеспечит безопасность госу-
дарства, того, кто способен из самого тяжёлого испытания выйти победи-
телем и доказал это собственным примером и героизмом, кто сможет
уме  ло управлять страной, уверенно и с честью представлять вас и выра-
жать вашу волю, поставить вашу творческую мысль и потенциал на службу
по укреплению страны и вашему благополучию».

А теперь уважаемый читатель пусть поразмыслит над тем, каковы
бы  ли побудительные мотивы заокеанских кукловодов, которые в тревож-
ные дни, когда весь мир охвачен коронавирусной эпидемией, вместо пуб-
ликации статей по консолидации всего армянства в борьбе с этим плане-
тарным злом тиражируют подобную гнусную ложь, а именно: «Не слу чай -
но, что власти Арцаха в годы президентства Роберта Кочаряна и Сержа
Сар  гсяна не имели субъектности» и прочую муру. Расчет прост – любой
це ной добиться избрания в Арцахе президента–марионетки нынешнего
ре  жима Армении, говоря проще, избрание марионетки для властей РА,
ко то рые, в свою очередь, являются марионетками заокеанских куклово-
дов. Не вызывает сомнений, что сценаристы государственного переворо-
та в Армении апреля–мая 2018 г. верно просчитали, что экспорт антина-
циональной «бархатной революции» (читай государственного переворота)
в Республику Арцах неизбежно приведет к началу гражданской войны в
двух армянских государствах, а ее исход предрешит не только судьбу
Рес  публики Армения и Республики Арцах, но окажет крайне опасное воз-
действие в плане дестабилизации региона Южного Кавказа. На карту пос -
тав   лено будущее региона Южного Кавказа, так как дестабилизация в Ар -
ме  нии и Арцахе неизбежно создаст благодатную почву для претворения в
жизнь вожделенной мечты неоосманских ястребов по окончательной лик-
видации «армянского барьера» на пути создания Великого Турана.

Я вовсе не случайно упомянул о Великом Туране. Еще в начале ХХ
ве  ка на пути к созданию Великого Турана стоял христианский Нагорный
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Ка ра  бах. Вспомним один из трагических эпизодов того времени. Так, сто
лет назад в марте 1920 года командующий Кавказской Исламской армией
Ну ри-паша и его изуверы полностью истребили армянское население ар -
цах с кого (карабахского) культурного центра, города Шуши. Вот что впо-
следствии об этих ужасах писал итальянский писатель и переводчик Джо -
ванни Гуайта, выпускник Женевского и Римского университетов, извест-
ный специалист по истории Восточного христианства в своей книге «Крик с
Ара рата». «В марте 1920 года турки и азербайджанцы совершают новый
ужас ный погром в городе Шуши. Шуши был очень важным культурным
цент ром армянской жизни в Карабахе. С XIX века там был свой мона-
стырь, свои церкви, театр, больница, епархальная школа, выходили книги и жур-
налы на армянском языке. В конце XIX века армяне составляли более 60
про центов населения города. Всего за один день 22 марта 1920 года,
тюркская ярость разорила тысячи армянских домов, разрушила многие
церк ви, библиотеки, типографии: ее жертвами стали более 30000 чело-
век. Так кемалисты повторили в Шуши то, что младотурки сделали в
Баку». Когда Шуши посетил Осип Мандельштам вместе с супругой, На -
деж дой, а произошло это через десять лет после мартовской резни 1920 г.,
он застал одни лишь руины. Крупнейший русский поэт ХХ века Осип Ман -
дель штам посвятил жертвам резни стихотворение «Фаэтонщик». Там
есть такие строки:

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

Для полноты картины приведем выдержку из статьи известного по -
ли толога-востоковеда, шеф-редактора Восточной редакции ИА REGNUM
Ста нислава Тарасова от 5 июня 2017 г. «Кому и как служил Нури-паша:
Азер  байджану предлагают чужих героев», опубликованную в интернет
пор тале blognews. am/ru: «Генерал-майор ВВС Турции в отставке, ректор
Уни верситета авиации Куршат Атылган верит, «что в скором времени в
Азер байджане будет установлен достойный памятник Нури-паше, чем
обра дует весь тюркский мир»». По его словам, «Нури-паша является од -
ним из самых важных исторических героев Азербайджана». Ранее, в 2010
го ду, с предложением воздвигнуть в Баку памятник Нури-паше выступал
Ху лу си Кылыч, на тот момент посол Турции в Азербайджане». Далее Ста -
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нис лав Тарасов вполне правомерно задается вопросом: «Что стоит за та -
кой настойчивостью представителей современной Турции и кому они на -
ме ре ны поставить памятник на азербайджанской земле?». Думается, что
на этом фоне неоднократно повторяемая навязчивая идея «народного
пре мьера» о том, что решение по урегулированию Нагорно-карабахского
конф ликта должно быть приемлемо для народов Армении, Арцаха (На -
гор  но-Карабахская Республика) и Азербайджана, вновь вызывает извест-
ные ассоциации, отнюдь не связанные с политикой. Здесь обязательно
хо те лось бы проинформировать читателей о том, что президент Меж ду -
на родной ассоциации участников космической деятельности, доктор со -
цио логических наук, председатель Российского общества дружбы с Арме -
нией Виктор Владимирович Кривопусков выступил с инициативой устано-
вить бюст Осипа Мандельштама известного скульптора Лазаря Гадаева в
Шу ши. Власти Республики Арцах одобрили эту инициативу, а талантли-
вый армянский архитектор, дизайнер Рубен Мнацаканян уже завершает
рабо ту над соответствующим архитектурным проектом.

Уважаемый читатель, внимательно вчитываясь в публикации ми -
нув шей недели, вновь и вновь убеждаешься в безальтернативности вы -
вода о том, что эпидемия коронавируса может до неузнаваемости изме-
нить мир. Об этом со всей убедительностью свидетельствуют процессы,
проис  ходящие в Европе, опасная трансформация в подходах руковод-
ства США (власти США подали в суд на правительство Китая, требуя
взыс  кать с Китая все убытки, которые были причинены Америке из-за пан-
демии коронавируса) и отсутствие единого подхода Евросоюза в отноше-
нии Китая. И на этом фоне рельефно выступает взвешенная, достойная
глу бо ко го уважения политика России, президента Российской Федерации
Вла ди мира Владимировича Путина, проводимая в условиях пандемии ко -
ро  навируса. Политика, которая несомненно заставит трезвомыслящих
по  ли тиков Евросоюза и США переосмыслить факт исключительности
мес  та и роли современной России в наше крайне сложное, порой непре-
сказуемое время.

В своей предыдущей статье от 21. 03. 2020 г., опубликованной ИА
REGNUM «Коронавирус – эпидемиологическая агрессия», мною была
выс  казана мысль о том, что скоординированная работа государств-участ-
ников ОДКБ при бесспорно ведущей роли Российской Федерации, ее пре-
зидента Владимира Владимировича Путина в объективно возможные
крат  чайшие сроки остановит агрессию COVID–19. Причем было высказа-
но мнение, что это будет не только победой над пандемией, но и красно-
речивым доказательством безальтернативности консолидации всех здо-
ровых сил планеты Земля для ее же спасения. Думаю, что такая оценка
ста ла еще более актуальной. Поэтому еще и еще раз выражаю уверен-
ность, что государства-участники ОДКБ, члены ЕАЭС должны выработать
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сов местную комплексную программу преодоления пандемии коронавируса,
смяг чения ее экономических последствий и на этой основе разработать
науч но обоснованную целевую программу становления посткризисного
спра ведливого мирового порядка.

Россия, отзовись!
Статью хотелось бы завершить строками из послания арцахцам экс-

пре зи дента Армении Сержа Саргсяна в связи с предстоящими 31 марта
2020 года в Нагорно-Карабахской Республике президентскими и парла-
ментскими выборами: «Я верю, что наша собирательная сила – триедин-
ство Армении, Арцаха и Диаспоры – способна сделать реальностью наши
об ще национальные идеи и цели и что новоизбранные власти Арцаха бу -
дут носителями и поборниками этой идеи. Бог в помощь! Да хранит Гос -
подь Арцах и весь наш народ!».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՕՐԱԿԱՐԳՈՒՄ ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԱՇԽԱՐՀԱԿԱՐԳԻ
ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄՆ Է

Անոտացիա
ՀԱՊԿ անդամ-պետությունները, ԵՏՄ անդամները պետք է ստեղծեն

կո  րո նա վիրուսի համավարակի հաղթահարման, նրա տնտեսական հե -
տևանք ների մեղմման համատեղ համալիր ծրագիր և այդ հիմքի վրա մշա -
կեն հետճգնաժամային արդարացի աշխարհակարգի կայացման գիտակա -
նո րեն հիմնավորված նպատակային ծրագիր։

Երբ գրվում էին այս տողերը, կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը
Հա  յաստանի Հանրապետությունում (ՀՀ) 372 մարդու էր հասնում, նրանցից
Երևա  նում կորոնավիրուսով վարակման 151, Կոտայքի մարզում` 57, Արա -
րա  տի մարզում` 56 դեպքեր։ Հոդվածի նպատակը բնավ Հայաստանի
առանց այդ էլ խիստ մտահոգ բնակչության կրքերի շիկացումը չէ, որի հա -
մար կո րո նավիրուսի համավարակը լուրջ սպառնալիք է ոչ միայն մեր քա ղա -
քա  ցիների առողջության, այլ նաև հայկական երկու պետությունների` Հա յաս -
տա նի Հան րա պետության և Արցախի Հանրապետության ազգային ան վտան -
գութ յան առու մով, որոնք արդեն 30 տարի է` գտնվում են Ադրբեջանի կող մից
չհայ  տա րար ված պատերազմի վիճակում։ Սույն հոդվածը գրելու հա մար շար -
ժա ռիթ է հան դիսացել երկու, առաջին հայացքից` միմյանց հետ կապ չու նե -
ցող հրա պարակում 1in. am տխրահռչակ ռուսատյաց ինտերնետ-պար բերա -
կա նում, որը շռայլորեն ֆինանսավորվում է օվկիանոսի այն կողմից։

ԶԼՄ-ներում իմ հրապարակումներին ծանոթ հարգելի ընթերցողը
միան  գամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ, թե այդ ինչու եմ ամեն ան -
գամ իմ հոդվածներում մեջբերումներ կատարում այդ ինտերնետ-պարբե -
րա կանից կամ դրա թերթային «Ժամանակ» տարբերակից։ Ավելին, կարող է և
կաս  կածել, որ իմ ընթերցողական հետաքրքրությունների շրջանակը սահ -
մա  նա փակվում է միայն այդ ռուսատյաց ԶԼՄ-ների հրապարակումներով,
որոնց վերջնանպատակը ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքի վար -
կա  բեկումն է, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ան -
վտան  գության համար կենսականորեն կարևոր Հավաքական ան վտան գու -
թյան պայմանագրի կազմակերպությանը (ՀԱՊԿ) և Եվրասիական տնտե սա -
կան միությանը (ԵՏՄ) զրպարտելը։ Իսկ տեղեկատվական պատերազմի`
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ՀՀ պետականության հիմքերը խարխլող անդրօվկիանոսյան այդ գործիք նե րի
հա կազգային գործունեության գագաթնակետը պետք է դառնան 102-րդ ռու -
սա կան ռազմակայանի դուրսբերումը Գյումրիից (ՀՀ), Հայաստանի Հան րա -
պե տությունում Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ վարչության զորա կազ մի
և Ռուսաստանի ռազմատիեզերական ուժերի «Էրեբունի» ավիա բա զայի
դուրս բերումը Հայաստանից։ Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, իմ հղում ները վե -
րո նշյալ ԶԼՄ-ներին պայմանավորված են նրանով, որ հենց այդ մաս-մե դիա -
ներն են իրենց ինտերնետ-հեռուստատեսությամբ ՀՀ տեղեկատ վա կան
տա րածքում հիմնականում ձևավորում հակառուսական, ասել է թե` նաև հա -
կա հայկական օրակարգը, որը հետագայում գերիշխող տեղ է գրա վում տա -
րա տեսակ տասնյակ ինտերնետ-պարբերականներում և ինտեր նետ-հե ռուս -
տա տեսությունում։ Ընդ որում` այդ աշխատանքը կատարվում է լավ մտած -
ված, համակարգային հիմքով, Ջորջ Սորոսի և տարատեսակ անդր օվ կիա -
նոս յան դեմոկրատական ինստիտուտների կողմից այդ կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի շռայլ ֆինանսավորման պայմաններում։

Կարդալով այս տողերը` հարգելի ընթերցողը կարող է տարակուսել.
մի կող մից` տողերիս հեղինակը գրում է Հայաստանում կորոնավիրուսի տա -
րած  ման սարսափեցնող մասշտաբների մասին, մյուս կողմից` «կենտ րո նա -
նում» է Սորոսի և Ко-ի վրա։ Ավաղ, հակազգային այդ ԶԼՄ-ներից և գրանտա -
կեր հասարակական կազմակերպություններից բխող վտանգը, եթե նրանց
գոր  ծու նեությունը չկասեցվի, կարող է դառնալ ինքնատիպ կորոնավիրուս,
որը կքայքայի հայոց պետականության հիմքերը։ Հայոց պետականության,
որը համավարակի դեմ պայքարում ՀՀ իշխանությունների անտաղանդութ -
յան պատճառով դրանից դուրս կգա զգալիորեն թուլացած` տնտեսական
առու  մով և բնավ էլ ոչ ավելի համախմբված։ Որպեսզի իմ պնդումները մեր կա -
 պա րանոց չհնչեն, մեջբերումներ կատարեմ 2020թ. մարտի 27-ին 1in. am-ում
հրա պարակված` «Մակրոնն ահազանգում է, Իտալիան մերժում. Հայաս -
տա  նի դերը նոր Եվրոպայում» վերնագրով հոդվածից։ Ինչպես ասում են` ոչ
ավե  լի, ոչ պակաս։ Այսքան հավակնոտ ու բազմախոստում վերնագրով հոդ -
վա  ծում, մասնավորապես, կարդում ենք. «Բանն այն է, որ Հայաստանը ևս
պետք է վերագնահատի, թե ինչ ասել է Եվրոպա, Եվրամիություն, և ինչ է
իրե  նից այն ներկայացնում որպես ուղենիշ և առաջին հերթին` որպես ապա -
գա  յի գործընկեր: Կորոնավիրուսը Եվրոպան դնելու է էական վերանայում -
նե  րի օրակարգի առաջ, բերելու է նոր քննարկումներ ու գործընթացներ: Հա -
յաս  տա նի համար շատ կարևոր է դառնալ դրանց մասնակից, կարողանալ
ներ  գրավվել դրանցում, ունենալ գաղափարներ, առաջարկներ, մոդելներ:
Հնա  րա վոր է, որ նաև այդ հանգամանքը նկատի ուներ Եվրոպական ժողո -
վրդա կան կուսակցության (այսուհետ` ԵԺԿ) նախագահ Դոնալդ Տուսկը, որը
մար տի առա ջին կեսին Բրյուսելում հանդիպելով Հայաստանի վարչապետի
հետ` նրան իր աջակցությունն էր հայտնել Եվրոպայի ամենամեծ քաղա քա -
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կան միա վոր ման նախագահի իր դիրքից: Տուսկը գուցե ակնարկում էր, որ
Հա  յաս  տանը կարող է և պետք է դիտարկի ԵԺԿ-ն իբրև ոչ միայն հայ-եվ րո -
պա  կան հարաբերության խորացման հարթակ, այլև այժմ արդեն դրանից
առաջ նախ` եվրոպական արդիականացման անխուսափելի թվացող օրա -
կար գին միա նալու հարթակ»:

Զարմանալի է, չէ՞, նման բան կարդալ այն ժամանակ, երբ կորոնա վի րու սի
հա մավարակի դեմ պայքարի ելքի լիակատար անորոշության, առա ջի  կա
ամիս ներին ՀՀ տնտեսությանն սպասվող բավական տագնապալի անո րո շութ -
յան (հիմնականում պայմանավորված Հայաստանի կառավա րու թ յան լիա կա -
տար անկարողությամբ` համարժեք արձագանքելու կորոնավի րու սի համա -
վա րակի մարտահրավերներին) պայմաններում։ Ի՞նչ է սա` Հա յաս տանի քա -
ղա քացիների ուշադրությունը Եվրոպայի ապագա արդիակա նաց ման օրա -
կարգ ձևավորելու փրկարար հեռանկարների ուղղությամբ շե ղելու ան հաջող
փո՞րձ, իսկ գուցե այս հոդվածը դուրս է եկել նորահայտ հայ Ջո վանի Դո մե նի -
կո յի, այո, այո, հարգելի ընթերցող, ուշ Վերածննդի դարա շրջա նի այդ նույն
իտա լացի նշանավոր մտածող Թոմազո Կամպանելայի գրչի տակի՞ց։ Չէ՞ որ
վե րոնշյալ հոդվածի հեղինակը պատմում է Հայաստան անու նով նոր «Արևի
քա ղաքի» իր տեսլականի (ավելի շուտ` Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանության
տես  լականի) մասին։ Ամեն ինչ այդպես էլ կլիներ, եթե չլի ներ մի նրբություն։

Այսպես, Հայաստանի «ժողվարչապետ»` իր իսկ սիրելի Նիկոլ Վո վա ևի  չը
ս. թ. մարտի 18-ին, այսինքն` կորոնավիրուսով ՀՀ քաղաքացիների վարակ -
ման դեպքերի հայտնաբերման էական աճի տագնապալի օրերին, ՀՀ հան -
րա  հայտ հեռուստաալիքներից մեկում Արամ Աբրահամյանի «Հեռա նկար»
հե ղինակային ծրագրի հյուրն էր։ Միայն մի մեջբերում կատարեմ ՀՀ «ժող -
վար չապետի»` ուղիղ եթերում հնչեցրած մենախոսությունից. «Եվրա միութ -
յուն սնունդ արտահանելու համար էդքան էլ հեշտ չի, մեր առաջ բաց չեն ճա -
նա պարհները, բայց ոչ ոք չի կարող երաշխավորել, որ մի ամիս հետո Եվ -
 րա   միությունը ինքը մեզ չի խնդրելու սննդամթերք մատակարարել։ Այ սինքն`
մենք պետք է պատրաստ լինենք, և գուցե կորոնավիրուսից հետո, ոչ թե
գուցե, ես գրեթե վստահ եմ, որ սկսվելու է հինգերորդ, եթե ոչ ինդուս տրիալ,
ապա համաշխարհային տնտեսական հեղափոխությունը։ Եվ լավ է, որ մենք
առա ջինն ենք, որ տնտեսական հեղափոխության մասին հայտարարել ենք,
առն վազն մտադրման տրամաբանությունից մենք էլի էստեղ աշխար հում լի -
դեր լինելու հնարավորություն ունենք»։

Ես, հարգելի ընթերցող, ճիշտ նույնությամբ ներկայացրի Նիկոլ Վովա -
ևի չի խոսքերը, որոնք, անկասկած, կենարար ազդեցություն կգործեն առ -
նվազն աշխարհի լավագույն հոգեբուժական կլինիկաների` շվեյցարական
LES ALPES-ի (Ժնևյան լիճ), Isra Clinic հոգեբուժական կլինիկայի (Իզրա Կլի -
նիկ, Թել Ավիվ) պացիենտների մտքերի ու սրտերի վրա ... Այնինչ, իրակա -
նութ  յուն դարձավ այլ բան. մեկ շաբաթ անց «ժողվարչապետի» այս անմիտ
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ան հե թեթությունը որսաց ու տարածեց հայկական գրանցում ունեցող վերո -
նշյալ անդրօվկիանոսյան ինտերնետ-պարբերականը։ Այս տողերը գրում եմ
սրտի ցավով` միևնույն ժամանակ գիտակցելով նաև սեփական մեղքիս բա -
ժի նը, որ, լինելով Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի և Ռու -
սաս  տանի Դաշնության Դաշնային ժողովի միջև համագործակցության Միջ -
խոր  հրդարանական հանձնաժողովի համանախագահը, իմ կողմից, ըստ եր -
ևույ թին, սպառիչ միջոցներ չեմ ձեռնարկել Հայաստանում 2018 թ. ապ րիլ–
մա յիսի պետական հեղաշրջումը թույլ չտալու համար։ Մյուս կողմից` տագ -
նա պեցնում է նաև այլ բան. որքան մեծ պետք է լինի անդր օվ կիա նոս յան
ստրատեգների ատելությունը Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի հետ
ռազ մավարական դաշինքի պատճառով, որ նրանք, այնուամենայնիվ, կա -
րո ղացան իշխանության բերել իր խոսքի ու գործի համար պատասխան
չտվող մեկին, որը պետական կառավարման ոլորտի նվազագույն գիտելիք -
ներ անգամ չունի։ Չէ՞ որ անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարների` Նիկոլ Վո -
վա ևիչի հետ կապված հաշվարկը բոլորովին պատահական, առավել ևս`
այս րոպեական էլ չէր։ Ն. Փաշինյանին իշխանության բերելու համար կի րառ -
ված տեխնոլոգիաների մասին արդեն քանիցս գրել եմ։ Ավելին, 2020 թ. փե -
տրվարին լույս տեսավ հոդվածներիս, ելույթներիս և հարցազրույցներիս 890
էջա նոց ժողովածուն, որոնք ընդգրկում են 2019 թ. հունվար – 2020 թ. հուն -
վար ժամանակաշրջանը` «Հայաստանը և հայերը հուսալիորեն պաշտ պան -
ված են Ռուսաստանի կողքին» վերնագրով, որտեղ հանգամանալիորեն
վեր  լուծ ված են Հայաստանում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման
տեխ  նոլոգիաները։ Որպեսզի ընթերցողը տպավորություն չստանա, թե իմ
գնա  հատականները «ժողվարչապետի» խոսքերի վերաբերյալ կանխակալ են
Եվ րա միությանը սննդամթերք մատակարարելու հարցում Հայաստանին
խնդ  րանքի հնարավորության մասով, որի մասին ուղիղ եթերում բարբառում էր
Ն. Փաշինյանը, մեջբերեմ պաշտոնական, մամուլի համար բաց վիճակա -
գրա   կան տվյալներ, որոնք պերճախոս վկայում են մեր տնտեսության ոչ թե
ար  տա հա նական հնարավորությունների, այլ «ժողվարչապետի» մոտ հայտ նի
կլի նիկայի առկայության մասին։ Այսպես, համաձայն ՀՀ Ազգային վիճա կա -
գրա կան կոմիտեի «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտե սա կան
վի ճակը 2019 թ. հունվար–դեկտեմբերին» տեղեկագրի (էջ 250)` ՀՀ-ում 2019 թ.
սպառ վող հացահատիկի ողջ ռեսուրսի 68,8%-ը ներմուծվել է (հիմ նա կանում
Ռու սաստանից), ներմուծվել է նաև սպառվող բուսայուղի 98,5%-ը, կա րա գի
75,4%-ը, թռչնամսի 75,4%-ը, մարգարինի 100%-ը։ Իսկ ինչ վերա բե րում է
Հա յաստանից մրգերի և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ար  տա հան -
մա նը Եվրամիություն, ապա դա սկզբից ևեթ անհեթեթ է թվում։ Դրա նում հա -
մոզ վելու համար բավական է ծանոթանալ ԵՄ երկրներում գյուղ տնտ ար -
տադրության ծավալներին և դրանց սպառման խնդիրներին։ Էլ չեմ ասում այն
մա սին, որ 2019 թ. արդյունքներով ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի դե ֆի  ցիտը
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կազ մել է մինուս 2 մլրդ 873,5 մլն դոլար, ինչը միանգամայն իրա տե   սո րեն է
բնու  թագրում Հայաստանի արտահանական հնարավորութ յուն ները։

Երկրորդ հոդվածը (ռուսերեն թարգմանություն), որը սույն վերլու ծութ -
յան համար շարժառիթ հանդիսացավ, հրապարակվել է 2020 թ. մարտի 27-ին,
ժա մը 16։00-ին այդ նույն 1in. am ինտերնետ-պարբերականում` «Քոչար յա -
նիզ   մի ստվերն Արցախում. ընտրությունները հետաձգելն անթույլատրելի է»
վեր  նա գրով։ Մեջբերում կատարեմ այդ հոդվածից. «Փորձենք հասկանալ,
թե ինչ խնդիր են լուծում Արցախի (Արցախի Հանրապետություն – Ա. Գ.)
ընտ րութ յունները, ու ինչքանով են մոտիվացված կամ անկեղծ Բալասան յա նի
(նկա  տի ունի գեներալ-մայոր, Արցախի հերոս, Արցախի Հանրապետության
նա խա գահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանին, որը բաց նամակով դիմել է
Ար ցա խի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանին` առա ջար կե -
լով արտա կարգ դրություն հայտարարել Արցախի Հանրապետությունում և
տե  ղա  փոխել նախագահի ու խորհրդարանական ընտրությունների ժամ -
կետն Արցախում – Ա. Գ.) փաստարկները։ Ավելորդ է ասել, որ Արցախի նա -
խա գա հա կան ու խորհրդարանական ընտրությունները չի կարելի դի տար -
կել բա ցա ռա պես ներքաղաքական համատեքստում, ավելին` այդ ընտրութ -
յուն  նե րում, այսպես ասած, ներքին բաղադրիչը ամենաթույլն է արտա հայտ -
ված, որով հետև` բացառությամբ մեկ թեկնածուի, որը հաղթելու շանս չունի,
մյուս  ներն ըստ էության հանդես են գալիս գրեթե նույն ծրագրերով։ Ըստ
այդմ` Ար ցա խի ընտրություններն առաջին հերթին միտված են ԼՂՀ (Լեռ նա -
յին Ղարա բա ղի Հանրապետություն – Ա. Գ.) սուբյեկտության մեծացմանը,
ընդ որում` դա պետք է կապիտալիզացվի ոչ միայն ԼՂ խնդրի կարգա վոր -
ման բանակ ցային գործընթացում, այլ նաև (ըստ երևույթին, դրա համար էր
ար ծարծվում Նի կոլ Փաշինյանի` սկզբից ևեթ վնասակար կարգախոսը` «Ար -
ցա խը Հայաս տան է, և վե´րջ», այն ժամանակ Հայաստանի
իշխանավորների անդր  օվ կիա նոսյան ուղեվարներին այդ կարգախոսը`
պետք էր – Ա. Գ.), այս պես ասած, ներհայկական հարաբերություններում։
Նախկին 20 տարիներին Ար  ցախն իր սուբյեկտությունը կորցրել է ոչ միայն
բանակցային գործ ըն թա ցում, այլ նաև Հայաստանի հետ
հարաբերություններում։ Պատահական չէ, որ Ար ցախի իշխանությունները`
Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի պաշ  տո նավարման տարիներին,
չունեին սուբյեկտություն ու դարձել էին Հա  յաս տա նում հաստատված հին
համակարգի լոկալ ինստիտուցիոնալ դրս ևո րումը։ Ու այդ ամենը տեղի էր
ունեցել Արցախի սուբյեկտության հաշ վին։ Հի մա բացառիկ
հնարավորություն է ստեղծվել օրինական ընտ րութ յուն ների անց կացման
շնորհիվ կարևոր քայլ կատարել հայկական երկրորդ պե տութ յան
սուբյեկտությունը մեծացնելու ուղղությամբ»։ Բնականաբար, հարց է
ծագում. իսկ այդ ինչո՞ւ են Արցախի Հանրապետության նախագահի և
խորհրդարանի ընտրություններից չորս օր առաջ այդպես իրար խառնվել
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ազ դեցության հայտնի գործակալները։ Չէ՞ որ ընտրություններն Արցախում
տե  ղա փոխել խնդրում է ոչ թե ընտրարշավի աուտսայդերներից մեկը, այլ
նրա առաջատարը։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ համաձայն հանրային
կար  ծի քի վերջին հարցման, որն անցկացվել է «Хроники Армении» Теле -
грам-ալիքի կողմից, «2020 թ. մարտի 24-ի դրությամբ նախագահական ընտ -
ր ար շավի առաջին տեղում 31,8%-ով Վիտալի Բալասանյանն է, այն դեպ -
քում, երբ ընտրարշավի նախկին առաջատար Արայիկ Հարությունյանը երկ -
րորդ տեղում է և ունի քվեարկությանը մասնակցելու մտադրություն ունե ցող
հարց վածների ձայների 27,1%-ը, երրորդ տեղում սորոսյան ընտրյալ Մա սիս
Մայիլ յանն է` 16,8%։ Չկողմնորոշվածների թիվը 12,1% է»։

Այսինքն` ազդեցության գործակալների տրամաբանությամբ, ելնելով
«շա  հա դիտական» նկատառումներից` ընտրությունների ժամկետի տեղա -
փոխ  մամբ ամենից շատ շահագրգռված էր ընտրարշավի առաջատար, գե -
նե  րալ-մայոր, Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանը։

Հատկանշական է, որ մի ինչ-որ պատահական զուգադիպությամբ ս. թ.
մար  տի 26-ին Հայաստանի ԶԼՄ-ներում ի հայտ եկավ տեղեկատվություն այն
մասին, որ ԱՄՆ կառավարությունը չեղարկել է Արցախում տարածք նե րի
ակա նազերծման NALO Trust ծրագրի ֆինանսավորումը։ Համաձայն Ամե -
րիկ յան հետազոտությունների հայկական կենտրոնի հաղորդման` «Չնա յած
վեր ջին ամիսներին հայկական լոբբիստական կազմակերպութ յուն ների և
կոն գրեսականների ակտիվ ջանքերին` չհաջողվեց պահպանել Արցա խին
ուղ ղակի ֆինանսական օգնությունը ԱՄՆ-ի կողմից»։ Ընդ որում` նշվում էր
նաև, որ որոշումն ընդունել է ԱՄՆ Ազգային անվտանգության խոր հուրդը,
որի հետ Ադրբեջանի իշխանություններն ակտիվ աշխատանք էին տանում`
մեծ փողեր հատկացնելով։

Որպեսզի պատկերն ավելի ամբողջական լինի, ցանկանում եմ մեջ բե -
րում կատարել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին նախա -
գահ, Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչար -
յա  նի և Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սար գսյա նի
հար ցազրույցներից ու հայտարարություններից։ Այսպես, TV-5 հեռուստա -
ալի  քի 2019 թ. հունիսի 25-ի հարցազրույցում, խոսելով Արցախում կայանա -
լիք նախագահական ընտրությունների մասին, Ռոբերտ Քոչարյանն ասաց, որ
հաղ  թանակ պետք է տանի այն թեկնածուն, որը կկարողանա պահպանել
«Ար  ցախի տեսքն ու թույլ չտա Հայաստանին կոտրել իրեն»։ Ռ. Քոչարյանը
նաև հայտարարեց, որ Արցախի նախագահական ընտրություններում ինքն
ունի իր նախընտրած թեկնածուն, բայց հրաժարվեց նշել նրա անունը։ Հա -
նուն արդարության նշենք, որ Ռ. Քոչարյանի հաջորդ հոդվածներն ու հար -
ցա   զրույցները կասկածներ չեն թողնում, որ Արցախի Հանրապետության կա -
յա   նալիք նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Սեդրակիչի համար
նա  խա գահի գերադասելի թեկնածուն Վիտալի Բալասանյանն է։
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Բավական համոզիչ հնչեց նաև ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Ազատի
Սար գ սյանի երեկ չէ առաջին օրվա ուղերձը արցախցիներին ընտրութ յուն -
նե րի նախօրեին. «Ընտրե´ք պետության անվտանգությունը լավագույնս ապա   -
հո վողին, նրան, ով ունակ է ամենածանր փորձությունից հաղթանա կած
դուրս գալու, և դա ապացուցել է սեփական օրինակով ու հերոսությամբ, ով
կա րող է հմուտ կառավարել երկիրը, վստահ և պատվախնդրորեն ներ կա -
 յաց նել ձեզ ու արտահայտել ձեր կամքը, ձեր ստեղծարար միտքը և նե րու ժը
ծառայեցնել երկրի հզորացմանն ու ձեր բարեկեցությանը»։

Իսկ այժմ, հարգելի ընթերցողը թող խորհի այն բանի շուրջ, թե որոնք
էին անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարների դրդապատճառները, որոնք
տագ   նապալի այս օրերին, երբ ողջ աշխարհն է համակված կորո նա վի րու -
սա  յին համավարակով, մոլորակային մասշտաբի այս չարիքի դեմ պայ քա -
րում ողջ հայության համախմբման վերաբերյալ հոդվածների փոխարեն
նման ստոր սուտ է տարածում, դիցուք. «Պատահական չէ, որ Արցախի իշ -
խա  նութ յունները` Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի պաշտոնա վար -
ման տարիներին, չունեին սուբյեկտություն» և նման այլ անհեթեթություններ։
Հաշ  վարկը պարզ է` ցանկացած գնով հասնել Արցախում Հայաստանի ներ -
կա  յիս ռեժիմի խամաճիկ–նախագահի ընտրության, պարզ ասած` խամա ճի կի
ընտ րության ՀՀ իշխանութ յուն ների համար, որոնք, իրենց հերթին, անդր օվ -
կիա նոսյան տիկնիկա վար նե րի խամաճիկներն են։ Կասկած չի հարուցում,
որ Հայաստանում 2018 թ. ապ րիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման սցե նա -
րիստ ները ճիշտ էին հաշ վար կել, որ հակազգային «թավշյա հեղա փո խութ -
յան» (իմա` պետական հե ղա շրջման) արտահանումը Արցախի Հանրա պե -
տութ յուն անխուսափե լիո րեն կհանգեցնի քաղաքացիական պատերազմի
սկսվե լուն հայկական երկու պե տութ յուններում, իսկ դրա ելքը կկանխորոշի
ոչ միայն Հայաստանի Հան րա պետության ու Արցախի Հանրապետության
ճա կատագիրը, այլև չափա զանց վտանգավոր ազդեցություն կունենա Հա -
րա վային Կովկասի տարա ծա շրջանի ապակայունացման առումով։ Վտան գի
կեն  թարկվի Հարավ կով կաս  յան տարածաշրջանի ապագան, քանի որ ապա -
կա յունացումը Հա յաս տա նում և Արցախում անխուսափելիորեն պարարտ
հող կստեղծի նեո օս ման յան բազեների փայփայած` Մեծ Թուրանի ստեղծ -
ման ճանապարհին «հայ կական պատնեշի» վերացման երազանքի իրա կա -
նաց ման համար։

Բնավ պատահական չէ, որ հիշատակեցի Մեծ Թուրանի մասին։ Դեռևս
ХХ դարասկզբին էր Լեռնային Ղարաբաղը կանգնած Մեծ Թուրանի ստեղծ -
ման ճանապարհին։ Հիշենք այդ ժամանակների ողբերգական դրվագներից
մե կը։ Այսպես, հարյուր տարի առաջ` 1920 թ. մարտին, Կովկասյան իսլա մա -
կան բանակի հրամանատար Նուրի փաշան ու նրա մոլագար գլխակերները
լիո   վին ոչնչացրին արցախյան (ղարաբաղյան) մշակութային կենտրոնի` Շու շի
քաղաքի հայ բնակչությանը։ Ահա թե այդ սարսափների մասին հետա գա յում
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ինչ է գրել իտալացի գրող և թարգմանիչ, Ժնևի ու Հռոմի համալ սա րան ների
շրջա նավարտ, Արևելյան քրիստոնեության հայտնի մասնագետ Ջո վանի
Գուայտան իր «Ճիչ Արարատից» գրքում. «1920 թ. մարտին թուր քերը և
ադր բեջանցիները կատարում են նոր սարսափելի ջարդ Շուշի քա ղա քում։
Շու շին Ղարաբաղում հայկական կյանքի շատ կարևոր մշակու թա յին կենտ -
րոն էր։ XIX դարից այն ուներ իր վանքը, իր եկեղեցին, թատրոնը, հի վան դա -
նոցը, թեմական դպրոցը, լույս էին տեսնում հայերեն գրքեր և ամսագրեր։
XIX դարի վերջին հայերը կազմում էին քաղաքի բնակչության ավե լի քան 60
տո կոսը։ Ընդամենը մեկ օրում` 1920 թ. մարտի 22-ին, թյուր քա կան կա տա -
ղութ յունը քայքայեց հազարավոր հայկական տներ, ավերեց շատ եկե ղե ցի -
ներ, գրադարաններ, տպարաններ. դրա զոհը դարձավ ավելի քան 30 000
մարդ։ Այդպես քեմալականները Շուշիում կրկնեցին այն, ինչ երիտ թուրքերը
կա տարել էին Բաքվում»։ Երբ Շուշի այցելեց XX դարի ռուս խո շորագույն
բա նաստեղծ Օսիպ Մանդելշտամը կնոջ` Նադեժդայի հետ, իսկ դա տեղի է
ունե ցել 1920 թ. մարտյան կոտորածից տասը տարի հետո, նա միայն ավե -
րակ ներ գտավ։ Օսիպ Մանդելշտամը կոտորածի զոհերին նվի րեց «Ֆայ -
տոն չին» բանաստեղծությունը։ Այնտեղ այսպիսի տողեր կան.

Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен.

Ես Ղարաբաղը տեսա լեռնային,
Տեսա գիշատիչ Շուշի քաղաքը,
Ուր ճաշակեցի սարսափներ մահի –
Հոգուս խռովքին համանվագ:

Քառասուն հազար մեռյալ լուսամուտ,
Ակնախոռոչներ մութ, սնամեջ.
Դառը տքնանքի բոժոժը հմուտ
Թաղված էր այնտեղ` լեռների մեջ:

Թարգմ.` Հրաչյա Բեյլերյան

Որպեսզի պատկերն ավելի ամբողջական լինի, մեջբերենք մի հատ -
ված հայտնի արևելագետ-քաղաքագետ, REGNUM տեղեկատվական գոր -

170

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



ծա   կա լության Արևելյան խմբագրության շեֆ-խմբագիր Ստանիսլավ Տարա -
սո  վի 2017 թ. հունիսի 5-ի «Ում և ինչպես էր ծառայում Նուրի փաշան. Ադր -
բե  ջանին առաջարկում են օտար հերոսների» հոդվածից, որը հրապարակ -
վել է blognews.am/ru ինտերնետ-պորտալում. «Թուրքիայի ՌՕՈւ պաշտո -
նա  թող գեներալ-մայոր, Ավիացիայի համալսարանի ռեկտոր Քուրշաթ Աթըլ -
ղա նը հավատում է, «որ շուտով Ադրբեջանում կտեղադրվի Նուրի փաշային
ար  ժանի հուշարձան, ինչով կուրախացնի ողջ թյուրքական աշխարհը»։ Նրա
խոս  քով` «Նուրի փաշան Ադրբեջանի ամենակարևոր պատմական հերոս նե -
րից մեկն է»։ Ավելի վաղ` 2010 թ., Բաքվում Նուրի փաշայի հուշարձանը տե -
ղա  դրելու առաջարկով հանդես էր եկել Հուլուսի Քըլըչը` այդ պահին Ադր բե -
ջա նում Թուրքիայի դեսպանը»։ Այնուհետև Ստանիսլավ Տարասովը միան -
գա մայն իրավաչափորեն հարց է տալիս. «Ի՞նչ կա ժամանակակից Թուր -
քիա յի ներկայացուցիչների նման համառամտության հետևում և ո՞ւմ են
նրանք մտադիր հուշարձան կանգնեցնել ադրբեջանական հողում»։ Կար -
ծում ենք, որ այս ֆոնին «ժողվարչապետի» քանիցս կրկնվող սևեռուն գա -
ղա  փարն այն մասին, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման
լու  ծումը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Արցախի (Լեռնային Ղարա -
բա  ղի Հանրապետություն) և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, նորից
հայտ  նի զգացողություններ է առաջացնում, որոնք բնավ կապված չեն քա -
ղա  քա կանության հետ։ Այստեղ անպայման կցանկանայի տեղեկացնել ըն -
թեր  ցողներին այն մասին, որ Տիեզերական գործունեության մասնակիցների
մի  ջազ գային ասոցիացիայի նախագահ, սոցիոլոգիական գիտությունների
դոկ  տոր, Հայաստանի հետ բարեկամության Ռուսաստանյան ընկերության
նա  խագահ Վիկտոր Վլադիմիրովիչ Կրիվոպուսկովը հանդես է եկել նախա -
ձեռ  նությամբ` տեղադրելու հայտնի քանդակագործ Լազար Գադաևի Օսիպ
Ման  դելշտամի կիսանդրին Շուշիում։ Արցախի Հանրապետության իշխա -
նութ  յունները հավանություն են տվել նախաձեռնությանը, իսկ հայ տա ղան -
դա  վոր ճարտարապետ, դիզայներ Ռուբեն Մնացականյանն արդեն ավար -
տում է համապատասխան ճարտարապետական նախագծի աշխատանքը։

Հարգելի ընթերցողը, ուշադիր խորամուխ լինելով անցած շաբաթվա
հրա  պարակումների մեջ, կրկին ու կրկին համոզվում է այն եզրահանգման
ան  այլընտրանքայնության մեջ, որ կորոնավիրուսի համավարակը կարող է
ան  ճանաչելիորեն փոխել աշխարհը։ Այս մասին ամենայն համոզչությամբ
վկա  յում են Եվրոպայում տեղի ունեցող գործընթացները, ԱՄՆ ղեկա վա րութ -
յան մոտեցումների վտանգավոր փոխակերպումը (ԱՄՆ իշխանութ յուն ները
դա տի են տվել Չինաստանի կառավարությանը` պահանջելով Չինաս տա նից
գան ձել բոլոր վնասների դիմաց, որոնք հասցվել են Ամերիկային կո րո նա վի -
րու սի համավարակի պատճառով) և Եվրամիության միասնական մո տեցման
բա ցակայությունը Չինաստանի հանդեպ։ Եվ այս համա տեքս տում ցայտու -
նո  րեն առանձնանում է Ռուսաստանի, Ռուսաստանի Դաշնութ յան նախագահ
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Վլա դիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի կշռադատված, խոր հար գան քի արժանի
քա ղաքականությունը, որն իրականացվում է կորոնա վի րուսի համավարակի
պայ  մաններում։ Քաղաքականություն, որը, ան շուշտ, կստիպի Եվրա միութ -
յան և ԱՄՆ սթափ դատող քաղաքական գործիչ նե րին վերաիմաս տա վո րել ժա-
մա նա կակից Ռուսաստանի բացառիկ տեղի ու դերի փաստը մեր չափա զանց
բարդ, երբեմն` անկանխատեսելի ժամա նակ ներում։

Իմ նախորդ` 21. 03. 2020 թ. հոդվածում, որը հրապարակվել է REGNUM
տե  ղեկատվական գործակալությունում «Կորոնավիրուսը համաճարակային
ագ   րեսիա է» վերնագրով, միտք եմ արտահայտել այն մասին, որ ՀԱՊԿ ան -
դամ-պետությունների համակարգված աշխատանքը` Ռուսաստանի Դաշ -
նութ յան, նրա նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի անվերա պահ
առա ջատար դերով, օբյեկտիվորեն հնարավոր ամենակարճ ժամ կե տում
կկանգ նեցնի COVID–19-ի ագրեսիան։ Ընդ որում` կարծիք եմ հայտնել, որ
դա կլինի ոչ միայն հաղթանակ համավարակի հանդեպ, այլ նաև պերճա խոս
ապա ցույց Երկիր մոլորակի բոլոր առողջ դատող ուժերի համախմբման ան -
այլ ընտրանքայնության` նրա իսկ փրկության համար։ Կարծում եմ, որ նման
գնա հատականը էլ ավելի արդիական է դարձել։ Ուստի, մեկ անգամ ևս
վստա  հութ յուն եմ հայտնում, որ ՀԱՊԿ անդամ-պետությունները, ԵՏՄ ան -
դամ  ները պետք է ստեղծեն կորոնավիրուսի համավարակի հաղթահարման,
նրա տնտեսական հետևանքների մեղմման համատեղ համալիր ծրագիր և այդ
հիմ քի վրա մշակեն հետճգնաժամային արդարացի աշխարհակարգի կա -
յաց  ման գիտականորեն հիմնավորված նպատակային ծրագիր։

Ռուսաստան, արձագանքի´ր։
Հոդվածը ցանկանում եմ ավարտել Հայաստանի երրորդ նախագահ

Սերժ Սարգսյանի` արցախցիներին ուղղված ուղերձի տողերով` 2020թ.
մար    տի 31-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում կայանալիք նա -
խա  գա   հա կան և խորհրդարանական ընտրությունների առիթով. «Ես հավա -
տում եմ, որ մեր հավաքական ուժը` Հայաստան, Արցախ և Սփյուռք եռա -
միաս  նութ յամբ, ի զորու է իրականություն դարձնելու համազգային մեր գա -
ղա  փար ներն ու նպատակները, և որ Արցախի նորընտիր իշխանություններն
այս գաղափարի կրողն ու ջատագովն են լինելու: Աստված զորավիգ և պա -
հա  պան լինի Արցախին ու մեր ողջ ժողովրդին»։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ЗЕМЛЯНЕ, КОРОНАВИРУС ЗВОНИТ ПО ВАМ

Аннотация
Создание единого центра противостояния надвигающейся глобаль-

ной экономической катастрофе, который вберёт в себя весь экономиче-
ский, военный, ресурсный, интеллектуальный и человеческий потенциал
ЕАЭС и ШОС – единственная панацея спасения мира от самоуничтоже-
ния. И это не есть преувеличение.

Принимая решение написать статью, когда в Республике Армения
(РА) число зараженных коронавирусом составило 881 человек, первое, что
приш ло на память была выдержка из Клятвы Гиппократа: «В какой бы дом
я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всего наме-
ренного, неправедного и пагубного …». И в наши тревожные дни вполне по -
нятно, что я, как и каждый Homo Sapiens, задумался над происходящим на
пла нете Земля, читая и перечитывая всевозможные публикации, просмат-
ривая видеотрансляции на злобу дня. При этом я мысленно старался сопо-
ставить день сегодняшний со схожими планетарными катаклизмами про-
шлого. Не стану приводить какие-то исторические аналогии, реально осте-
регаясь того, что, быть может, подобное восприятие пандемии коронавиру-
са было заранее предусмотрено сценаристами трагической, чудовищной
технологии разрушения современного мирового порядка. А то, что панде-
мия коронавируса – рукотворна, так это сугубо мое личное мнение, которое
пока еще не трансформировалось в убеждение.

Итак, уважаемый читатель, 29 марта т. г. на интернет-портале
cont.ws/@serfilatov была опубликована статья Сергея Филатова под за -
гла вием «Обнуление …». Приведу отдельные выдержки из этой статьи.
«И когда пишут, что «коронавирус уже сейчас имеет все шансы за считан-
ные месяцы переформатировать всю мировую экономику», то ставят про-
блему с ног на голову. Именно для переформатирования мировой эконо-
мики и появилась эта – да, опаснейшая, но, все-таки «ширмочка» в виде
ко ро навируса, – пишет автор и далее продолжает: – А не запланированную
ранее историю с пандемией «запустили» в дело именно в тот мо мент,
когда финансовый обвал было уже не остановить? Удивлены? Тог да поз -
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на комимся с докладом Фонда Рокфеллера (далее – Доклад) от 2010 года:
“Scenarios for the Future of Technology and International Develop ment. The
Rockefeller Foundation. May 2010” («Сценарии для будущего тех но -
логического и международного развития». Фонд Рокфеллера. 2010
год»)». Далее автор статьи отмечает, что в этом Докладе только дату ука-
зали неточно – там, по прогнозу, вирусная инфекция в мире должна была
на чаться в 2012 году, сразу после финансового обвала в 2008–2009-м.
Ви ди мо, именно к 2012 году и готовились, но меры ФРС (Федеральной ре -
зервной системы США) по наполнению рынка сотнями миллиардов дол-
ларов из программы QE (Quantitative Easing) «количественного смягче-
ния» отсрочили «запуск» пандемии. Можно привести и другие весьма ин -
те ресные выдержки из вышеуказанного Доклада Фонда Рокфеллера, на
ко то рые ссылается другой автор, Владимир Павленко в статье, опублико-
ванной 1 апреля т. г. ИА REGNUM под заглавием «Откуда коронавирус и
при шел ли конец глобализму?». В ней автор ссылается на разработчиков и
ав то ров Доклада, где свое видение будущего они расписывают в четырех
сце нариях, которые подробно изложены в статье Павленко. Подытоживая
суть вопросов, затронутых в вышеупомянутых статьях, которые, на мой
взгляд, достойны тщательного анализа, трудно не согласиться с одним из
ав торов, утверждающим, что «мир пришёл в точку, когда происходит,
если уже не произошло, ОБНУЛЕНИЕ:
1. Обнуление пришедшей в негодность мировой финансовой сис те мы,
где «деньги делали деньги» без участия людей и производства;
2. Обнуление Глобализации;
3. Обнуление свободы передвижения с континента на континент со тен
миллионов людей – кто в поисках работы, кто в поисках новых впе -
чатлений от туризма;
4. Обнуление производства транспортных средств, рост числа ко то рых
теперь просто не востребован;
5. Обнуление самого формата социальной жизни».

Здесь хотелось бы привести выдержку уже из статьи за авторством
Фе дора Пашина под заглавием «Коронавирус – это командно-штабные
уче ния глубинного государства», опубликованной 7 апреля т. г. ИА REG-
NUM, в которой, на мой взгляд, изложена одна из главных целей сценари-
стов трагических событий, охвативших весь мир. Так, отвечая на объ-
ективно актуальный вопрос об активной реализации подрывного сценария
против Российской Федерации и ее президента, Ф. Пашин предельно яс но
отвечает: «Хочется надеяться, что и здесь, как это было уже не раз в исто-
рии, «коса найдет на камень». Если ещё удастся вырвать из «когтей» дра-
кона Италию, а тем более Германию, где проявляют особый ин те  рес к сня-
тию санкций с России, появятся серьезные предпосылки к фор ми рованию
пространства торгово-экономического сотрудничества от Лисса бона до
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Владивостока, гармонизации китайской геостратегической ини циативы
«Один пояс, один путь» и евразийского проекта «ЕАЭС». В дан ном кон-
тексте безотлагательная консолидация и мобилизация народов мира в
рамках своих государственных образований, организация всестороннего
международного взаимодействия и, прежде всего, между ве ду щими сила-
ми сопротивления мировому гегемонизму и, в частности, КНР, России,
Ирана и другими, безусловно, может способствовать созданию широкого
фронта противодействия человеконенавистническим планам подрывных
глобальных сил». Чтобы у читателя не сложилось мнение, что я поставил
перед собой цель тиражировать алармистские высказывания вполне авто-
ритетных российских авторов, приведу и высказывания иного рода.

Думаю, что читателям будет интересно ознакомиться с идеями дру-
гого «футуролога-неомальтузианца», небезызвестного миллиардера Бил -
ла Гейтса. Так, еще в 2015 году, выступая на популярном шоу TED Talk с
док ладом на тему «Следующая вспышка? Мы не готовы», Б. Гейтс пред-
сказал вспышку эпидемии, уточнив, что человечество окажется неспособ-
ным к пандемии, вызванной инфекционным вирусом. Вдумаемся в его сло ва:
«Если в течение следующих нескольких десятилетий что-либо убьет бо -
лее 10 миллионов человек, это, скорее всего, будет инфекционный вирус,
а не война». Я далее не стану подробно излагать самые разнонаправлен-
ные суждения относительно предсказаний этого, бесспорно, неординарно-
го человека, который в настоящее время через «Фонда Билла и Мелинды
Гейтс» тратит не одну сотню миллионов долларов на создание вакцины
про тив COVID–19, в частности, финансируя фармацевтическую компанию
Inovio Pharmaceuticais, которая создала вакцину против COVID–19, ныне
про ходящую первую фазу клинических испытаний на людях, доброволь-
цах после того, как соответствующая заявка этой компании была одобре-
на компетентными органами США.

Думаю, что имеет смысл ознакомить читателей и с первой реакцией
де нежных властей США на смягчение экономических и социальных по -
след ствий пандемии коронавируса. Так, 24 марта т. г. в авторитетном из -
да нии “Journal of Economics and Business” была опубликована статья За -
ка рии Эванса под заглавием “Kudlow Projects Coronavirus Aid Package to
Reach “Roughly $6 Trillion”(«Пакет помощи преодолеть коронавирус по
проек ту Кудлоу обойдется в $6 триллионов»). Заметим, что Ларри Куд -
лоу, который является главным советником президента США по экономи-
ческим вопросам, назвал общую сумму помощи, выделяемой властями
США на борьбу с коронавирусом – $6 триллионов. Со слов Л. Кудлоу, два
трил лиона долларов – прямая помощь из государственного бюджета, а
так  же $4 триллиона – за счет кредитов ФРС. Отметим также, что, когда
пи шутся эти строки, государственный долг США в реальном времени сос -
тавляет $23 трлн 925 млрд, читателям напомним также, что по итогам
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2019 года ВВП США составил $21 трлн 482 млрд, то есть госдолг США
сос тавил – 111,37% от ВВП. При этом следует принять во внимание, что
эти $2 трлн не предполагается получить путем перераспределения де -
неж ных средств в рамках уже принятого Конгрессом США Закона о феде-
ральном бюджете на текущий финансовый год (берёт начало с 1 октября
2019 года). Эта сумма приведет к троекратному увеличению утвержден-
ного дефицита бюджета США – с $1 трлн до $3 трлн. Важно заметить, что
из этой колоссальной суммы в $6 трлн 590 млрд приходилось на госу-
дарственные займы США таким странам, как Китай (госзайм которого сос -
тавил $1 трлн 110 млрд, или 16,8% от общей суммы государственных зай-
мов США), Япония ($1 трлн 100 млрд, 16,7%), Великобритания ($640 млрд
9,7%), а также Бразилия, Ирландия, Швейцария, Люксембург, Бельгия и
дру гие. Это данные на август 2019 года. Отметим также, что из $2 трлн
бюд жетной помощи США $1 трлн будет потрачен на прямые раздачи де -
нег населению из расчета по одной тысяче долларов на взрослого чело-
века и по 500 долларов на ребенка. Бесспорно, что эта помощь смягчит
со циальное напряжение в обществе и что немаловажно – повысит плате-
жеспособный спрос населения. Другой $1 трлн бюджетных средств будет
направлен на поддержку малого бизнеса, в том числе путем предоставле-
ния налоговых каникул в объеме $350 млрд, а также будет выделено $250
млрд на расширение программы пособий по безработице, предусмотрено
также предоставление налоговых каникул физическим лицам. Запомним,
уважаемый читатель, что эти астрономические, не подкрепленные товар-
ным покрытием триллионные долларовые вливания в мировую финансо-
вую систему отнюдь не будут способствовать ее оздоровлению. Да, да –
оз доровлению мировой финансовой системы, хотя бы по той причине, что
по состоянию на 2019 год доллар США составлял 61,82% всех золотова-
лютных резервов центральных банков стран мира, при этом более 40%
ми рового долга было номинировано в долларах США. Отметим также, что
на евро приходилось 20,24% ($2,21 трлн), японскую иену 5,25% ($572
млрд), фунт стерлингов 4,54% ($495 млрд) и китайский юань 1,95% ($213
млрд) от общей суммы мировых резервных валют.

У читателя вполне закономерно могут возникнуть вопросы: а ка кие
меры поддержки экономики в связи с коронавирусом вводили другие
эмитенты мировых резервных валют: Евросоюз, Ве ли кобритания, Китай.

Так, еще 18 марта т. г. Совет Евросоюза согласовал выделение €37
млрд в рамках мер для защиты экономики ЕС от влияния коронавируса.
19 марта Совет управляющих Европейского центрального банка принял
ре шение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд для
под держки финансовой стабильности в условиях распространения коро-
навируса. Примечательно и другое решение: 23 марта т. г. Совет ЕС по
эко номике и финансам утвердил предложение Еврокомиссии впервые в
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исто рии приостановить действие Пакта стабильности и роста для под-
держки экономики в условиях пандемии коронавируса, тем самым отме-
нив лимит бюджетного дефицита не более 3% от ВВП для стран Евро сою -
за. Отмена Пакта стабильности позволит правительствам ЕС без ограни -
чений брать кредиты для предоставления помощи бизнесу. В этот же
день, 23 марта, правительство ФРГ приняло пакет помощи в объеме €750
млрд частным предпринимателям и компаниям, а также различным груп-
пам населения, которые в значительной мере могут пострадать от пос -
лед ствий пандемии коронавируса.

Отметим также, что правительство Франции 21 марта объявило о
вы делении €45 млрд на помощь несущим крупные убытки предприятиям,
а также на выплаты пособий работникам, переведенным на режим частич-
но безработных. Правительство Италии 11 марта приняло решение выде-
лить €25 млрд на поддержку семей и компаний в условиях чрезвычайной
си туации. А правительство Испании 17 марта приняло решение выделить
€200 млрд на борьбу с коронавирусом и его последствиями для страны.
Эта сумма составляет 20% ВВП Испании. Из них €117 млрд – государст-
венные средства, остальные – привлеченные частные ресурсы.

Что же касается другого эмитента мировой резервной валюты, Ве -
ли кобритании, то 17 марта Министерство финансов Великобритании объ-
явило о мерах по поддержке бизнеса. В частности, компаниям будут пре-
доставлены кредитные гарантии на £330 млрд. или $400 млрд., что, по
сло вам министра финансов Риши Сунак, составляет 15% от ВВП страны.

Для полноты картины отметим, что по данным Международного
валют ного фонда (World Economic Outlook, April 2019) государственный
долг ФРГ составил 55,75% от ВВП, Италии – 133,4%, Франции – 99,2%,
Ве ли кобритании – 85,7%, Испании – 96%. Отношение же госдолга России
к ВВП составило лишь 19,48%. Такие вот дела.

Что станет с мировой финансовой системой после преодоления
пан демии коронавируса, какова будет значимость мировых резервных ва -
лют, которая напрямую зависит от состояния экономики стран-эмитентов,
уже сейчас не может не вызвать серьезной тревоги.

Уважаемый читатель, я специально в таких подробностях привел
не ко торые данные, характеризующие (естественно, не в полной мере)
состояние дел, сложившееся в мировой финансовой системе. Ясно одно,
что пандемия коронавируса ускорила наступление глобального финансо-
вого и экономического кризиса, который был неизбежен в условиях, когда
ми ровые финансы, а не конкретное производство и люди, стали «движу-
щей силой» воображаемого экономического развития. К сожалению, и
сейчас не дается исчерпывающей оценки угрозам глобальной экономики,
чреватой обернуться глобальной катастрофой. Мы уже в который раз ста-
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новимся свидетелями порочной практики, приведшей к перегреву миро-
вой экономики, раздутым пузырям фондовых индексов США и Европы,
когда ФРС и Европейский Центробанк продолжают практику печатания
ничем не обеспеченных денег, что неизбежно приведет к стагфляции и
серьезным социальным потрясениям, чреватым ввергнуть мир в неуправ-
ляемый хаос. И это делается с тем, чтобы, оправдавшись пандемией, в
оче редной раз «залить пожар» глобальной экономики невообразимыми
объемами долларов и евро, фунтов стерлингов.

В чем же выход из создавшегося крайне опасного положения, вполне
ожидаемо может задаться вопросом наш уважаемый читатель? Вни ма  тельно
анализируя последние события, происходящие в мире после объ явления пан-
демии коронавируса, все более и более убеждаюсь в том, что необходимо
объединение государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с привлечением Ирана в
единый центр противодействия политике мировой финансовой олигархии,
которая, как не единожды показала практика, бес перебойной работой печат-
ного станка ФРС США и печатного станка Евро пейского Центробанка, что во
Франкфурте-на-Майне, провоцированием военных конфликтов, применением
всевозможных санкций в отношении России, Исламской Республики Иран,
инициированием разного ро да провокаций в отношении Китая, готова про-
длить свое привилегированное положение в мире. А это, в свою очередь, поз-
воляет им сохранить вы со кий жизненный уровень населения своих стран,
повторюсь, во многом благодаря печатному станку. Не приходится сомневать-
ся, что первый ти по граф Европы Иоганн Гутенберг, который сыграл большую
роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, Просвещения, узнав, для
каких це лей нынче используется изобретенный им еще в XV веке печатный
станок, трижды перевернулся бы в гробу.

Вновь хотелось бы подчвркнуть, что создание единого центра проти-
востояния надвигающейся глобальной экономической катастрофе, ко торый
вберёт в себя весь экономический, военный, ресурсный, интеллектуальный
и человеческий потенциал ЕАЭС и ШОС – единственная панацея спасения
мира от самоуничтожения. И это не есть преувеличение. Пи шу эти строки и
на память приходит стихотворение замечательного анг лийского поэта
XVI–XVII веков Джона Донна, послужившего эпиграфом к блистательному
роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол»: «Нет человека, кото-
рый был бы как Остров, сам по себе, каждый человек есть часть Материка,
часть Суши; и если волной снесёт в море береговой Утёс, меньше станет
Европа, и так же, если смоет край мыса или разрушит Замок твой или друга
твоего; смерть каждого Человека умаляет и ме ня, ибо я един со всем
Человечеством, а потому не спрашивай, по ком зво нит колокол: он звонит по
Тебе». Так и хочется воскликнуть: Земляне, ко  ро навирус звонит по Вам.
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Не исключаю, что уважаемый читатель может поинтересоваться, а
че го это я ни словом не упомянул о сегодняшних тревожных буднях моей
Ро дины – Республики Армения и Республики Арцах? К большому сожале-
нию, положение в РА весьма и весьма тревожное. Да, правительство Ар -
ме нии утвердило девять антикризисных пакетов. Однако не хотелось бы
в этой статье комментировать актуальность и востребованность антикри-
зисных мер, принятых правительством Армении. Степень их актуально-
сти, а скорее отсутствия таковой весьма красноречиво проявляется в бес -
конечных прямых телеэфирах «народного премьера» Никола Во ва еви ча,
себя любимого. Не скрою, что весьма сильная нагрузка для нервной
системы любого мало-мальски образованного человека смотреть и слу -
шать по несколько раз в день повторяемые в режиме non-stop бредни
«на родного премьера», которые в силу его абсолютной некомпетентности
за нимаемой должности отнюдь не способствуют пониманию гражданами
РА актуальных задач, стоящих перед страной, перед каждой армянской
се мьей, уже не приходится говорить об отсутствии внятного разъяснения
о путях их решения. Все его live-ы – классические образчики популизма и
под чинены самовосхвалению, или, как бы сказали «продвинутые» поли-
тологи, PR-акциям в адрес себя любимого.

В утешение теперь уже большинства армянского народа хочу наде-
яться, что недалек тот день, когда, выражаясь словами из Ветхого Завета
Биб лии: «… Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время
рож даться и время умирать…» (Екклезиаст), армянский народ преодоле-
ет пандемию коронавируса и параллельно с этим избавится от столь же
опас ного для армянской государственности засилья некомпетентных вла-
стей, все более и более зависящих от заокеанских сценаристов государ -
ствен ного переворота, совершенного в Армении в апреле–мае 2018 года,
а также от соросовских кукловодов и их местных прихлебателей. Но эта
те ма другого анализа.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на грустной ноте. Благо есть и хорошие новости. Так, еще 30
марта т. г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации
в Рес публике Армения Сергей Павлович Копыркин на вопрос корреспон-
дента интернет-издания Sputnik Armenia – «Мы знаем, что Россия помо-
гает Армении в борьбе с коронавирусной инфекцией. Например, россий-
ской стороной нам были переданы 1500 специальных тестов. Пла ни ру -
ется ли дальнейшее оказание помощи в данной сфере?» – ответил:
«Разу меется, российская сторона в данном вопросе ориентируется на
обра щение армянских властей. Уверен, что, учитывая наши союзниче-
ские отношения, любой подобный запрос будет рассмотрен в максималь-
но внимательном и конструктивном ключе. Хотелось бы обратить внима-
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ние, что компании с российским капиталом, работающие в Армении, так -
же не остаются в стороне. Например, ЗАО «Южно-Кавказская железная
до рога», банк «ВТБ Армения» и ЗАО «Электрические сети Армении» при-
соединились к запущенной Министерством финансов республики кампа-
нии по сбору средств для профилактики и преодоления распространения
ко ро на вируса. Сегодняшня кризисная ситуация – это тест на зрелость и
со ли дарность международного сообщества. Хотелось бы пожелать всем
нам, чтобы этот тест был сдан успешно». Уверен, что с первого дня объ-
явления Всемирной организацией здравоохранения о пандемии корона-
вируса Российская Федерация во главе с ее достойным этой Великой
дер жавы президентом Владимиром Владимировичем Путиным сдаёт
этот тест на отлично. И этот неоспаримый факт – предмет нашей общей
гор дости, гордости всех честных людей планеты Земля.

Без волнения не могу не проинформировать читателей, что вчера, 7
ап реля вечером в Армению прибыл самолёт ВКС России с первой груп-
пой военных специалистов, которые окажут содействие армянским колле-
гам в организации противоэпидемических мероприятий по борьбе с коро-
навирусом. Сегодня ожидается прибытие второго борта. Специалисты из
России привезли системы дезинфекции и переносную лабораторию для
тес тирования на коронавирус, что позволит в оперативном порядке про-
верять на наличие вируса у армянских военнослужащих, а также личный
сос тав российской 102-й военной базы, эффективней бороться с распро-
странением COVID–19. Заметим также, что договоренность об оказании
со действия была достигнута между главами Минобороны Армении и
России – Давидом Тонояном и Сергеем Шойгу – в рамках двустороннего
сот рудничества.

Уважаемый читатель, в своей статье «На повестке – разработка прог -
раммы посткризисного мирового порядка», опубликованной 28 марта т. г.
ИА REGNUM, были такие строки «… государства-участники ОДКБ, члены
ЕАЭС должны выработать совместную комплексную программу преодо-
ления пандемии коронавируса, смягчения ее экономических последствий
и на этой основе разработать научно обоснованную целевую программу
ста новления посткризисного справедливого мирового порядка», а далее
при зыв – «Россия, отзовись!». Теперь же хочу завершить статью словами
– «Россия, спасибо!»

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԵՐԿԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿԻ ՄԱՐԴԻԿ, ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԸ 
ՁԵՐ ՀԱՄԱՐ Է ԳՈՒԺՈՒՄ

Անոտացիա
Վերահաս գլոբալ տնտեսական աղետին, որն իր մեջ է առնում ԵՏՄ և

ՇՀԿ տնտեսական, ռազմական, ռեսուրսային, մտավոր և մարդկային ողջ պո -
տենցիալը, դիմակայելու միասնական կենտրոնի ստեղծումը աշխարհը ինք -
նա ոչնչացումից փրկելու միակ համադարմանն է։ Եվ սա չա փա զան ցու թ յուն չէ։

Որոշում կայացնելով հոդված գրել այն ժամանակ, երբ Հայաստանի
Հան  րապետությունում (ՀՀ) կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը կազ -
մում է 881 մարդ, առաջինը, ինչը մտաբերեցի, տողերն էին Հիպոկրատի եր -
դու մից. «Ինչ տուն էլ որ ես մտնեմ, երդվում եմ այդ անել միայն հիվանդի բա -
րօ րության համար` զերծ մնալով որևէ անարդար ու կործանարար գործից ...»։
Եվ մեր տագնապալի օրերում միանգամայն հասկանալի է, որ ես, ինչպես և
յու րա քանչյուր Homo Sapiens, սկսեցի մտածել Երկիր մոլորակում կա տար -
վող անցուդարձերի մասին` ընթերցելով ու վերընթերցելով հնարավոր բոլոր
հրա պա րակումները, դիտելով տեսահեռարձակումներն օրվա օրախնդիր թե -
 մայի վերաբերյալ։ Ընդ որում` ես մտովի ջանում էի համեմատել այս օրերն
անց յալի նման մոլորակային արհավիրքների հետ։ Պատմական ինչ-որ զու -
գա հեռներ չեմ անցկացնի` զգուշանալով այն բանից, որ, գուցե, կորոնա վի -
րուսի համավարակի նման ընկալումը վաղօրոք նախատեսված էր ժամա -
նա կակից աշխարհակարգի քայքայման ողբերգական, ահավոր տեխնո լո -
գի այի սցենարիստների կողմից։ Իսկ այն, որ կորոնավիրուսի համավարակը
ձեռա կերտ է, դա զուտ իմ անձնական կարծիքն է, որն առայժմ համոզմունքի
չի փոխակերպվել։

Եվ այսպես, հարգելի ընթերցող, ս. թ. մարտի 29-ին cont.ws/@serfilatov
ինտեր նետ-պորտալում հրապարակվեց Սերգեյ Ֆիլատովի հոդվածը`
«Զրոյացում ...» վերնագրով։ Որոշ մեջբերումներ կատարեմ այդ հոդվածից։
«Եվ երբ գրում են, թե «կորոնավիրուսն արդեն այժմ ունի հաշված ամիս նե -
րում ողջ համաշխարհային տնտեսությունը ձևափոխելու բոլոր շանսերը»,
ապա խնդիրը գլխիվայր են շրջում։ Համաշխարհային տնտեսությունը ձևա -
փոխելու համար էլ հենց ի հայտ է եկել այս` այո՛, ամենավտանգավոր, բայց
և այնպես, փոքրիկ «քողածածկույթը» կորոնավիրուսի տեսքով, – գրում է

181



հե ղի նակն ու այնուհետև շարունակում, – իսկ արդյո՞ք համավարակի հետ
կապ ված, նախապես ծրագրված պատմությունը «չգործադրեցին» հենց այն
պա հին, երբ ֆինանսական փլուզումն արդեն կանգնեցնել հնարավոր չէր։
Զար մացա՞ծ եք։ Այդ դեպքում ծանոթացեք Ռոքֆելերի հիմնադրամի 2010թ.
“Scenarios for the Future of Technology and International Development. The
Rocke feller Foundation. May 2010” («Ապագա տեխնոլոգիական և միջազ գա -
յին զարգացման սցենարներ, Ռոքֆելերի հիմնադրամ։ 2010 թվական) զե -
կույ ցին» (այսուհետ` Զեկույց)։ Այնուհետև հոդվածի հեղինակը նշում է, որ
այդ Զեկույցում միայն տարեթիվը ճիշտ չեն նշել, այնտեղ, ըստ կանխատես ման,
վ իրու սային վարակն աշխարհում պետք է սկսվեր 2012 թ., 2008–2009 թթ.
ֆի նան սական փլուզումից անմիջապես հետո։ Ըստ երևույթին, հենց 2012
թվա  կա նին էլ պատրաստվում էին, բայց ԱՄՆ ԴՊՀ (Դաշնային պահուստա -
յին հա մա կարգ) QE (Quantitative Easing) «քանակական մեղմման» ծրագրի`
հար  յուր միլիարդավոր դոլարներով շուկան լցնելուն ուղղված միջոցա ռում -
ները հետաձգեցին համավարակի «բացթողումը»։ Կարելի է բավական հե -
տա քրքիր այլ մեջբերումներ էլ կատարել Ռոքֆելերի հիմնադրամի վերո -
նշյալ Զեկույցից, որոնք վկայակոչում է մեկ այլ հեղինակ` Վլադիմիր Պավ -
լեն   կոն ս. թ. ապրիլի 1-ին REGNUM տեղեկատվական գործակալությու նում
հրա պա րակված «Որտեղի՞ց եկավ կորոնավիրուսը, և արդյո՞ք եկել է գլոբա -
լիզմի վերջը» հոդվածում։ Դրանում հեղինակը հղում է կատարում Զե կույցը
մշա կողներին և հեղինակներին, որտեղ ապագայի իրենց տեսլականը նրա -
նք նկարագրում են չորս սցենարով, որոնք հանգամանալիորեն ներ կա յաց -
ված են Վ. Պավլենկոյի հոդվածում։ Ամփոփելով վերոնշյալ հոդ ված նե րում
շոշափված հարցերի էությունը, որոնք, ըստ իս, արժանի են մանրա կրկիտ
վերլուծության, դժվար է չհամաձայնել հեղինակներից մեկի հետ, որը հա -
վաստիացնում է, որ «աշխարհը հասել է մի կետի, երբ տեղի է ունենում, եթե
արդեն տեղի չի ունեցել, ԶՐՈՅԱՑՈՒՄ.
1. Անպիտան դարձած համաշխարհային ֆինանսական համակարգի զրո -
յացում, որտեղ «փողը փող էր ստեղծում»` առանց մարդկանց և ար տա -
դրութ յան մասնակցության,
2. Գլոբալացման զրոյացում,
3. Մայրցամաքից մայրցամաք հարյուր միլիոնավոր մարդկանց տեղա շար -
ժի (ոմանք` աշխատանք գտնելու, ոմանք` զբոսաշրջությունից նոր տպա -
վո րություններ ստանալու համար) ազատության զրոյացում,
4. Տրանսպորտային միջոցների արտադրության զրոյացում, որոնց թվի
աճն այժմ պարզապես պահանջված չէ,
5. Սոցիալական կյանքի բուն ձևաչափի զրոյացում»։

Այստեղ կցանկանայի արդեն մեջբերում կատարել Ֆյոդոր Պաշինի
«Կո րոնավիրուսը` խորքային պետության հրամանատարաշտաբային զո -
րա վարժություն» հոդվածից, որը հրապարակվել է ս. թ. ապրիլի 7-ին REGNUM
տե ղեկատվական գործակալությունում, որում, ըստ իս, ներկայացված է ողջ
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աշ խարհին համակած ողբերգական իրադարձությունների սցենարիստների
գլխա վոր նպատակներից մեկը։ Այսպես, պատասխանելով Ռուսաստանի
Դաշ  նության և նրա նախագահի դեմ խափանարար սցենարի ակտիվ իրա -
կա նացման մասին օբյեկտիվորեն ակտուալ հարցին` Ֆ. Պաշինը հնա րա վո -
րինս հստակ պատասխանում է. «Հույս ունեմ, որ այստեղ ևս, ինչպես մեկ ան -
 գամ չէ, որ եղել է պատմության մեջ, «խոփը քարին դեմ կառնի»։ Եթե հա ջող -
վի նաև վիշապի «ճանկերից» խլել Իտալիան և, առավել ևս` Գեր մա նիան,
որտեղ առանձնակի հետաքրքրություն են ցուցաբերում Ռու սաս տանի դեմ
պատժամիջոցները հանելու նկատմամբ, ի հայտ կգան Լիսա բո նից մինչև
Վլա դիվոստոկ առևտրատնտեսական համագործակցության տա րած քի
ձևավորման, չինական «Մեկ գոտի, մեկ ճանապարհ» աշ խար հա ռազ մա -
վարական նախաձեռնության և եվրասիական ԵՏՄ նախագծի ներ դաշ -
նակեցման լուրջ նախադրյալներ։ Այս համատեքստում աշխարհի ժո ղո -
վուրդ ների անհապաղ համախմբումն ու մոբիլիզացումը իրենց պետական
կազ մավորումների շրջանակում, համակողմանի միջազգային փոխգործակ -
ցութ յան կազմակերպումը, և, առաջին հերթին, համաշխարհային հեգե մո -
նիզ մին դիմակայության առաջատար ուժերի, մասնավորապես` ՉԺՀ-ի, Ռու -
սաս տանի, Իրանի և մյուսների միջև, անշուշտ, կարող են նպաստել խա փա -
նա րար գլոբալ ուժերի մարդատյաց ծրագրերին դիմակայելու լայն ճակատի
ստեղ ծմանը»։ Որպեսզի ընթերցողը տպավորություն չստանա, թե ես իմ
առջև նպատակ եմ դրել անդրադառնալ միանգամայն հեղինակավոր ռու -
սաս տանցի հեղինակների տագնապահարույց արտահայտություններին, այլ
կար գի մտքեր էլ մեջբերեմ։

Կարծում եմ, որ ընթերցողներին հետաքրքիր կլինի ծանոթանալ մեկ
այլ «ֆուտուրոլոգ-նեոմալթուսական», ոչ անհայտ միլիարդատեր Բիլ Գեյթ -
սի գաղա փար ներին։ Այսպես, դեռևս 2015 թ., TED Talk հանրահայտ շոուում
«Հաջորդ բռնկո՞ւմ. մենք պատրաստ չենք» զեկույցով հանդես գալով` Բ. Գեյթսը
գու շա կեց համաճարակի բռնկում` ճշտելով, որ մարդկությունն անզոր կլինի հա -
մա վարակի առջև, որն առաջ կգա վարակիչ վիրուսից։ Խորհենք նրա խոս քերի
շուրջ. «Եթե հաջորդ մի քանի տասնամյակում որևէ բան սպանի ավե լի քան 10
միլիոն մարդու, դա, ամենայն հավանականությամբ, կլինի վա րակիչ վիրուսը,
այլ ոչ թե պատերազմը»։ Այլևս մանրամասն չեմ ներ կա յաց նի այս, անշուշտ,
արտառոց մարդու կանխատեսումների ամենա տա րա բնույթ դատողություն -
ները, որը ներ կայում «Բիլ և Մելինդա Գեյթսեր հիմնա դրամի» միջոցով հարյուր
միլիոնավոր դոլար ներ է ծախսում COVID–19-ի դեմ պատվաստանյութ ստեղ -
ծելու վրա, մաս նա վորապես` ֆինանսա վորե լով Inovio Pharmaceuticais դեղա -
գործական ընկե րությանը, որն ստեղծել է պատ վաստանյութ COVID–19-ի դեմ։
Այն այժմ կամա վոր անձանց վրա կլի նի կական փորձարկումների փուլում է` այն
բանից հետո, երբ այդ ընկերութ յան համապատասխան հայտը ԱՄՆ իրավասու
մարմինների հավա նությանն է արժանացել։

Կարծում եմ, որ իմաստ կա ընթերցողներին ծանոթացնել նաև կորո -
նա վի րուսի համավարակի տնտեսական ու սոցիալական հետևանքների
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մեղմ  մանը ԱՄՆ դրամական իշխանությունների առաջին արձագանքին։ Այս -
պես, ս. թ. մարտի 24-ին “Journal of Economics and Business” հեղինակավոր
պար բերականում հրապարակվեց Զաքարիա Էվանսի “Kudlow Projects
Coro navirus Aid Package to Reach “Roughly’ $6 Trillion” («Կուդլոուի նախա -
գծով կորոնավիրուսի հաղթահարման օգնության փաթեթը $6 տրիլիոն կար -
ժենա») հոդվածը։ Նշենք, որ Լարի Կուդլոուն, որը ԱՄՆ նախագահի տնտե -
սա կան հարցերով գլխավոր խորհրդականն է, նշել է օգնության ընդհանուր
գու մարը, որը հատկացվում է ԱՄՆ իշխանությունների կողմից կորո նա վի -
րուսի դեմ պայքարի համար` $6 տրիլիոն։ Լ. Կուդլոուի խոսքով` երկու տրի -
լիոն դոլարն ուղղակի օգնություն է պետական բյուջեից, $4 տրիլիոն էլ
կհատ կացվի ԴՊՀ վարկերի հաշվին։ Նշենք նաև, որ երբ գրվում էին այս տո -
ղերը, ԱՄՆ պետական պարտքը իրական ժամանակում կազմում է $23 տրլն
925 մլրդ, ընթերցողներին նաև հիշեցնենք, որ 2019թ. արդյունքներով ԱՄՆ
ՀՆԱ-ն կազմել է $21 տրլն 482 մլրդ, այսինքն` ԱՄՆ պետական պարտքը
կազ  մել է ՀՆԱ 111,37%-ը։ Ընդ որում` պետք է ուշադրություն դարձնել այն
բա  նին, որ այդ $2 տրիլիոնը չի ենթադրվում ստանալ ԱՄՆ Կոնգրեսի կող -
մից արդեն ընդունված` ընթացիկ ֆինանսական տարվա (սկսվում է 2019թ.
հոկ տեմբերի 1-ից) Դաշնային բյուջեի մասին օրենքի շրջանակում դրա մա -
կան միջոցների վերաբաշխման ճանապարհով։ Այդ գումարը կհանգեցնի
ԱՄՆ բյուջեի հաստատված դեֆիցիտի եռակի ավելացման` $1 տրլն-ից
մինչև $3 տրլն։ Կարևոր է նշել, որ ԱՄՆ պետական պարտքի այս վիթխարի
գու մա րից` $6 տրլն, 590 մլրդ-ն բաժին էր ընկնում ԱՄՆ պետական փոխա -
ռութ յանն այնպիսի երկրներին, ինչպիսիք են Չինաստանը (որի պետական
փո խա ռությունը կազմել է $1 տրլն 110 մլրդ կամ ԱՄՆ պետական փոխա -
ռությունների ընդհանուր գումարի 16,8%-ը), Ճապոնիան ($1 տրլն 100 մլրդ,
16,7%), Մեծ Բրիտանիան ($640 մլրդ, 9,7%), ինչպես նաև Բրազիլիան, Իռ -
լան դիան, Շվեյցարիան, Լյուքսեմբուրգը, Բելգիան և այլն։ Սրանք 2019 թ.
օգոս տոսի տվյալներն են։ Նշենք նաև, որ ԱՄՆ բյուջետային օգնության $2
տրի լիոնից $1 տրիլիոնը ծախսվելու է բնակչությանն ուղղակի փող բաժա -
նե լուն` մեկ մեծահասակին 1000 և մեկ երեխային` 500 դոլար հաշվարկով։
Ան վի ճելի է, որ այդ օգնությունը կմեղմի սոցիալական լարվածությունը հա -
սա  րակությունում, և որ պակաս կարևոր չէ` կբարձրացնի բնակչության վճա -
րու նակ պահանջարկը։ Բյուջետային միջոցների մյուս $1 տրլն-ը կուղղվի
փոքր բիզնեսի աջակցությանը, այդ թվում հարկային արձակուրդ տրա մա -
դրե լու ճանապարհով` $350 մլրդ-ի չափով, ինչպես նաև կհատկացվի $250
մլրդ` գործազրկության նպաստների ծրագրի ընդլայնմանը, նախատեսված է
նաև հարկային արձակուրդի տրամադրում ֆիզիկական անձանց։ Հիշեց -
նենք, հարգելի ընթերցող, որ այս աստղաբաշխական, ապրանքով չամրա -
պնդ ված տրիլիոն դոլարների ներարկումները համաշխարհային ֆինան սա -
կան համակարգում բնավ չեն նպաստի դրա առողջացմանը։ Այո, այո, հա -
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մաշ խարհային ֆինանսական համակարգի առողջացմանը, գոնե այն պատ -
ճառով, որ 2019 թ. դրությամբ ԱՄՆ դոլարը կազմում էր աշխարհի երկրների
կենտ րո նական բանկերի ողջ ոսկու-արժույթի պահուստների 61,82%-ը, ընդ
որում` համաշխարհային պարտքի ավելի քան 40%-ը նշված է ԱՄՆ դոլարի
ան  վա նական արժեքով։ Ասենք նաև, որ եվրոյին բաժին է ընկել հա մաշ խար -
հա յին պահուստային արժույթների ընդհանուր գումարի 20,24%-ը ($2,21
տրլն), ճապոնական իենին` 5,25%-ը ($572 մլրդ), բրիտանական ֆունտ
սթեռ լինգին` 4,54%-ը ($495 մլրդ) և չինական յուանին` 1,95%-ը ($213 մլրդ)։

Ընթերցողի մոտ միանգամայն օրինաչափորեն կարող են հարցեր առա -
ջանալ. իսկ կորոնավիրուսի հետ կապված` տնտեսության աջակցման ի՞նչ
մի ջոցներ են մտցրել համաշխարհային պահուստային արժույթների մյուս էմի -
տենտները, դիցուք` Եվրամիությունը, Մեծ Բրիտանիան, Չի նաս տանը։

Այսպես, ս. թ. մարտի 18-ին Եվրամիության Խորհուրդը համաձայ նեց -
րեց €37 մլրդ-ի հատկացումը` ԵՄ տնտեսությունը կորոնավիրուսի ազդե -
ցութ յունից պաշտպանելու միջոցառումների շրջանակում։ Մարտի 19-ին
Եվրո պա կան կենտրոնական բանկի Կառավարիչների խորհուրդը որոշում
ըն դու նեց գործարկել €750 մլրդ-ի արժեթղթերի գնման ծրագիրը` կորոնավի -
րուսի տարածման պայմաններում ֆինանսական կայունությանն աջակցելու
հա մար։ Հատկանշական է նաև մեկ այլ որոշում. ս. թ. մարտի 23-ին ԵՄ տն -
տե  սության և ֆինասների խորհուրդը հաստատեց Եվրահանձնաժողովի
առա ջար կությունը` պատմության մեջ առաջին անգամ դադարեցնել տնտե -
սութ յան աջակցության համար Կայունության և աճի պակտի գործողությունը
կորո նա վիրուսի համավարակի պայմաններում` դրանով իսկ չեղարկելով
ՀՆԱ 3%-ից ոչ ավելի բյուջետային դեֆիցիտի սահմանաչափը Եվրամիութ -
յան երկրների համար։ Կայունության պակտի չեղարկումը թույլ կտա ԵՄ կա -
ռավա րություններին առանց սահմանափակումների վարկեր վերցնել` բիզ -
նե սին օգնություն ցուցաբերելու համար։ Այդ նույն օրը` մարտի 23-ին, Գեր -
մա   նիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարությունն ընդունեց €750
մլրդ ծավալով օգնության փաթեթ տրամադրել մասնավոր գործարարներին և
ըն կե  րություններին, ինչպես նաև բնակչության տարբեր խմբերին, որոնք կա -
րող են զգալիորեն տուժել կորոնավիրուսի համավարակի հետևանք ներից։

Նշենք նաև, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը մարտի 21-ին հայ տա -
րա րեց €45 մլրդ հատկացնելու մասին` խոշոր վնասներ կրող ձեռնար կութ -
յուն ների օգնության, ինչպես նաև մասնակի գործազրկության ռեժիմի ան ցած
աշխատավորներին նպաստներ վճարելու համար։ Իտալիայի կառա վա -
րությունը մարտի 11-ին ընդունեց որոշում` հատկացնել €25 մլրդ արտա կարգ
իրադրությունում ընտանիքներին և ընկերություններին աջակցելու հա մար։
Իսկ Իսպանիայի կառավարությունը մարտի 17-ին որոշում էր ըն դու նել
հատկացնել €200 մլրդ կորոնավիրուսի և երկրում դրա հետևանք ների դեմ
պայքարի համար։ Այդ գումարը կազմում է Իսպանիայի ՀՆԱ 20%-ը։ Դրա նից
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€117 մլրդ-ն պետական միջոցներ են, մնացածը` ներգրավված մաս նա վոր
ռեսուրսներ։

Իսկ ինչ վերաբերում է համաշխարհային պահուստային արժույթի մյուս
էմի տենտին` Մեծ Բրիտանիային, ապա մարտի 17-ին Մեծ Բրիտանիայի ֆի -
նանս ների նախարարությունը հայտարարեց բիզնեսի աջակցման միջոցների
մա սին։ Մասնավորապես, ընկերություններին կտրամադրվեն £330 մլրդ-ի
կամ $400 մլրդ-ի վարկային երաշխիքներ, ինչը, ֆինանսների նախարար Ռի -
շի Սունակի խոսքով, կազմում է երկրի ՀՆԱ 15%-ը։

Որպեսզի պատկերն ավելի ամբողջական լինի, նշենք, որ Արժույթի մի -
ջազ գային հիմնադրամի (World Economic Outlook, April 2019) տվյալներով`
Գեր մանիայի Դաշնային Հանրապետության պետական պարտքը կազմել է
ՀՆԱ 55,75%-ը, Իտալիայինը` 133,4%, Ֆրանսիայինը` 99,2%, Մեծ Բրիտա -
նիա յինը` 85,7%, Իսպանիայինը` 96%։ Իսկ Ռուսաստանի պետական պարտ -
քը ՀՆԱ-ի հանդեպ կազմել է ընդամենը 19,48%։ Ահա այսպիսի բաներ։

Ի՞նչ կլինի համաշխարհային ֆինանսական համակարգի հետ կորո -
նա վիրուսի համավարակի հաղթահարումից հետո, ինչպիսի՞ն կլինի համաշ -
խար հային պահուստային արժույթների նշանակալիությունը, ինչն ուղղա -
կիո րեն կախված է էմիտենտ երկրների տնտեսության վիճակից` արդեն հի մա
չի կարող լուրջ տագնապ չառաջացնել։

Հարգելի ընթերցող, ես հատուկ այսպիսի մանրամասնությամբ որոշ
տվյալ ներ ներկայացրի, որոնք բնութագրում են (բնականաբար, ողջ ամբող -
ջո վին) համաշխարհային ֆինանսական համակարգում ստեղծված իրա վի -
ճակը։ Պարզ է մի բան, որ կորոնավիրուսի համավարակն արագացրեց գլո -
բալ ֆինանսական և տնտեսական ճգնաժամի գալուստը, որն անխուսափե լի
էր այն պայմաններում, երբ համաշխարհային ֆինանսները, այլ ոչ թե կոնկ -
րետ արտադրություն կամ մարդիկ են դարձել երևակայական տնտեսական
զար գաց ման «շարժիչ ուժը»։ Ցավոք, հիմա էլ չի տրվում գլոբալ տնտե սութ -
յան սպառնալիքների սպառիչ գնահատականը, որոնք կարող են վերածվել
գլո բալ աղետի։ Մենք արդեն որերորդ անգամ դառնում ենք արատավոր
գոր ծե լակերպի վկաները, որը հանգեցրել է համաշխարհային տնտեսության
«գեր տաքացմանը», ԱՄՆ և Եվրոպայի ֆոնդային ինդեքսների ուռճացված
պղ պջակ ներին, երբ ԴՊՀ-ն և Եվրոպական կենտրոնական բանկը շարու նա -
կում են ոչնչով չամրապնդված փողերի տպագրման գործառույթը, ինչն ան -
խու  սա փելիորեն բերելու է լճացման և սոցիալական լուրջ ցնցումների` հղի
աշ խարհը չկառավարվող քաոսի մեջ ներքաշելու վտանգով։ Եվ դա ար վում
է նրա համար, որպեսզի, համավարակով արդարանալով, հերթական ան -
գամ գլոբալ տնտեսության «հրդեհը ողողել» դոլարների, եվրոների ու ֆունտ
սթեռլինգների աներևակայելի ծավալներով։

Ո՞րն է ելքը ստեղծված չափազանց վտանգավոր իրավիճակից` միան -
գա մայն սպասելի կարող է հարցնել մեր հարգելի ընթերցողը։ Ուշադիր վեր -
լու ծելով կորոնավիրուսի համավարակի հայտարարումից հետո աշխար հում
տեղի ունեցող վերջին իրադարձությունները` ավելի ու ավելի եմ հա մոզ վում
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այն բանում, որ անհրաժեշտ է Եվրասիական տնտեսական միութ յան (ԵՏՄ)
և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության (ՇՀԿ) ան դամ պե տութ -
 յունների միավորում` Իրանի ներգրավմամբ, համաշխարհային ֆի նան սա -
կան օլիգարխիայի քաղաքականությանը դիմակայելու համար միաս  նական
կենտրոնով, օլիգարխիա, որը, ինչպես քանիցս ցույց է տվել կյան քը, ԱՄՆ
ԴՊՀ տպագրասարքի և Եվրոպական կենտրոնական բանկի տպա գրասար -
քի (որը Մայնի Ֆրանկֆուրտում է) անխափան աշխա տան քով, ռազմական
հակամարտությունների հրահրմամբ, Ռուսաստանի, Իրա նի Իսլա մական Հան -
րապետության դեմ ամեն տեսակ պատժամիջոցների կի րառ մամբ, Չի -
նաստանի հանդեպ տարատեսակ սադրանքների նախա ձեռն մամբ պատ -
րաստ է երկարացնել իր արտոնյալ դիրքն աշխարհում։ Իսկ դա, իր հերթին,
թույլ է տալիս նրանց պահպանել իրենց երկրների բնակչության բարձր կեն -
սամակարդակը, հիմնականում տպագրասարքի շնորհիվ։ Կաս կած չի
հարուցում, որ Եվրոպայի առաջին տպագրիչ Յոհան Գութենբերգը, որը մեծ
դեր է խաղացել Վերածննդի, Ռեֆորմացիայի, Լուսավորության դա րա շր -
ջան ներում, եթե իմանար, թե ներկայում ինչ նպատակների համար է օգ տա -
գործվում դեռևս XV դարում իր հայտնաբերած տպագրասարքը, երիցս կպտ -
տվեր դագաղում։

Նորից կցանկանայի ընդգծել, որ վերահաս գլոբալ տնտեսական աղե -
տին դիմակայելու միասնական կենտրոնի ստեղծումը, որն իր մեջ կառնի
ԵՏՄ և ՇՀԿ տնտեսական, ռազմական, ռեսուրսային, մտավոր ու մարդ կա -
յին ողջ պոտենցիալը, ինքնաոչնչացումից աշխարհը փրկելու միակ համա -
դար մանն է։ Գրում եմ այս տողերը և մտաբերում XVI–XVIIդդ. անգլիացի հի -
ա նալի բանաստեղծ Ջոն Դոնի բանաստեղծությունը, որը որպես բնաբան է
ծա ռայել Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ում մահն է գուժում զանգը» հիասքանչ վե -
պի համար. «Ոչ մի մարդ մեկուսացած, ինքն իր համար ապրող կղզի չէ: Յու -
րա քանչյուր մարդ մի կտորն է Մայրցամաքի, մի մասն ամբողջ Ցամաքի:
Եթե ծովը քշի-տանի մերձափնյա ժայռը, Եվրոպան կփոքրանա, ինչպես
կփոք րանար, եթե տաներ մի Հրվանդան, տաներ քո ընկերների կամ քո սե -
փա կան կալվածքը: Յուրաքանչյուր մարդու մահը փոքրացնում է ինձ, որով -
հետև իմ մեջ ամբողջ մարդկությունն է: Եվ դրա համար էլ երբեք մի´ հարց -
րու, թե ում մահն է գուժում զանգը: Քո´ մահն է գուժում»։ Երկիր մոլորակի
մար դիկ, կորոնավիրուսը ձեր մահն է գուժում։

Չեմ բացառում, որ հարգելի ընթերցողը կարող է հետաքրքրվել, թե այդ
ին չու ոչ մի բառ չասացի իմ Հայրենիքի` Հայաստանի Հանրապետության և
Ար ցախի Հանրապետության այսօրվա տագնապալի առօրյայի մասին։ Ցա -
վոք, իրավիճակը ՀՀ-ում բավական տագնապալի է։ Այո, Հայաստանի կա -
ռա վա րութ յունը հաստատել է ինը հակաճգնաժամային փաթեթ։ Սակայն չէի
ցան կանա այս հոդվածում մեկնաբանել Հայաստանի կառավարության ըն -
դու նած հակաճգնաժամային միջոցառումների արդիականությունն ու պա -
հանջ վածությունը։ Դրանց հրատապության աստիճանը, ավելի ճիշտ` դրա
բա ցա կայությունը, բավական պերճախոս երևում է «ժողվարչապետ» Նիկոլ
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Վո վաևիչի` իր իսկ սիրելիի անվերջանալի ուղիղ եթերներում։ Չեմ թաքցնի,
որ բավական ուժեղ ծանրաբեռնվածություն է քիչ թե շատ կրթված մարդու
նյար դային համակարգի համար օրը մի քանի անգամ, non-stop ռեժիմով դի -
տել և լսել «ժողվարչապետի» զառանցանքները, որոնք, զբաղեցրած պաշ -
տո նին նրա լիակատար անհամարժեքության պատճառով, բնավ չեն նպաս -
տում այն բանին, որպեսզի ՀՀ քաղաքացիները հասկանան երկրի, յուրա -
քանչ յուր հայ ընտանիքի առջև ծառացած արդիական խնդիրները, էլ չեմ
ասում դրանց լուծման ուղիների մասին ընկալելի բացատրությունների
բացակայության մասին։ Նրա բոլոր live-երը պոպուլիզմի դասական նմու -
շիկ ներ են և ենթարկված են ինքնագովաբանմանը կամ, ինչպես կասեին
«առա ջադեմ» քաղաքագետները, իր իսկ սիրելի անձի PR-ակցիային։

Ի մխիթարություն հայ ժողովրդի` այժմ արդեն մեծամասնության, լիա -
հույս եմ, որ հեռու չէ այն օրը, երբ, Աստվածաշնչի Հին Կտակարանի խոս -
քով` «Ամեն բանի ժամանակ կա. և ժամանակ` երկնքի տակի բոլոր ձեռնար -
կութ յան։ Կա և ծնվելու, և կա մեռնելու ժամանակը ...» (Ժողովող), հայ ժողո -
վուր դը կհաղթահարի կորոնավիրուսի համավարակը և դրան զուգահեռ կա -
զատ վի անիրազեկ իշխանությունների` հայոց պետականության համար նույն -
 քան վտանգավոր ճնշիչ տիրապետությունից, իշխանություններ, որոնք
ավելի ու ավելի են հայտնվում Հայաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսին իրա -
կա նացված պետական հեղաշրջման անդրօվկիանոսյան սցենա րիստ -
ներից, ինչպես նաև սորոսյան տիկնիկավարներից ու նրանց տեղական լա -
փա կեր ներից կախման մեջ։ Բայց սա այլ վերլուծության թեմա է։

Հետգրության փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի
ցան կա նա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Բարիք է, որ կան նաև լավ
նո րութ յուններ։ Այսպես, դեռևս ս. թ. մարտի 30-ին Հայաստանի Հանրա պե -
տութ յունում Ռուսաստանի Դաշնության Արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեր -
գեյ Պավլովիչ Կոպիրկինը Sputnik Armenia ինտերնետ-պարբերականի թղ -
թակ ցի` «Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանն օգնում է Հայաստանին կորոնա վի -
րուսի վարակի դեմ պայքարում։ Օրինակ, ռուսական կողմը մեզ տրա մա դրել
է 1500 հատուկ թեստ։ Նախատեսվո՞ւմ է արդյոք հետագա օգնության տրա -
մադրում այս ոլորտում», հարցին պատասխանել է. «Հասկանալի է, ռու սա -
կան կողմն այս հարցում ելնում է հայկական իշխանությունների հայ ցա  դի -
մումից։ Համոզված եմ, որ, հաշվի առնելով մեր դաշնակցային հարա բե -
րությունները, նման ցանկացած հարցում կդիտարկվի առավելագույն ուշա -
դրությամբ և կառուցողական մոտեցմամբ։ Կցանկանայի ուշադրություն հրա -
վիրել այն բանին, որ Հայաստանում աշխատող` ռուսական կապիտալ ունե -
ցող ընկերությունները նույնպես անտարբեր չեն մնում։ Օրինակ, «Հա րավ -
 կով կասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ն, «ՎՏԲ Արմենիա» բանկը և «Հայաս տա նի
էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն միացել են հանրապետության ֆի նանսների
նախարարության նախաձեռնած դրամահավաքին` կորո նա վի րու սի կան խա ր -
գելման և դրա տարածումը հաղթահարելու նպատակով։ Այսօր վա ճգնաժա -
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մային իրավիճակը միջազգային հանրության հասունության և հա մե րաշ խութ -
յան թեստ է։ Կցանկանայի մեզ բոլորիս բարեմաղթել, որ պեսզի այդ թեստը
հաջող հանձնվի»։ Համոզված եմ, որ Առողջապահության հա մաշ խարհային
կազմակերպության` կորոնավիրուսի համավարակի մա սին հայտարարութ -
յան առաջին իսկ օրվանից Ռուսաստանի Դաշնությունը իր` Մեծ տերությանն
ար ժա նի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի գլխա վո րութ յամբ, գե -
րա զանց է հանձնում այդ թեստը։ Եվ այդ անվիճելի փաս տը մեր ընդհանուր
հպարտության, Երկիր մոլորակի բոլոր ազնիվ մարդ կանց հպարտության
առարկան է։

Առանց հուզմունքի չեմ կարող չտեղեկացնել ընթերցողներին, որ երեկ`
ապ րիլի 7-ի երեկոյան, Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի ՌՏՈւ ինքնա թի -
ռը` ռազմական մասնագետների առաջին խմբով, որոնք աջակցություն կցու -
ցա  բե րեն հայ գործընկերներին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում հակահա -
մա   ճա րակային միջոցառումներ կազմակերպելու գործում։ Այսօր սպասվում է
երկ րորդ ինքնաթիռի ժամանումը։ Ռուսաստանցի մասնագետները բերել են
վա րա կազերծման համակարգեր և շարժական լաբորատորիա կորոնավի -
րու սի թեստավորման համար, ինչը թույլ կտա օպերատիվ ստուգել վիրուսի
առ կայութ յունը հայ զինծառայողների, ինչպես նաև ռուսական 102-րդ ռազ -
մա կայանի զորակազմի մոտ, ավելի արդյունավետ պայքարել COVID–19-ի
տա  րած ման դեմ։ Նշենք, որ աջակցության ցուցաբերման մասին պայմանա -
վոր վածությունը ձեռք էր բերվել Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտ պա -
նութ յան նախարարների` Դավիթ Տոնոյանի և Սերգեյ Շոյգուի միջև, երկկողմ
հա մա գործակցության շրջանակում։

Հարգելի ընթերցող, ս. թ. մարտի 28-ին REGNUM տեղեկատվական
գոր ծա կալությունում հրապարակված իմ «Օրակարգում հետճգնաժամային
աշ խարհակարգի ծրագրի մշակումն է» հոդվածում այսպիսի տողեր կան.
«... ՀԱՊԿ անդամ-պետությունները, ԵՏՄ անդամները պետք է ստեղծեն կո -
րո նավիրուսի համավարակի հաղթահարման, նրա տնտեսական հետևանք -
ների մեղմման համատեղ համալիր ծրագիր և այդ հիմքի վրա մշակեն հետ -
ճգնա ժամային արդարացի աշխարհակարգի կայացման գիտականորեն
հիմ նա վորված նպատակային ծրագիր», որոնց հաջորդում է «Ռուսաստան,
ար ձա գան քի´ր» կոչը։ Իսկ հիմա ցանկանում եմ հոդվածս ավարտել` «Ռու -
սաս տան, շնորհակալություն» բառերով։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ЗА АРМЕНИЮ ОБИДНО!

Аннотация
Конечную цель заокеанских стратегов никто не отменял, она неиз -

мен на – дестабилизация и создание обстановки хаоса в Армении, на юж -
ных рубежах России. Для достижения этой цели собственно и привели к
влас ти николвоваевскую антинациональную хунту.

В разгар пандемии коронавируса в Республике Армения (РА) писать
ста тью о сценариях преодоления уже сейчас просматривающегося неиз -
беж ного масштабного экономического кризиса психологически задача не из
лег ких. Ведь за минувший день, 15 апреля т. г. было подтверждено 48 но вых
случаев заражения коронавирусом, а общее число зараженных составило
1159 человек. Однако, уважаемый читатель, мне представляется не об хо -
димым, чтобы именно в эти дни правительству Армении провести об сто -
ятельный анализ нынешнего состояния экономики РА, причём с возможно
широким охватом представителей бизнеса, работодателей и наемных ра -
бот ников, самозанятых, работников сферы образования, науки и культуры.
Думается, что такой подход представляется обязательным. Ибо уже сей час
мы являемся свидетелями полной неопределенности о дне грядущем, что
в случае бездействия властей может ввергнуть в голод и депрессию до во -
льно-таки существенную часть нашего населения. Увы, сказанное не есть
пре увеличение. Читатель вполне оправданно может задаться воп ро сом:
ведь правительство РА приняло 11 мероприятий по нейтрализации эко но ми -
ческих и социальных последствий эпидемии коронавируса, к чему эти алар-
мистские оценки? Более того, мне могут возразить, что премьер-ми нистр РА
Никол Воваевич, себя любимый, ежедневно созывает совещания, на кото-
рых обсуждаются вопросы повышения эффективности антикризисных мер,
«выработки тактики» для более эффективного противодейст вия кризису.

Так вот, анализируя антикризисные мероприятия, принятые прави-
тельством РА, первое, что приходит на память, так это известное выраже-
ние выдающегося римского мыслителя и государственного деятеля 1 в. н. э.
Лу ция Аннея Сенеки: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит
путь, для него ни один ветер не будет попутным». Сделать такой неутеши-

190



тельный вывод дает мне основание оторванная от экономических реалий
РА декларативная сущность антикризисных мероприятий правительства
РА, касающихся вопросов экономики. И это несмотря на кажущуюся, на пер-
вый взгляд, их адресность и подкрепленность суммами предполагаемой по -
мо щи. Однако я не стану критически анализировать антикризисные меро-
приятия правительства РА, чтобы не уподобиться председателю колхоза
«Крас ный Боровик», которого иронически называют «Артель Напрасный
Труд» (Т. К. Чугунов. «Деревня на Голгофе. Летопись коммунистической эпо хи:
от 1917 до 1967 г.», История Издательство: Мюнхен ISBN, 1968). Не буду то -
мить читателей приведением множества фактов, изначально доказываю-
щих провальность антикризисных мероприятий, а поделюсь с читателями
свои ми предложениями о том, какими мне видятся антикризисные меро-
приятия. Итак, не вызывает сомнений, что составлению любой антикризис-
ной программы должен предшествовать подробный анализ состояния дел в
«объекте выздоровления», в нашем случае – экономике РА. Следуя этому
пра вилу, приведем некоторые статистические данные, характеризующие
отдель ные сегменты сферы экономики Армении. Итак, на январь 2020 года
в РА было зарегистрировано 46200 организаций, в том числе 4094 – госу-
дарственные, муниципальные и 42 106 – негосударственные организации. В
це лом численность работников в них составляла 600 340 человек, из кото-
рых 197711 были заняты в государственном секторе, 402 629 – в негосудар -
ствен ном (см. «Социально-экономическое положение Республики Армения
в январе–феврале 2020 г.» стр. 66). При этом отметим, что на конец IV квар-
тала 2019 г. трудовые ресурсы (наличное население РА в возрасте 15−75
лет) составили 1 млн. 997,8 тысяч человек. Из них лица, не входящие в сос -
тав рабочей силы, 866,4 тыс. чел., рабочая сила (предложение рабочей си лы)
сос тавила 1 млн 131,5 тыс. чел., занятость – 929,2 тыс. чел., безработные –
202,3 тыс. чел. (17,9%) (там же, стр. 49, 51). Заметим также, что трудовой
дея тельностью по производству товаров для собственного использования
бы ло охвачено 687,1 тыс. чел. Для полноты картины отметим, что на январь
2019 года 266,2 тыс. чел. было занято в сельском хозяйстве, 104,1 тыс. чел.
– в обрабатывающей промышленности, 98,4 тыс. чел – в сфере строитель-
ства, 119,1 тыс. чел. – в оптовой и розничной торговле, ремонте автомоби-
лей и мотоциклов, 45,5 тыс. чел. – в перевозках и складском хозяйстве, 26,3
тыс. чел. – в гостиничном хозяйстве и организации питания, 16,6 тыс. чел. –
в сфере культуры, организации отдыха и зрелищ, 30,9 тыс. чел. – в других
сфе рах обслуживания, 90,7 тыс. чел. были заняты в сфере социального
стра  хования, 105,6 тыс. чел. – в области образования, 46,2 тыс. чел. – в об -
лас ти здравоохранения и социального обеспечения, 21,0 тыс. чел. – в обла-
сти связи и информации. Это не полный перечень сфер занятости населе-
ния РА в основных сферах экономики (см. «Рынок труда в Армении, 2019»,
стр. 64), деятельность которых вследствие мер, предпринятых для борьбы с
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эпи демией коронавируса, подверглась и подвергается существенным испы-
таниям: будь то полное или частичное прекращение работы, что, в свою
оче редь, порождает проблемы с уплатой налогов, выдачей заработной пла -
ты, а это существенно сужает потребительский спрос населения и приводит к
сни жению предложения, а в конечном итоге ведет к сокращению производ-
ства, росту безработицы … То есть уже очевидно, что в ближайшем буду-
щем мы станем свидетелями шока спроса и шока предложения, причем это
бу дет происходить одновременно. Подобная перспектива крайне негативно
ска жется на рынок труда РА.

Теперь приведем некоторые экономические показатели, которые име -
ли место быть в экономике Армении накануне 16 марта т. г., то есть до объ-
явления правительством чрезвычайного положения. Так, объем налогов,
уплаченных в госбюджет 1000 крупными налогоплательщиками в 2019 го ду,
по сравнению с 2018 годом возрос на 13%, составив 1 трлн 61 млрд 188 млн
драмов. Отметим также, что в январе-декабре 2019 г. доходы государствен-
ного бюджета РА составили 1 трлн 559 млрд 124,8 млн драмов, или $3млрд
245 млн ($1=480,45 драмов). При этом дефицит торгового ба лан са в 2019 г.
составил минус $2 млрд 873,5 млн, прямые иностранные ин вестиции в янва-
ре–декабре 2019 года составили всего лишь $254,5 млн, го су дарственный
внешний долг РА на 31.12. 2019 г. в сравнении с предыдущим годом возрос
на $163,477 млн и составил $5 млрд 789 млн 729 тыс. (это официальные дан-
ные из последних сборников Статистического комитета РА). Отметим также,
что в 2019 году чистый приток денежных средств, пос тупивших физическим
лицам через банковскую сферу в виде трансфертов, составил $504 млн 21
тыс. (Справочник ЦБ РА 1, январь, 2020 г., стр. 115). Для сравнения заметим,
что в 2018 г. этот показатель составил соответственно $597 млн 209 тыс.
(Справочник ЦБ РА 1, январь, 2019г., стр. 15), то есть в 2019 г. чистые прито-
ки трансфертов сократились на $87 млн 188 тыс. Особо отметим, что чистый
поток денежных переводов из России в РА в 2019 г. составил $629 млн 657
тыс., в то время как в 2018 г. этот показатель составил $578 млн 258 тыс., то
есть в минувшем году из России наб лю  дался рост чистых притоков денежных
средств в сравнении с 2018 г. на $51 млн 399 тыс. Уважаемый читатель, я
специально привел некоторые дан ные, характеризующие состояние финан-
совой сферы РА, которые в су щест венной степени зависят от внешних фак-
торов и естественно, что они мо гут значительно измениться в условиях эпи-
демии коронавируса. А в случае Армении состояние финансовой сферы и
внешней торговли, как убедительно подтверждает официальная статистика,
в немалой степени зависят от состояния экономики и финансов нашего стра-
тегического союзника – Рос сийской Федерации. В этой связи достаточно упо-
мянуть и то, что на до лю России приходится 27,1% внешнеторгового оборо-
та Армении, а в дефиците торгового баланса РА по итогам 2019 г. на долю
Российской Феде ра ции приходилось 25,9%.
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Казалось, что правительство РА, прежде чем составлять антикризис-
ные мероприятия, должно было внимательно проанализировать взаимо-
связь и взаимозависимость вышеприведенных показателей, обозначить
конк ретные области экономики, которые наиболее сильно будут подверже-
ны кризису, вызванному введением чрезвычайного положения в РА. Было
бы вполне закономерно, чтобы правительство Армении дало хотя бы при-
близительную оценку рисков и возможных потерь, связанных с эпидемией
ко ронавируса и введением чрезвычайного положения. Далее все это следо-
вало бы увязать с налоговыми историями каждого из предприятий, особен-
но нацеленных на экспорт и обеспечивающих продовольственную безопас-
ность, что позволило бы в дальнейшем в первоочередном порядке вы ра -
ботать рекомендации по каждому из этих предприятий и организаций. Да-да,
я не оговорился, уважаемый читатель, в разрезе каждого из этих предприя-
тий и организаций, что вполне достижимо, если учесть тысячи и тысячи за -
нятых в налоговых и других правительственных структурах республики. И
толь ко при подобном подходе можно было хотя бы как-то с пониманием от -
нестись к тому, что, к примеру, на выплату премий сотрудникам аппарата
премьер-министра РА (не правительства РА) в 2019 году было предоставле -
но более $1 млн, уже не приходится говорить о многомиллионных преми-
альных выплатах в долларовом выражении руководящему составу мини-
стерств и ведомств. Щедро была оценена также и работа законодателей.
Так, в течение января–ноября 2019 года премии в Национальном Собрании
РА присуждались 14 раз, их общая сумма составила 908 млрд 367 млн 199
тыс. драмов, или $18,9 млн.

В плане общих рекомендаций считаю крайне важным, чтобы прави-
тельство РА выработало рекомендации, в которых на понятном для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса языке были подробно изложены
конк ретные мероприятия, нацеленные на создание условий для макроэко-
номической стабильности, обеспечения стабильности финансовой сферы,
в том числе и на основе предоставления предприятиям малого и среднего
бизнеса временной адресной помощи, в том числе в форме прямого креди-
тования (что в малой степени вроде бы уже начато), предоставления гаран-
тий в помощи по реализации готовой продукции (особенно реализации про-
дукции сельского хозяйства), участия в капитале. При этом правительству
РА следовало бы придать приоритетность и еще большую предметность в
ра боте по реализации мероприятий, имеющих социальную направлен-
ность, нацеленных на безусловное выполнение принятых ранее правитель-
ством социальных обязательств. Важно, чтобы в своей работе правитель-
ство РА было нацелено на то, что в итоге реализации антикризисных про-
грамм обеспечивалось не только доведение до минимума негативных пос -
лед ствий кризиса для экономики Армении, но и были бы созданы предпо-
сылки для ускоренного перевода экономики РА на рельсы инклюзивного
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раз вития. Пишу эти строки и в памяти воскресает ставшее крылатым выра-
жение из книги Оскара Уайльда «Впечатления об Америке», написанной им
пос ле поездки в США в 1882 году. В салуне (питейном заведении) города
Лед вилл, что в штате Колорадо, Уайльд увидел объявление, висевшее над
пиа нино: “Please do not shoot the pianist. He is doing his best”, что можно
пере вести так: «Не стреляйте в пианиста, это лучшее из того, на что он спо-
собен». Увы, в нашем случае мы стали заложниками абсолютно неадекват-
ного правительства, возглавляемого «пламенным революционером» Нико -
лом Воваевичем, никчемным пианистом, прошу прощение, политиком во-
ис ти ну галактического масштаба. Правда, при этом понятие галактики сле-
дует свести к понятию Нью-Васюки по Остапу Ибрагимовичу Бендеру из
«12 стульев». Но от этого, как понимает уважаемый читатель, нам легче не
ста нет. И как сказал бы российский таможенник Павел Верещагин – герой
из культового фильма «Белое солнце пустыни», «Я мзду не беру – мне за
Дер жаву обидно!». Так вот, уважаемый читатель, мне за Армению, мою Ро -
ди ну – колыбель христианской цивилизации обидно, где после государст-
венного переворота апреля–мая 2018 года до власти дорвались откровен-
ные популисты, некомпетентность которых угрожает потерей армянской го -
сударственности.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции, уважаемый чита-
тель, не хотелось завершить статью на грустной ноте. Благо опять предста-
вился порождающий оптимизм случай. Так, 14 апреля т. г. состоялась рабо-
чая встреча (в формате видеоконференции) членов Высшего Евразийского
эко номического совета, посвященная мерам по борьбе с коронавирусной
ин фекцией и поддержанию экономической стабильности государств-чле-
нов Евразийского экономического совета. Здесь хотелось бы привести вы -
держку из выступления на этой видеоконференции президента Российской
Фе дерации Владимира Владимировича Путина: «Уже сейчас в рамках
Евразэс нужно начать разработку мер системного характера, призванных
соз дать условия для восстановления и обеспечения дальнейшего экономи-
ческого развития … В целях сохранения макроэкономической устойчивости
востребовано взаимодействие Центробанков государств-членов по вопро-
сам смягчения параметров кредитования предприятий реального сектора
эко  номики, расширения безналичных и «быстрых» платежей, дистанцион-
ного получения банковских услуг». Весьма символично, что в тот же день
В. В. Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономиче-
ским вопросам с членами российского правительства. Почему я об этом пи -
шу? – вполне уместно может задаться таким вопросом уважаемый чита-
тель. Так вот в своем выступлении Владимир Путин подробно изложил
самые чув ствительные проблемы, возникшие в экономике России из-за ко -
ро навирусной эпидемии: нарушение многих кооперационных и хозяйствен-
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ных связей, сокращение спроса (объем розничной торговли в России в ап -
ре ле снизился более чем на 35 процентов), снижение потребления элек-
троэнергии (предприятия стали меньше загружать свои мощности), стагна-
ция кредитования реального сектора экономики … В выступлении были так -
же подробно проанализированы тенденции, которые проявились в экономи-
ке, даны прогнозы по дальнейшему развитию ситуации в экономике и фи -
 нансах РФ и на основе этого анализа были определены ресурсы, инс -
трументы, резервы для успешной реализации антикризсной политики с
целью достижения существенных положительных результатов для экономи-
ки, что в свою очередь положительно скажется на социально-экономиче-
ском положении граждан России. Я вовсе не случайно привожу такие под-
робности. Ведь, казалось бы Никол Воваевичу и правительству РА именно
на этом совещании с участием президента РФ были в готовом виде предло-
жены комплексные антикризисные мероприятия, которые вполне примени-
мы и к Армении. Мероприятия, основанные на глубоком профессиональном
анализе со стороны высококвалифицированных российских специалистов,
имеющих большой опыт работы во вверенных им под руководство областях
экономики, финансов, а также социальной сферы. Более того, для «народ-
ного премьера» РА Никола Воваевича прозвучавшие на этом со вещании
мысли и рекомендации это как манна небесная, которая да же в случае эле-
ментарных знаний может стать основой для составления гра мотной анти-
кризисной программы правительства Армении. Да простит меня уважаемый
читатель за столь кощунственное сравнение, тем более что пророк Моисей
шел со своими единомышленниками из Египта через пус тыню 40 лет и было
знамение свыше, когда у них еда закончилась и с не ба посыпались мелкие
крупинки белого цвета, прозванные манной небесной …

Не то что наш Никол Воваевич и Ко, которые начали свой «исход» из
Гюм ри и были движимы, в отличие от благородной идеи Моисея, не идеей
всту пить на землю обетованную, «в землю хорошую и пространную, где те -
чет молоко и мёд» (Исход, 3, 8 и 17), а в конкретный кабинет премьер-мини-
стра РА, что на площади Республики в Ереване. В кабинет, откуда, как из
ро га изобилия, утекают бурной рекой зеленые купюры с изображением дя -
ди Сэма (в виде премиальных) в карманы сподвижников «революционе-
ров», в «благотворительный» фонд дражайшей супруги Никола Воваевича,
се бя любимого. Нет же, уважаемый читатель, надеяться на подобную един -
 ственно востребованную реакцию со стороны соросовских прихлебателей
во власти не приходится. Ведь Никола Воваевича заокеанские стратеги
привели к власти вовсе не для реализаций каких бы то ни было благород-
ных целей. А для чего привели, то об этом мне уже неоднократно прихо ди -
лось писать, поэтому не стану повторяться, но замечу, что в настоящее
вре мя главной мишенью закордонных политтехнологов цветных револю-
ций в Армении определена Армянская Апостольская Святая Церковь (ААЦ) и
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Его Святейшество Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин
Вто рой. Так, 14 апреля т. г. Его Святейшество Гарегин Второй призвал ос -
во  бодить из-под ареста второго президента РА Роберта Седраковича Ко -
чаряна, заявив: «Прислушиваясь к мнению врачей о здоровье Роберта Ко -
чаряна, считаем важным, чтобы наряду с осуществлением правосудия бы -
ли предприняты все предупреждающие меры и мероприятия, в том числе
изменение меры пресечения, чтобы обезопасить от дальнейшего ухудше-
ния состояние его здоровья в условиях коронавируса». Я не стану приво-
дить слова деятелей из стана сподвижников «народного премьера», мягко
вы ражаясь, выдержки из гнусных откликов на это заявление Католикоса
всех армян. Не хотелось бы, чтобы многомиллионная армянская Диаспора,
скорее всего его подавляющая часть, испытывала бы чувство неловкости и
стыда за сегодняшних власть предержащих Армении, многие из которых
являются наглядным воплощением в XXI веке персонажей выдающегося
романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Ограничусь лишь дву -
мя ссылками на эту тему.

Так, в ответ на оголтелую кампанию клеветы и очернительства Като -
ли коса всех армян пресс-канцелярия ААЦ отметила: «Заявление Гарегина
Вто рого полностью соответствует миссии гуманизма церкви и ее ценно-
стям. Следовательно, призываем не политизировать позицию Католикоса и
не вступать в бессмысленную полемику … Католикос призывает всех быть
спло ченными и солидарными в вопросе противостояния вызовам, перед
ко торыми оказалась страна в условиях пандемии».

А теперь приведу выдержку из статьи, опубликованной 15 апреля т. г. в
азербайджанском интернет-издании Axar.az. Так, в статье под заглавием
«Армянская элита: Сменить католикоса, он защищает зло», как передает
Axar.az: «Тысячи граждан Армении уже давно требуют сменить католикоса».
Ви димо, к вящей радости редакции, долго искать статьи со злобными кле-
ветническими выпадами в адрес Верховного патриарха и Католикоса всех
ар мян не пришлось: азербайджанскому агитпропу достаточно было ознако-
миться с публикациями интернет-изданий Армении, щедро финансируе-
мых из фонда Сороса. Заметим, что в последние два дня они открыто тира-
жируют слова особо отличившихся соросовских прихлебателей, ныне ока-
завшихся в исполнительной и законодательной власти Армении. Что ж, по -
добная реакция со стороны николвоваевской камарильи была вполне прог -
нозируемой. Ведь прошло уже два года после государственного переворо-
та апреля–мая 2018 года, а властям Армении похвастаться нечем. А меж -
ду тем резерв на зрелища иссяк, а хлеба насущного все нет и нет. Вот и при -
ходится им изощряться в поиске и разоблачении мнимых врагов, чтобы как-
то оправдать свою абсолютную неадекватность занимаемым должностям.
Ведь «народный премьер» прекрасно осознает, что ни одна из острых
проб  лем, стоящих перед страной, за прошедшие два года не то чтобы не
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ре шена, а в лучшем случае отодвинута в дальний угол. В этих условиях Н.
Па шинян, а скорее его кукловоды из-за океана вводят в действие «план Б» –
развязывание гражданской войны в Республике Армения. Естественно,  это
антиармянское деяние они будут реализовывать с учетом недоработок,
имев ших место в ноябре 2013  – январе 2014 гг. на Украине во время орга-
низации Евромайдана. Ведь конечную цель заокеанских стратегов никто не
от менял, она неизменна – дестабилизация и создание обстановки хаоса в
Ар мении, на южных рубежах России. Для достижения этой цели собствен-
но и привели к власти николвоваевскую антинациональную хунту.

P. S. Видать, не случайно главную роль таможенника-патриота
Державы Российской Павла Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни»
сыграл армянин по происхождению Павел Борисович (Багдасарович) Лус -
пе ка ев, в под сознание которого на генетическом уровне заложена нос -
тальгия по державности. Признаюсь, что, по моему глубокому убеждению,
в наши дни так про никновенно, убедительно и честно «За Державу обид-
но!» смог бы во весь голос произнести разве что патриот-армянин, при этом
восклицая – «За Армению обидно!».

Благо что нынче за Арменией стоит Великая Держава – Российская
Фе дерация, которой гордятся люди доброй воли планеты Земля.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅԱՍՏԱ՛ՆՆ Է ՑԱՎՍ

Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի մոլեգնող համա -
վա րակի պահին հոդված գրել արդեն այժմ նշմարվող անխուսափելի, մաս -
շտա  բային տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման սցենարների մասին`
հո գե բանական իմաստով դյուրին խնդիր չէ։ Չէ՞ որ անցած օրը` ս. թ. ապ -
րիլի 15-ին, հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 48 նոր դեպք, իսկ
վա  րակ   վածների ընդհանուր թիվը հասել է 1159-ի։ Սակայն, հարգելի ըն -
թերցող, ինձ անհրաժեշտ է թվում, որպեսզի հենց այս օրերին Հայաստանի
կառավա րութ յունն իրականացնի ՀՀ տնտեսության ներկա վիճակի հան գա -
մանալից վեր լու ծություն, ընդ որում` բիզնեսի ներկայացուցիչների, գոր -
ծատուների և վար ձու աշխատողների, ինքնուրույն զբաղմունք ունեցող նե -
րի, կրթության, գի տության ու մշակույթի ոլորտի աշխատողների հնարա -
վորի նս լայն ընդ գրկ մամբ։ Կարծում եմ, որ նման մոտեցումը պարտադիր է։
Քանզի արդեն այժմ մենք վկաներն ենք գալիք օրվա լիակատար անորո -
շության, ինչն իշ խա նութ յունների անգործության պարագայում կարող է սովի
ու դեպրեսիայի մատ նել մեր բնակչության բավական զգալի հատվածին։
Ավաղ, ասվածը չա փա զանցություն չէ։ Ընթերցողը լրիվ արդարացված կա -
րող է հարցնել. չէ՞ որ ՀՀ կառավարությունն ընդունել է կորոնավիրուսի հա -
մավարակի տնտե սա կան և սոցիալական հետևանքների չեզոքացման 11
միջոցառում, ինչի՞ հա մար են այս տագնապահարույց գնահատականները։
Ավե լին, ինձ կարող են առարկել, թե ՀՀ վարչապետ, իր իսկ սիրեցյալ Նիկոլ
Վովաևիչն ամեն օր խոր հր դակցություններ է հրավիրում, որոնցում քն -
նարկվում են հակա ճգնա ժա մային միջոցառումների արդյունավետության
բարձրացման, ճգնաժամին ավե լի արդյունավետ դիմակայելու «մարտա -
վարության մշակման» հար ցե րը։ Եվ ահա, վերլուծելով ՀՀ կառավարության
ընդունած հակաճգնաժա մա յին մի ջո ցա ռում ները, առաջինը, որ մտաբերում
եմ, մ. թ. 1-ին դարի հռոմեացի նշա նա վոր մտածող և պետական գործիչ Լու -
ցիուս Աննեուս Սենեկայի հայտ նի ար տահայտությունն է. «Երբ մարդ չգիտի,
թե դեպի որ նավահանգիստն է ուղղ վում, նրա համար ոչ մի քամի էլ համ ըն -
թաց չի լինի»։

Ինձ այսպիսի անմխիթարական եզրակացություն անելու հիմք տալիս է
ՀՀ կառավարության` երկրի տնտեսական իրողություններից կտրված` տն -
տե սութ յան հարցերին վերաբերող հակաճգնաժամային միջոցառումների
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հռ չա կագրային էությունը։ Եվ սա` չնայած դրանց առաջին հայացքից թվա -
ցող հասցեականությանը և ենթադրվող օգնության գումարների ամրապնդ -
ված լինելուն։ Բայց ես քննադատաբար չեմ վերլուծի ՀՀ կառավարության
հա կա ճգնա ժամային միջոցառումները, որպեսզի չնմանվեմ «Կարմիր բորո -
վիկ» կոլտնտեսության, որը հեգնանքով անվանում են «Զուր աշխատանքի
ար տել», նախագահին (Տ. Չուգունով, «Գյուղը Գողգոթայում. կոմունիս տա -
կան դարաշրջանի տարեգրություն, 1917–1967 թթ.», История Издатель -
ство: Мюнхен ISBN, 1968)։ Չեմ հոգնեցնի ընթերցողներին բազմաթիվ փաս -
տեր մեջբերելով, որոնք ի սկզբանե ապացուցում են, որ հակաճգնա ժա մա -
յին միջոցառումները ձախողվելու են, այլ կկիսվեմ նրանց հետ իմ առաջար -
կութ  յուններով այն մասին, թե ինչպիսին եմ տեսնում հակաճգնաժամային
մի  ջո  ցառումները։

Եվ այսպես, կասկածներ չի հարուցում, որ ցանկացած հակա ճգնա ժա -
մա յին ծրագրի կազմմանը պետք է նախորդի «ապաքինման օբյեկտի», մեր
պա  րա գայում` ՀՀ տնտեսության վիճակի մանրամասն վերլուծությունը։ Հե -
տևե  լով այս կանոնին` ներկայացնենք վիճակագրական որոշ տվյալներ,
որոնք բնութագրում են Հայաստանի տնտեսության առանձին ոլորտները։
Եվ այսպես, 2020 թ. հունվարի դրությամբ ՀՀ-ում գրանցվել է 46 200 կազմա -
կեր  պություն, այդ թվում 4094-ը` պետական, մունիցիպալ և 42 106 ոչ պե -
տա  կան կազմակերպություն։ Ընդհանուր առմամբ դրանցում աշխատող նե -
րի թի վը կազմել է 600 340 մարդ, որոնցից 197 711-ը զբաղված է եղել պե -
տա կան հատվածում, 402 629-ը` ոչ պետական (տե´ս «Հայաստանի Հան -
րա պե տութ յան սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար–փետրվարին», էջ
69)։ Ընդ որում` նշենք, որ 2019 թ. IV եռամսյակի վերջին աշխատանքային
ռե սուրս ները (ՀՀ 15–75 տարեկան առկա բնակչությունը) կազմել են 1 մլն
997,8 հա զար մարդ։ Նրանցից այն անձինք, ովքեր չեն մտել աշխատուժի
կազմի մեջ, 866,4 հազար են, աշխատուժը (աշխատուժի առաջարկը) կազ -
մել է 1 մլն 131,5 հազ. մարդ, զբաղվածությունը` 929,2 հազ. մարդ, գործա -
զուր կները` 202,3 հազար մարդ (17,9%) (նույն տեղում, էջ 49)։ Նշենք նաև,
որ սեփական սպառ ման ապրանքների արտադրությունում աշխա տան -
քային գործու նե ութ յան մեջ ընդգրկված է եղել 687,1 հազ. մարդ։ Որ պես զի
պա տկերն ավելի ամ բող ջական լինի, նշենք, որ 2019 թ. հունվարի դրութ -
յամբ 266,2 հազ. մարդ զբաղ ված էր գյուղատնտեսությունում, 104,1 հազ.
մա րդ` մշակող արդյու նա բե րությունում, 98,4 հազ. մարդ` շինարարութ յան
ոլոր տում, 119,1 հազ. մարդ` մե ծա ծախ և մանրածախ առևտրում, ավ տո -
մեքենաների և մոտոցիկլերի վե րա նո րոգ ման մեջ, 45,5 հազ. մարդ` փո խա -
դրումներում և պահեստային տնտե սութ յունում, 26,3 հազ. մարդ` հյու րա -
նոցային տնտեսությունում և սննդի կազմակերպման մեջ, 16,6 հազ. մարդ`
մշակույթի, հանգստի և հանդի սութ յունների կազմակերպման ոլոր տում, 30,9
հազ. մարդ` սպասարկման այլ ոլորտ ներում, 90,7 հազ. մարդ զբաղ ված է
եղել սոցիալական ապա հո վա գրութ յան ոլորտում, 105,6 հազ. մարդ` կրթութ -
յան ոլորտում, 46,2 հազ. մարդ` առող ջապահության և սոցիա լական ապա -
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հովության ոլորտում, 21,0 հազ. մարդ` կապի և տեղեկատվութ յան ոլորտում։
Սա տնտեսության հիմնական ոլորտ ներում ՀՀ բնակչության զբաղ վա ծութ -
յան ամբողջական ցանկը չէ (տե´ս «Աշխատանքի շուկան Հա յաս տա նում,
2019», էջ 64), որոնց գործու նե ութ յունը կորոնավիրուսի համա վարակի դեմ
պայքարի համար ձեռ նարկ ված միջոցառումների հետևանքով ենթարկվել ու
ենթարկվում է էական փոր ձությունների. դիցուք` աշխատան քի լիակատար
կամ մասնակի դադա րե ցում, ինչը, իր հերթին, առաջ է բե րում հարկերի, աշ -
խատավարձի վճար ման խնդիրներ, իսկ դա էապես նե ղաց նում է բնակչութ -
յան սպառողական պա հան ջարկը և հանգեցնում առա ջար կի նվազման,
վերջ նարդյունքում էլ բե րում է արտադրության կրճատ ման, գործազրկութ -
յան աճի ... Այսինքն` ար դեն ակնհայտ է, որ մոտ ապա գայում մենք կդառ -
նանք պահանջարկի շոկի և առա ջարկի շոկի ականա տես ները, ընդ որում`
դա տեղի կունենա միա ժա մա նակ։ Նման հեռանկարը չափազանց բացասա -
բար կանդրադառնա ՀՀ աշ խա տանքի շուկայի վրա։

Այժմ ներկայացնենք որոշ տնտեսական ցուցանիշներ, որոնք կային
Հա  յաս տանի տնտեսությունում ս. թ. մարտի 16-ի նախօրեին, այսինքն` մինչև
կա ռա վարության կողմից Արտակարգ դրություն հայտարարելը։ Այսպես,
1000 խոշոր հարկատուների պետբյուջե վճարած հարկերի ծավալը 2019 թ.,
2018 թ. համեմատ, աճել է 13%-ով` կազմելով 1 տրլն 61 մլրդ 188 մլն դրամ։
Նշենք նաև, որ 2019 թ. հունվար–դեկտեմբերին ՀՀ պետական բյուջեի եկա -
մուտ ները կազմել են 1 տրլն 559 մլրդ 124, 8 մլն դրամ կամ $3 մլրդ 245 մլն
($1=480,45 դրամ)։ Ընդ որում` առևտրային հաշվեկշռի դեֆիցիտը 2019 թ.
կազ մել է մինուս $2 մլրդ 873,5 մլն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները
2019 թ. հունվար–դեկտեմբերին կազմել են ընդամենը $254,2 մլն, ՀՀ պետա -
կան արտաքին պարտքը 31.12. 2019 թ. դրությամբ, նախորդ տարվա համե -
մատ, ավելացել է $163,477 մլն-ով և կազմել $5 մլրդ 789 մլն 729 հազ. (սրանք
պաշ տո նական տվյալներ են ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի վերջին տեղե -
կա տուներից)։ Հավելենք, որ 2019 թ. դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը,
ստաց ված ֆիզիկական անձանց կողմից բանկային համակարգի միջոցով`
որ պես տրանսֆերտներ, կազմել է $504 մլն 21 հազ. (ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր 1,
հուն վար, 2020 թ., էջ 115)։ Համեմատության համար նշենք, որ 2018 թ. այդ
ցու  ցանիշը կազմում էր համապատասխանաբար $597 մլն 209 հազ. (ՀՀ ԿԲ
տե ղեկագիր 1, հունվար, 2019 թ., էջ 15), այսինքն` 2019 թ. տրանսֆերտների
զուտ ներհոսքը կրճատվել է $87 մլն 188 հազարով։ Հատկապես նշենք, որ
Ռու սաստանից ՀՀ դրամական փոխանցումների զուտ ներհոսքը 2019 թ.
կազ մել է $629 մլն 657 հազ., այն դեպքում, երբ 2018 թ. այդ ցուցանիշը կազ -
մել էր $578 մլն 258 հազ., այսինքն` անցած տարի նկատվել է Ռուսաստանից
դրա մական միջոցների զուտ ներհոսքի աճ 2018 թ. համեմատ $51 մլն 399
հա զա րով։ Հարգելի ընթերցող, ես հատուկ ներկայացրի ՀՀ ֆինանսական
ոլորտը բնութագրող որոշ տվյալներ, որոնք էապես կախված են արտաքին
գոր ծոններից և, բնականաբար, կարող են զգալիորեն փոփոխվել կորո նա վի -
րու սի համավարակի պայմաններում։ Իսկ Հայաստանի պարագայում ֆի -
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նան սական ոլորտի ու արտաքին առևտրի դրությունը, ինչպես համոզիչ հաս -
տա տում է պաշտոնական վիճակագրությունը, բավականաչափ կախված է
մեր ռազմավարական դաշնակցի` Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության
վի ճակից և ֆինանսներից։ Այս առնչությամբ բավական է հիշատակել և այն,
որ Ռուսաստանին բաժին է ընկնում Հայաստանի արտաքին առևտրա շրջա -
նա ռության 27,1%-ը, իսկ ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի դեֆիցիտում 2019 թ.
արդ յունք ներով Ռուսաստանի Դաշնությանը բաժին է ընկել 25,9%։

Թվում էր, թե ՀՀ կառավարությունը, հակաճգնաժամային միջո ցա ռում -
ները կազմելուց առաջ, պետք է ուշադիր վերլուծեր վերոնշյալ ցուցա նիշ -
ների փոխկապվածությունն ու փոխկախյալությունը, նշեր տնտեսության կոն -
կ րետ ոլորտները, որոնք առավել խիստ էին ենթարկվելու ՀՀ-ում ար տա -
կարգ դրությամբ պայմանավորված ճգնաժամին։ Միանգամայն օրինաչափ
կլի  ներ, որ Հայաստանի կառավարությունը կորոնավիրուսի համավարակի և
ար տակարգ դրության հետ կապված ռիսկերի ու հնարավոր կորուստների
գոնե մոտավոր գնահատական տար։ Այնուհետև այդ ամենը պետք էր կա -
պակ ցել ձեռնարկություններից յուրաքանչյուրի (հատկապես արտահանման
կողմնորոշում ունեցող և պարենային անվտանգությունն ապահովող) հար -
կա յին պատմություններին, ինչը թույլ կտար հետագայում առաջնահերթ
կար գով մշակել ուղեցույցներ այդ ձեռնարկություններից ու կազ մա կեր պութ -
յուն ներից յուրաքանչյուրի համար։ Այո, այո, ես չսխալվեցի, հարգելի ընթեր -
ցող, այդ ձեռնարկություններից և կազմակերպություններից յուրաքանչյուրի
կտ րված քով, ինչը միանգամայն հնարավոր է, եթե հաշվի առնենք հանրա -
պե տության հարկային և կառավարական այլ կառույցներում հազարավոր
զբաղ վածներին։ Եվ միայն նման մոտեցման դեպքում կարելի կլիներ գոնե
ինչ-որ կերպ ըմբռնումով վերաբերվել այն բանին, որ, օրինակ, ՀՀ վար չա -
պե տի (ոչ թե ՀՀ կառավարության) աշխատակազմի աշխատակիցներին
պար գևավճարների համար 2019 թ. տրամադրվել է ավելի քան $1 մլն, էլ չեմ
ասում նախարարությունների և գերատեսչությունների ղեկավար կազմի`
դոլա րով արտահայտված բազմամիլիոնանոց պարգևավճարների մասին։
Շռայ լորեն է գնահատվել նաև օրենսդիրների աշխատանքը։ Այսպես, 2019 թ.
հուն վար–նոյեմբերի ընթացքում ՀՀ Ազգային ժողովում պարգևավճարներ
տրվել են 14 անգամ, դրանց ընդհանուր գումարը կազմել է 908 մլրդ 367 մլն
199 հազ. դրամ կամ $18,9 մլն։

Ընդհանուր խորհրդատվությունների առումով չափազանց կարևոր եմ
հա մարում, որպեսզի ՀՀ կառավարությունը մշակի ուղեցույցներ, որոնցում
փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների համար հասկանալի լեզվով
ման րամասն ներկայացված կլինեն կոնկրետ միջոցառումներ` ուղղված մա -
կ րոտնտեսական կայունության պայմանների ստեղծմանը, ֆինան սա կան
ոլորտի կայունության ապահովմանը, այդ թվում և փոքր ու միջին բիզ նե սի
ձեռ նարկություններին ժամանակավոր հասցեական օգնության տրա մա -
դրման հիման վրա, նաև` ուղղակի վարկավորման (ինչը փոքր չա փով կար -
ծես թե արդեն սկսվել է), պատրաստի արտադրանքի (հատկա պես գյու -
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ղատնտեսական արտադրանքի) իրացման հարցում օգնության երաշ -
խիքների տրամադրման միջոցով, կապիտալին մասնակցությանը։ Ընդ
որում` ՀՀ կառավարությունը պետք է առաջնահերթություն և էլ ավելի մեծ
առարկայականություն տար սոցիալական ուղղվածություն ունեցող մի  ջո -
ցա ռումների իրականացման աշխատանքին` ուղղված կառավա րութ յան
ավե լի վաղ ստանձնած սոցիալական պարտավորությունների անվե րա -
 պահ կատարմանը։ Կարևոր է, որպեսզի ՀՀ կառավարությունն իր աշ խա -
տանքում առաջնորդվի նրանով, որ հակաճգնաժամային ծրագրերի իրա -
կա նացման արդյունքում ապահովվի ոչ միայն Հայաստանի տնտե սութ յան
համար ճգնաժամի բացասական հետևանքները նվազագույնի հասցնե լը,
այլև ստեղծվեն ՀՀ տնտեսությունն արագացված ձևով ներա ռա կան զար -
գաց ման ուղի դուրս բերելու նախադրյալներ։ Գրում եմ այս տո ղե րը և
մտա բերում Օսկար Ուայլդի թևավոր դարձած արտահայտությունը «Տպա -
վո րություններ Ամերիկայի մասին» գրքից, որը նա գրել է 1882 թ. ԱՄՆ
կատարած ուղևորությունից հետո։ Լեդվիլ քաղաքի, որը Կոլորադոյի նա -
հանգում է, սալունում (գինետուն) Ուայլդը տեսնում է մի հայ տա րա րութ -
յուն` դաշնամուրի վրա կախված. “Please do not shoot the pianist. He is do -
ing his best”, որը կարելի է թարգմանել այսպես. «Մի´ կրակեք դաշնակա -
հա րին, դա լավագույնն է այն ամենից, ինչին նա ունակ է»։ Ավաղ, մեր պա -
րա գայում մենք դարձել ենք «բոցավառ հեղափոխական» Նիկոլ Վո վա ևի -
չի` անպետք դաշնակահարի, ներողություն` հիրավի տիեզերական մաս -
շտա  բի քաղաքական գործչի գլխավորած միանգամայն անհամարժեք կա -
ռա վարության պատանդը։ Ճիշտ է, որ միևնույն ժամանակ տիեզերք հաս -
կա  ցությունը հարկ է զուգակցել Նյու Վասյուկի հասկացությանն` ըստ «12
աթո ռի» Օստապ Իբրահիմովիչ Բենդերի։ Բայց դրանից, ինչպես հասկա -
նում է հարգելի ընթերցողը, մեր վիճակը չի թեթևանում։ Եվ ինչպես կասեր
ռուս մաքսավոր, «Անապատի սպիտակ արևը» պաշտամունքային ֆիլմի
հե  րոս Պավել Վերեշչագինը` «Ես վարձ չեմ վերցնում, Տերությունն է ցա -
վս»։ Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, Հայաստանի` իմ Հայրենիքի, քրիս տո -
նեական քաղաքակրթության օրրանի համար եմ ցավում, որտեղ 2018 թ.
ապ  րիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո իշխանությունը զավթեցին
բա ցահայտ պոպուլիստները, որոնց անբանիմացությունը սպառնում է հա -
յոց պետականության կորստով։

Հետգրության փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն, հար -
գելի ըն թեր ցող, չէի ցանկանա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Ուրա -
խա լի է, որ կրկին լավատեսություն առաջացնող դեպք ներկայացավ։ Այս պես,
ս. թ. ապ րիլի 14-ին տեղի ունեցավ (տեսակոնֆերանսի ձևաչափով) Եվր ա  սիա -
կան բարձրագույն տնտեսական խորհրդի աշխատանքային հանդի պումը`
նվիր ված կորոնավիրուսի վարակի դեմ պայքարի և Եվրասիական տնտե  սա -
կան խոր հրդի անդամ-պետությունների տնտեսական կա յու նութ յան աջակ ց ման
միջո ցառումներին։ Այստեղ կցանկանայի մեջբերում կատա րել տեսա կոնֆե -
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րանսում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլա դի միրովիչ
Պու տինի ելույթից. «Արդեն այժմ Եվրասիական տնտեսա կան խորհրդի շր -
ջանակում պետք է սկսել համակարգային բնույթի միջոցա ռում ների մշա -
կումը, որոնց նպատակն է ստեղծել հետագա տնտեսական զար գաց ման
վե րա կանգնման և ապահովման պայմաններ ... Մակրոտնտե սա կան կայու -
նութ յան պահպանման նպատակով անհրաժեշտ է անդամ-պե տութ յունների
Կենտրոնական բանկերի փոխգործակցություն տնտեսութ յան իրական հատ -
 վածի ձեռնարկությունների վարկավորման բնութագրիչ նե րի մեղմման,
անկանխիկ և «արագ» վճարումների ընդլայնման, բանկային ծա ռա յութ յուն -
ների հեռահար ստացման հարցերում»։ Բավական խորհրդա նշա կան է, որ
այդ նույն օրը Վ. Վ. Պուտինը տեսակոնֆերանսի ռեժիմով տնտե սական
հար  ցերի շուրջ խորհրդակցություն անցկացրեց Ռուսաստանի կառա վա -
րության անդամների հետ։ Ինչո՞ւ եմ այս մասին գրում, միան գա մայն տեղին
կարող է հարց տալ հարգելի ընթերցողը։ Եվ ահա, իր ելույթում Վլա դի միր
Պու տինը մանրամասն ներկայացրեց Ռուսաստանի տնտեսութ յու նում
կորոնավիրուսային համավարակի պատճառով առաջացած ամե նա զգայուն
խնդիրները, դիցուք` բազմաթիվ կոոպերացիոն և տնտեսական կա պե րի
խախ տում, պահանջարկի կրճատում (մանրածախ առևտրի ծա վա լը
Ռուսաստանում ապրիլին կրճատվել է ավելի քան 35 տոկոսով), էլեկ տրա -
էներգիայի սպառման նվազում (ձեռնարկություններն սկսել են ավելի քիչ
բեռնել իրենց հզորությունները), տնտեսության իրական հատվածի վար կա -
վորման լճացում ... Ելույթում նաև մանրամասն վերլուծվեցին այն մի տում -
ները, որոնք ի հայտ են եկել տնտեսությունում, արվեցին ՌԴ տնտե սութ յան
և ֆինանսների վիճակի հետագա զարգացման կանխատեսումներ, և այդ վեր -
լուծության հիման վրա սահմանվեցին ռեսուրսները, գործիքները, հա կա -
ճգնաժամային քաղաքականության հաջող իրականացման պաշար նե րը`
տն տեսության համար էական դրական արդյունքների հասնելու հա մար,
ինչն իր հերթին դրականորեն կանդրադառնա Ռուսաստանի քաղաքա ցի -
ների սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա։ Բնավ պատահական չէ, որ նման
մանրամասներ եմ մեջբերում։ Չէ՞ որ թվում է, թե Նիկոլ Վովաևիչին և ՀՀ կա -
ռավարությանը ՌԴ նախագահի մասնակցությամբ հենց այս խորհր դա կ -
ցությունում պատրաստի վիճակում առաջարկվեցին համալիր հակա ճգնա -
ժամային միջոցառումներ, որոնք միանգամայն կիրառելի են նաև Հա յաս -
տանի դեպքում։ Միջոցառումներ` հիմնված ռուսաստանցի բարձրորակ մաս -
 նագետների խորապես պրոֆեսիոնալ վերլուծության վրա, որոնք աշ խա -
տանքի մեծ փորձ ունեն տնտեսության, ֆինանսների, ինչպես նաև սո ցիա -
լական ոլորտի` իրենց ղեկավարմանը վստահված բնագավառներում։ Ավե -
լին, ՀՀ «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի համար այդ խորհրդա կցութ յու -
նում հնչած մտքերն ու խորհրդատվությունները «երկնային մանանա» էին,
որն անգամ տարրական գիտելիքների դեպքում կարող է դառնալ հիմք Հա -
յաս տանի կառավարության հակաճգնաժամային գրագետ ծրագրի կազմ -
ման համար։ Թող ների ինձ հարգելի ընթերցողը այսքան սրբապիղծ հա մե -
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մատության համար, մանավանդ որ Մովսես մարգարեն իր համա խոհ նե րի
հետ Եգիպտոսից անապատով քայլում էր 40 տարի, և նշան եղավ վե րևից,
երբ նրանց ուտելիքը սպառվեց, և երկնքից ճերմակ գույնի մանր ձա վա -
 րահատիկներ թափվեցին, որոնք անվանվեցին երկնային մանանա ...

Ոչ թե մեր Նիկոլ Վովաևիչի ու Ко-ի նման, որոնք իրենց «ելքն» սկսեցին
Գյում րիից ու առաջնորդվում էին, ի տարբերություն Մովսեսի ազնիվ գաղա -
փա րի, ոչ թե ավետյաց երկիր` «լավ ու լայնարձակ մի երկիր, կաթ ու մեղր
բխող» (Ելից, 3, 8 և 17) , այլ կոնկրետ ՀՀ վարչապետի աշխատասենյակ
մտ նե լու գաղափարով, որը Երևանի Հանրապետության հրապարակում է։
Աշ խա տա սենյակ, որտեղից, ինչպես առատության եղջյուրից, հորդ գետի
պես հոսում են քեռի Սեմի պատկերով կանաչ թղթադրամները (որպես պար -
գևա վճարներ) դեպի «հեղափոխականների» սխրակիցների գրպանները,
Նի կոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի թանկագին տիկնոջ «բարեգործական»
հիմ նա դրամը։ Դե, ոչ, հարգելի ընթերցող, իմաստ չունի հուսալ, թե իշխա -
նութ յունում գտնվող սորոսյան լափակերները նման միակ պահանջված
ռեակ ցիան կդրսևորեն։ Չէ՞ որ Նիկոլ Վովաևիչին անդրօվկիանոսյան ստրա -
տեգ  ներն իշխանության են բերել բնավ ոչ ինչ-որ ազնիվ նպատակներ իրա -
կա   նացնելու համար։ Իսկ թե ինչի համար են բերել` այդ մասին արդեն քա -
նիցս գրել եմ, ուստի չեմ կրկնի, բայց կնշեմ, որ ներկայում Հայաստանում
գու  նավոր հեղափոխությունների արտասահմանյան քաղտեխնոլոգների գլ -
խա  վոր թիրախ սահմանված են Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին (ՀԱԵ) և
Նո    րին սուրբ օծություն, Ծայրագույն պատրիարք, Ամենայն Հայոց կա թո ղի -
կոս Գարեգին Երկրորդը։ Այսպես, ս. թ. ապրիլի 14-ին վեհափառ տեր Գա -
րե  գին Երկրորդը կոչ էր արել ազատ արձակել ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռո -
բերտ Սեդրակի Քոչարյանին` հայտարարելով. «Հաղորդ լինելով ՀՀ երկ -
րորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առողջության առնչությամբ բժիշկների
մաս  նա գիտական կարծիքներին, կարևոր ենք համարում, որ արդա րա դա -
տութ  յան իրագործման հետ մեկտեղ ձեռնարկվեն բոլոր կանխարգելիչ մի -
ջոց ներն ու միջոցառումները, այդ թվում` խափանման միջոցի փոփոխութ -
յուն` համավարակի այս շրջանում ապահովագրելու նրան առողջական վի -
ճա  կի հետագա բարդացումներից»։ Չեմ ներկայացնի «ժողվարչապետի»
սխրա կիցների ճամբարի գործիչների խոսքերը, մեղմ ասած` Ամենայն Հայոց
կա թո ղիկոսի այս հայտարարությանը տրված զզվելի արձագանքները։ Չէի
ցան կանա, որպեսզի բազմամիլիոնանոց հայ Սփյուռքը, ավելի շուտ` նրա
ճն շող մեծամասնությունը, անհարմարության ու ամոթի զգացում ունենա Հա -
յաս տանի ներկայիս իշխանավորների համար, որոնցից շատերը XXI դա -
րում Ֆեոդոր Միխայլովիչ Դոստոևսկու նշանավոր «Դևեր» վեպի կերպար -
նե  րի վառ վերամարմնավորումն են։ Կբավարարվեմ միայն թեմային երկու
հղում կատարելով։

Այսպես, ի պատասխան Ամենայն Հայոց կաթողիկոսին զրպարտելու և
անար գելու անզուսպ արշավի, Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տե ղե կատ վա -
կան համակարգը նշել է. «Վեհափառ Հայրապետի կեցվածքն ամբողջապես

204

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



հա մա հունչ է Քրիստոսի Սուրբ Եկեղեցու մարդասիրական առաքելությանն
ու դավանած արժեքներին։ Հետևաբար, հարկ է չքաղաքականացնել Վեհա -
փառ Հայրապետի դիրքորոշումը և չտրվել անպտուղ բանավեճերի ... Ամե -
նայն Հայոց կաթողիկոսի հորդորն է ամենքին` միասնության և համե րաշ -
խութ  յան ոգով, ջանքերի մեկտեղումով լծվել համավարակի այս ծանր իրա -
վի ճակում հայրենիքի և մեր ժողովրդի առջև ծառացած մարտահրավերների
հաղ թա հարմանը»։

Իսկ այժմ մեջբերում անեմ մի հոդվածից, որը հրապարակվել է ս. թ.
ապ րիլի 15-ին ադրբեջանական Axar.az ինտերնետ-պարբերականում։ Այս -
պես, «Հայկական էլիտա. փոխել կաթողիկոսին, նա պաշտպանում է չա -
րիքը» վերնագրով հոդվածում Axar.az-ը տեղեկացնում է. «Հայաստանի հա -
զա րավոր քաղաքացիներ վաղուց արդեն պահանջում են փոխել կաթո ղի -
կոսին»։ Թերևս, ի մեծ ուրախություն խմբագրության` Ծայրագույն պատ րի -
ար քի և Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի հասցեին չարամիտ զրպարտչական
հար  ձակումներ պարունակող հոդվածներ գտնելու համար երկար փնտր -
տու քի կարիք չառաջացավ. բավական էր, որ ադրբեջանական ագիտ պրո -
պը ծանոթանար Հայաստանի` Սորոսի հիմնադրամից շռայլորեն ֆի նան սա -
վորվող ինտերնետ-պարբերականների հրապարակումներին։ Նշենք, որ
վեր  ջին երկու օրերին դրանք բացահայտ տարածում են առանձ նա պես աչ -
քի ընկած սորոսյան լափակերների խոսքերը, որոնք այժմ հայտ նվել են Հա -
յաստանի գործադիր և օրենսդիր իշխանություններում։ Դե ինչ, նի կոլ վ ո վա -
ևիչյան խառնամբոխի նման արձագանքը միանգամայն կանխա տե սելի էր։
Չէ՞ որ արդեն երկու տարի է անցել 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պե տա կան հե -
ղաշրջումից, իսկ Հայաստանի իշխանությունները պարծենալու բան չու նեն։
Այնինչ, գայթակղիչ տեսարանների պաշարն սպառվել է, իսկ հա նա պազ օր -
յա հացը չկա ու չկա։ Դե, ահա, ստիպված են հմտանալ թվաց յալ թշ նամիներ
որոնելու և մերկացնելու մեջ, որպեսզի ինչ-որ կերպ արդա րաց նեն զբա -
ղեցրած պաշտոններին իրենց բացարձակ անհամարժե քութ յունը։ Չէ՞ որ
«ժո ղվարչապետը» հիանալի հասկանում է, որ երկրի առջև ծա ռա ցած սուր
խն դիրներից ոչ մեկն անցած երկու տարում ոչ միայն չի լուծվել, այլև, լավա -
գույն դեպքում, հետին անկյուն է մղվել։ Այս պայմաններում Ն. Փա շին յանը,
իսկ ավելի շուտ` նրա անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարները, գոր ծի են դնում
«պլան Բ-ն»` քաղաքացիական պատերազմի սանձա զեր ծու մը Հա յաս տանի
Հան րապետությունում, բնականաբար, այդ հակահայկական ար ար քը նրա -
նք կիրականացնեն` հաշվի առնելով 2013 թ. նոյեմբեր – 2014 թ. հուն վարին
Ուկ րաինայում Եվրամայդանի կազմակերպման ժամանակ թույլ տրված թե -
րացումները։ Չէ՞ որ անդրօվկիանոսյան ստրատեգների վերջ նա նպա տակը
ոչ ոք չի չեղարկել, այն անփոփոխ է` ապակայունացում և քաոսի իրա վի -
ճակի ստեղծում Հայաստանում` Ռուսաստանի հարավային սահ ման նե րին։
Այս նպատակին հասնելու համար էլ հենց իշխանության բերեցին նի կոլ վո -
վաևիչյան հակազգային խունտային։

205

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



Հ. Գ. Թերևս, պատահական չէ, որ Ռուսական տերության հայրենասեր
մաք սավոր Պավել Վերեշչագինի գլխավոր դերը «Անապատի սպիտակ արևը»
ֆիլմում խաղացել է ծագումով հայ Պավել Բորիսի (Բաղդասարի) Լու ս պե -
կաևը, որի ենթագիտակցության մեջ գենետիկական մակարդակով դրված է
տերության նոստալգիան։ Խոստովանում եմ, որ, իմ խորին համոզ մամբ, մեր
օրերում այդպես սրտահույզ, համոզիչ ու ազնիվ «Տերությունն է ցավս» կա -
րող էր բացականչել գուցե թե հայ հայրենասերը, ընդ որում` գո չելով. «Հա -
յաս տա՛նն է ցավս»։

Բարիք է, որ հիմա Հայաստանի թիկունքին կանգնած է Մեծ Տերութ -
յունը` Ռուսաստանի Դաշնությունը, որով հպարտանում են Երկիր մոլորակի
բա  րի կամքի տեր մարդիկ։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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НИКОЛ ДОЛЖЕН УЙТИ! В ЭТОМ СПАСЕНИЕ 
АРМЕНИИ ОТ САМОРАЗРУШЕНИЯ

Аннотация
Дальнейшее пребывание Никола Воваевича во власти является

глав ной угрозой национальной безопасности Республики Армения. По -
это му задачей первостепенной важности для всех политических сил, ко -
му дороги судьбы двух армянских государств – Республики Армения и
Рес  публики Арцах, должно стать принятие совместных неотложных мер по
восстановлению конституционного порядка в стране, попранного роспус-
ком Национального Собрания Республики Армения VI созыва.

Прош ло уже два года после государственного переворота ап -
реля–мая 2018 года, совершившегося в Республике Армения (РА) путем
реализации новейших технологий цветных революций. Уже не раз при-
ходилось пи сать о главной движущей силе переворота – многочисленная
армия гран тоедов, вот уже второе десятилетие щедро финансируемая
фондом Джорджа Сороса «Открытое общество», разного рода заокеан-
скими де мо кратическими институтами и их партнерами из западноевро-
пейских стран. В авангарде захвата власти во всей своей «красе» пред-
стали так же представители ЛГБТ-сообщества и тоталитарной религиоз-
ной секты «Сло во жизни». И к моему большому сожалению, не послед-
нюю роль в «леги тимации» государственного переворота сыграли десят-
ки тысяч обез воленных нуждой наших сограждан, которым, увы, не хва-
тило еще ма  лость терпения самим стать не только свидетелями, но и
участниками пос тепенного перехода экономики РА на рельсы инклюзив-
ного развития. Ведь предпосылки, да нет, куда предметнее, программа
перевода экономики Армении на рельсы инклюзивного развития была
тщательно проработана, более того, несколькими месяцами ранее озву-
чена третьим президентом Армении Сержем Азатовичем Саргсяном.
Одна эта данность убе дительно свидетельствует о том, что закордонных
кукловодов отнюдь не интересовали вопросы повышения благосостоя-
ния населения РА, ут верждения социальной справедливости или верхо-
венства закона.
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Да, риторика псевдореволюционеров была насыщена благозвучны-
ми лозунгами и призывами об утверждении верховенства закона и права,
что на практике обернулось призывами «народного премьера» Никола
Во ваевича, себя любимого, блокировать здания судов, осуществлять не -
при крытую травлю председателя и членов Конституционного суда РА – в
нас тоящее время единственного бастиона на пути правового произвола.
При чем сей правовой беспредел совершался в открытую при молчали-
вом согласии, а значит и с благословления трепетных защитников побор-
ников прав человека, укрепления основ демократии и гражданского обще-
ства в РА. Можно привести с десяток разного рода обещаний и обяза-
тельств, прикрываясь которыми николвоваевская политическая челядь
зах ватила власть. Главная же цель, которая ставилась кукловодами сего-
дняшних власть предержащих в РА, была в совершенно иной плоскости.
Здесь очень важно, уважаемый читатель, не путать инструментарий, ис -
поль зованный в ходе государственного переворота, с главной целью, ра -
ди достижения которой и был совершен захват власти. А главная цель с
каж дым днем выступает все явственнее – создание зоны нестабильности
в Армении, на южных рубежах России. Средства же достижения этой це -
ли были сколь многообразны, столь же кустарны и очевидны. Главное же
средство в достижении поставленной цели – провоцирование новой воен-
ной агрессии со стороны Азербайджана против Республики Арцах, что по
пла нам азербайджано-турецких стратегов неизбежно должно было при-
вести к захвату зоны безопасности вокруг Республики Арцах, при этом
бы ло особенно важно обеспечение военного присутствия на 105-километ-
ровой границе с дружественной Исламской Республикой Иран, контроли-
руемой вооруженными силами Нагорно-Карабахской Республики (име-
ется в виду территория Зангеланского, Джебраилского и Физулинского ра -
йо нов, приграничная с Ираном). Думается, что читателям не следует под-
робно разъяснять, сколь радушно это было бы воспринято со стороны ру -
ко водства США и Израиля в силу их нескрываемых, мягко выражаясь, на -
пря женных отношений с Ираном. Ясно одно, что, окажись азербайджано-
ту рецкие вооруженные силы на этом участке границы с Ираном, дело
этим не завершилось бы. Ведь не секрет, что азержайджано-турецкие на -
цио налисты, первые явно, вторые тайно, уже не одно десятилетие ле -
леют мечту об отторжении от Ирана его северных территорий, так назы-
ваемого Иранского (Южного) Азербайджана, исторической Атропатены
(арм. назв. Атрпатакан), конечно ничего общего не имеющей с Азер байд -
жа ном. И тогда, по мнению современных неоосманистов–мечтателей о
Ве ликом Туране, будут созданы все условия для воплощения в жизнь их
сок ровенных вожделений, в частности озвученных экс-президентом Азер -
байд жана Гейдаром Алиевым, который, характеризуя отношения Азер -
байджана и Турции, изрек глубоко запавшую в сердца нынешних турецких

208

А. ГЕГАМЯН



ли деров фразу: «Одна нация – два государства». Причем это выражение
ста ло своеобразной навязчивой идеей до той степени, что на эту тему со -
зываются научные конференции, форумы и пр. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу лишь один пример.

Так, в июле 2009 г. в Баку прошла конференция, посвященная роли
Гей дара Алиева в укреплении братских связей между Турцией и Азер -
байд жаном. Причем весьма примечательно, что она прошла в центре изу -
че ния наследия Ататюрка, а тема конференции значилась так: «Одна на -
ция – два государства: феномен Гейдара Алиева в развитии двусторон-
них отношений». Конференция была приурочена к 40-летию прихода к
власти Гейдара Алиева. Так вот для Турции военное присутствие в зоне
безопасности Республики Арцах, вне всякого сомнения, шаг в нужном на -
правлении для реализации ее неоосманских устремлений – нация-то од -
на?! И именно в контексте этой парадигмы следует рассматривать сос то -
явшуюся 2 марта т. г. в Анкаре встречу главы МИД Турции Мевлюта Ча -
ву шоглу и сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Игоря Попова (РФ),
Сте фана Висконти (Франция), Эндрю Шефера (США) и личного предста-
вителя председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. По итогам этой встречи
Ча вушоглу сделал запись в Twitter‘е: «Минская группа ОБСЕ должна ра -
бо тать более эффективно над решением проблемы Нагорного Карабаха.
Ре ше ние должно быть в рамках уважения территориальной целостности,
су ве ре нитета и международно признанных границ Азербайджана». Ни че -
го не скажешь – щедр на бесплатные нравоучения муаллим Мевлют. То
есть в очередной раз мы стали очевидцами того, когда Турция открыто
заяв ля ет о своей неизменной приверженности политике неоосманизма.
Или, как сказано в Библии: «Никто, зажегши свечу, не покрывает её сосу-
дом, или поставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие
ви дели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, что не
сде лалось бы известным и не обнаружилось бы» (Евангелие от Луки 8,
16−17). Да простит меня читатель за то, что сатанинские планы Эрдогана
– Чавушоглу, чреватые ввергнуть регион в большое кровопролитие, если
не сказать в мировую войну, я разъясняю эту опасную политику турецко-
го руководства словами из Священного Писания. Пусть в этом моем дей-
стве уважаемые читатели усматривают глубокую тревогу за высокую ве -
роят ность развязывания новой кровавой бойни Азербайджаном против
Рес публики Арцах. При этом для нейтрализации Армении турецкие стра-
теги с присущим им вероломством будут инициировать кровавую прово-
кацию уже на пограничной зоне Армении и Азербайджана, по всей види-
мости в районе Нахиджевана. Ведь далеко не случайно, что в настоящее
время именно в Нахиджеване идет масштабное перевооружение Воо ру -
жен ных сил Азербайджана, где турецких военных соединений и инструк-
торов и прочих военспецов куда больше, чем азербайджанских военных.
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Не были и случайными периодические интенсивные военные учения, про-
водимые на территории Нахичеванской автономии под бдительным оком
и при непосредственном участии турецких военных инструкторов. К при-
меру, очередное турецко-азербайджанское военное учение прошло под
де  визом «Нерушимое братство – 2019 г.». Причем заметим, что такие уче -
 ния проводятся в приграничной зоне с Арменией и Ираном. Они, есте-
ственно, не могут не беспокоить Россию, которая, ни для кого не сек рет,
является гарантом безопасности нашего региона.

В этих условиях вызывает недоумение и тревогу абсолютная не -
адек ватность действий властей РА на реализуемую политику в регионе
со стороны азербайджано-турецкого военно-политического руководства.
Так, министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян, к примеру, после
встре чи Чавушоглу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ 4 марта т. г.
в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил о
том, что официальный Ереван не испытывает обеспокоенности по поводу
встречи главы МИД Турции и сопредседателей МГ ОБСЕ. «Соп ред се да -
те ли МГ ОБСЕ имеют свой рабочий план (ведь всё знает Зограб Гра че вич,
«прозорлив», ничего не скажешь. – А. Г.), куда входят также встречи с чле -
на ми Минской группы ОБСЕ, международными структурами по необ хо -
димости – от ООН до Красного Креста», – сказал З. Мнацаканян. Так что воз -
радуйся, армянский народ, ибо все происки Эрдогана и Алиева под не -
усыпным контролем самого Зограба Грачевича: «Мы хорошо знаем об этом
плане и знаем, с какими подходами сопредседатели работают, пос коль ку
мы сами работаем с ними (по Мнацаканяну читай, что МГ ОБСЕ ра ботает
по шпаргалкам дуэта Мнацаканян–Пашинян. – А. Г.)». Конец и по зорное
развенчивание этой болтологии выявились совершенно с не ожи данной
стороны.

Так, 21 апреля 2020 г. в формате видеоконференции в Москве сос -
то ялось выступление и ответы на вопросы министра иностранных дел
Российской Федерации С. В. Лаврова в рамках заседания Клуба поддержки
пуб личной дипломатии им. А. М. Горчакова (https://www.mid.ru/ru/foreign_poli-
cy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4103828). Чтобы не было
раз ного рода спекуляций со стороны соросовских прихлебателей и за оке -
анских кукловодов «народного премьера» и Ко, приведу полные тексты
как вопроса, заданного Сергею Викторовичу касательно урегулирования
На горно-карабахского конфликта, так и его ответа на него.

Вопрос: «Глава МИД Азербайджана Э. М. Мамедъяров заявил, что
Азер байджан ждет от международного сообщества действенных шагов
по выполнению резолюций Совета Безопасности ООН в контексте урегу-
лирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
На Ваш взгляд, способны ли соответствующие международные институ-
ты, особенно в условиях текущего кризиса, оправдать эти ожидания? Ка -
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кие механизмы могут привести в рабочий режим принимаемые, но не ис -
пол няемые резолюции?».

С. В. Лавров: «Резолюции, о которых идет речь, – это известные до ку -
 менты. Они принимались в разгар боевых действий и предполагали преж -
 де всего полную остановку боевых действий и переход к урегулированию.
Да, в них подтверждалась территориальная целостность Азер бай джан ской
Республики, но в них же содержалось требование остановить вой ну и
перейти к переговорам. С тех пор к переговорам приступали не раз. Были
т. н. «договоренности Ки-Уэст» 2001 г. Были и последующие до го ворен нос -
ти в разных форматах, достигавшиеся с участием и без учас тия Карабаха.
Сейчас уже устоялся формат переговоров Баку – Ереван – Минс кая группа
ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию (НКУ) в ли це трех сопред-
седателей – России, Франции, США – и представитель дейст вующего пред-
седателя ОБСЕ. Формат полезный, хороший. Именно в нем воплотилось то
самое требование СБ ООН о том, что нужно прекратить войну и начать до -
говариваться. Есть «Мадридские принципы», а так же документы, которые
го товились Российской Федерацией в 2010–2011 гг. – т. н. «Казанский доку-
мент». Есть проекты, которые были распространены год назад (в апреле
прош лого года) на встрече министров иностранных дел России, Армении,
Азербайджана с участием сопредседателей в Москве. Они сейчас активно
обсуждаются. Эти документы предполагают прод вижение к урегулированию
на основе поэтапного подхода, предус мат ривая на первом этапе решение
наиболее актуальных проблем – ос во бождение ряда районов вокруг Нагор -
ного Карабаха и разблокирование транс портных, экономических и прочих
коммуникаций. Убежден, что, ког да мы придем к решению о подписании
этих документов, это будет важнейший шаг в выполнении резолюций Со -
вета Безопасности ООН, о которых идет речь и которые, повторюсь, требо-
вали прекратить войну и на чать договариваться. Договариваться начали.
Теперь нужно договориться. Именно этого мы и добиваемся как сопредсе-
датели Минской группы ОБСЕ по НКУ».

Прочитав в целом выступление и ответы Сергея Викторовича Лав -
ро ва в очередной раз, автор этих слов проникся чувством гордости и ува-
жения к России, стратегическому союзнику и гаранту безопасности РА и
ар  мянского народа – Армении, Арцаха и армянской Диаспоры. Уважения к
России и ее выдающемуся лидеру Владимиру Владимировичу Путину за
их честность в отношении к Армении и нашего народа, который уже два
го да оказался во власти изощренных русофобов, за путаными разглаголь-
ствованиями которых о якобы хороших отношениях с Россией все от чет -
ливее торчат уши недоброжелателей России. Чтобы убедиться в пра ви -
ль ности подобной оценки, достаточно проанализировать публикации пос -
ледних дней в откровенно антироссийских интернет-изданиях, ко то рых
застало врасплох доступное для восприятия даже тугодумов и не учей из
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власть предержащих РА разъяснение С. В. Лаврова о сегодняшних реа-
лиях в переговорном процессе по Нагорно-карабахскому урегулированию.
Читатель вполне резонно может задаться вопросом: а с чего это ответы
ми нистра иностранных дел РФ застали врасплох николвоваевскую кама-
рилью и стоящих за ними кукловодов? Ответ прост. В течение двух лет
пос ле государственного переворота и захвата власти в Ар ме нии Никол
Воваевич и иже с ним неоднократно вводили в заблуждение как граждан
Ар мении, так и граждан Республики Арцах относительно пе ре говорного
процесса по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта, выража-
ясь проще – цинично лгали. Причем их чуть ли не ежемесячно меняющую-
ся позицию по этому вопросу можно было охарактеризовать как низко-
пробную клоунаду, если бы за этим не скрывалась опасность развязыва-
ния Азербайджаном масштабной войны против Нагорно-Ка ра бахской Рес -
публики. Ведь по сути устами С. В. Лаврова наш стратегический со юз ник
в высшей степени дипломатической форме раскрыл гла за думающей и
неангажированной соросовскими подачками политической элиты двух
армянских государств на то, что за спиной армянского на рода совершает-
ся предательство национальных интересов. Весьма символично, что от -
веты Сергея Викторовича Лаврова прозвучали именно во время круглого
стола с участниками клуба публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.
Так вспомним же слова этого выдающегося русского дипломата, послед-
него канцлера Российской империи, Светлейшего князя Алек сандра Ми -
хайловича Горчакова, написанные им после Крымской вой ны 1853−1856
гг., в циркулярной депеше, содержание которой посольствам было прика-
зано довести со сведения иностранных правительств: «Рос сию упрекают
в том, что она изолируется и молчит перед лицом та ких фактов, которые
не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Го ворят, что Россия
сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». И видимо в
на ши дни суровой пандемии коронавируса взвешенная и активная внеш-
няя политика России приводят разного рода антироссийских сил в смяте-
ние. Чтобы завершить тему замешательства и расплоха в стане русофо-
бов, в котором они оказались после слов министра ИД РФ С. В. Лаврова,
при веду лишь выдержку из публикации в интернет-из да нии «флагмана»
среди антироссийских СМИ Армении, щедро финансируемом из-за океа-
на, на сайте 1in.am. Так, 23 апреля т. г. указанное интер нет-издание опуб-
ликовало статью под заглавием «Агония российской элиты: Путин более не
в состоянии» (https://www.1in.am/2739059html). В этом образчике зоологиче-
ской ненависти к России читаем: «Заявления Лав рова (имеется в виду от -
носительно Нагорно-карабахского урегулирования и Армении в целом. –
А. Г.), пожалуй, в большей степени ставят на вид слож ные проблемы Рос -
сии, чем какое-либо освидетельствование о глубинных задачах по Ар ме -
нии. Или же для Армении может быть задачей то, ка кое положение и ду -
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ше вное состояние в правящей системе России, но свя занное не отноше-
ниями с Арменией, а с мировым положением».

Далее идет полнейший бред о дилемме, якобы стоящей перед Рос -
си ей и обусловленной ее выбором быть с Западом или Китаем, отказав-
шись от «так сказать собственной игры, отказаться от тех притязаний, ко -
то рые предъявляла Россия в противостоянии с Западом». Вступать в по -
ле мику с авторами этой явно выраженной политической паранойи, ду -
мается, не вполне оправданно. Если же не реагировать на эту муру – тог да
ста нут спекулировать на тему, что, дескать, возразить было нечем. Вот и
весь ма кстати пришла на память сцена из спектакля «Ханума» на основе
од но именного водевиля Авксентия Цагарели.

Напомним читателям, что один из героев водевиля по имени Серож
хо чет продать свой дом и зазывает покупателей: «Продаю дом, хороший
дом, центр–рядом, Кура (река в Тбилиси. – А. Г.) – рядом, подходите, смот -
рите!». Подходит к нему один из возможных покупателей и говорит: «Се -
рож, кацо, центр рядом – хорошо, дом хороший – хорошо, а что если Кура
вый  дет из берегов и затопит твой дом?». На что Серож возмущенно отве-
чает: «Ара, ты что говоришь, где Кура, – где мой дом!».

Хотелось бы суфлерам Никола Воваевича сказать, что их писанина уж
боль но комична, однако вызывает не только смех, но порождает и обиду.
До чего нужно быть ослепленными ненавистью к России, чтобы в уважи-
тельном и честном ответе Сергея Лаврова на вопрос об урегулировании
На гор но-карабахского конфликта усмотреть агонию российской элиты, уже
не приходится говорить о безысходности положения, в котором якобы ока -
 зался российский лидер, на которого с надеждой и верой смотрят уже и
мно гие мировые лидеры. Словом, выражаясь на языке Одессы, не дож-
детесь и не надейтесь. Вместе с тем, думается, мастаки этой антироссий-
ской пропагандистской шелухи осознали всю абсурдность своих оценок и
тогда же 23 апреля т. г. в том же интернет-издании опубликовали на рус -
ском языке статью под заглавием «Стагнация европейского направления –
тяжелое молчание в Ереване» (https://ru.1in.am/1283656.html), в кото ром, в
частности, говорится: «Акторы внутриполитического поля Армении мгно-
венно отреагировали на заявления министра иностранных дел России Лав -
 рова, притом не только по арцахской теме, но и армяно-российским от но -
ше ниям, цене на газ и т. д. Несомненно, надо приветствовать эту реакцию,
особенно за оперативность, поскольку в подавляющем случае содержа-
тельную часть реакции отнюдь нельзя было приветствовать». Тем самым
они фактически признали всю абсурдность своей собственной реак ции на
выступление С. В. Лаврова, отрицательно оценивая содержательную часть
реакции на ответы МИД РФ.

Уважаемый читатель вполне резонно может поинтересоваться о том,
что же сказал Сергей Викторович в ходе вышеупомянутой видеоконфе-
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ренции относительно российско-армянских отношений, в частности, о це -
не на газ и по другим вопросам. Считаю уместным привести полный текст
озвученного во время круглого стола этого вопроса и ответ на него.

Вопрос: «Вначале Вы сказали про общий энергетический рынок и
не об ходимость совместной борьбы стран ЕАЭС с экономическими пос -
лед ствиями пандемии коронавируса. В этой связи хотел бы поднять воп -
рос цены на газ. Всем известно, что цена на газ – это не только бизнес, но
во многом и политика. Мы в Армении и Белоруссии смотрим, как Рос сия
снижает цены даже задним числом для стран ЕС, например, для Бол -
гарии, или для дружественной Республики Молдова сейчас цена ниже, чем
для Армении. Возникает вопрос, почему в этой политике Россия не идет
на такое снижение цены в первую очередь для стран ЕАЭС, а уже по том для
других стран? Это же было бы стимулом для других стран вступать в
ЕАЭС, сотрудничать с ЕАЭС, понимая, что от этого идут крупные эко но -
мические выгоды».

С. В. Лавров: «Вопрос понятен. Я вижу логику, но надо тогда уже
быть логичным до конца. Когда цена, которая сейчас есть для Армении,
Рес публики Беларусь была в два–три раза ниже рыночной, это восприни-
малось как данность, и никто не говорил о том, что это политика. Все гово-
рили, что им так положено. Я считаю, что союзники, конечно же, должны
по  лу чать экономическое преимущество, никаких сомнений у меня здесь
не возникает. Но, когда цена ушла туда, где она сейчас находится, есть
ка кие-то контрактные обязательства. Убежден, что в ходе рассмотрения
об ращений, которые были в последнее время со стороны белорусских и
ар мянских друзей, наши союзнические отношения, конечно же, принима -
ются во внимание. Неправильно, наверное, вспоминать об этом только
тог да, когда ситуация становится диаметрально противоположной той,
ко  торая была еще 3−4 года назад, в периоды, когда этот механизм цено-
образования формировался с полным учетом союзнических обяза-
тельств. Если говорить конкретно об Армении, то этим вопросом у нас за -
ни маются Министерство энергетики России и ПАО «Газпром». Но одна из
проб лем, которая носит хронический характер и не решается уже нес -
коль ко лет, – это внутренние тарифы в Армении, которые такие, что это
за трудняет применение максимально льготных подходов к ценообразова-
нию. Я сейчас не буду углубляться в конкретику. Если мы говорим о со юз -
ни честве, то, наверное, союзничество должно проявляться во всех обла-
стях. Если говорить про экономику, то мы очень рассчитываем на то, что
те судебные процессы, которые в последние несколько лет начались в
Ар мении в отношении совместных предприятий, включая Южно-Кав каз -
скую железную дорогу, будут урегулированы без каких-либо попыток при-
внести туда вещи, которые являются неподобающими между союзниками.
Я об этом очень откровенно говорю, потому что возникло несколько слож-
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ных ситуаций, в которые попали российские компании. Надеюсь, что все
эти вопросы мы будем регулировать к обоюдному удовлетворению.

Совсем недавно состоялся телефонный разговор президента Рос -
сий ской Федерации В. В. Путина с премьер-министром Республики Ар ме -
ния Н. Пашиняном. Они видят пути развития нашего союзничества и стра -
теги ческого партнерства. Уверяю Вас, именно в этом русле будут решаться
все вопросы с обеих сторон».

Думается, что в этом ответе дан объективный диагноз лукавой
внеш ней политике, проводимой Николом Воваевичем, себя любимым.

Вместе с тем, уважаемый читатель, сколь бы ни было грустно, но
сле  дует признать, что заокеанским кукловодам николвоваевской хунты
уда лось-таки поколебать веру России в надежности Армении как страте-
гического союзника, о чем свидетельствует, повторюсь, вышеприведен-
ный честный ответ С. В. Лаврова. И этому нет оправдания не только «на -
род ному премьеру», политику галактического масштаба (читай галактики
раз мером в Нью-Васюки), но и подлинной оппозиции антинациональным
влас тям современной Армении. С сожалением отметим, что отдельные
пред ставители оппозиции как бы остерегаются открыть хотя бы возмож-
ности того немалого информационного ресурса, которым они распола-
гают. В итоге, в частности, вашему покорному слуге, уважаемый чита-
тель, приходится довольствоваться лишь написанием статей, которые, к
счастью, публикуются на страницах российского ИА REGNUM. Благо что и в
РА сохранились патриотические издания, как-то: Iravunk.com, Shame.am,
«Но вое Время» и «Голос Армении», которые, как правило, перепечаты-
вают мои статьи на своих сайтах. Пользуясь случаем, не могу не выра-
зить свою благодарность первому заместителю председателя комитета
Го сударственной Думы Российской Федерации по делам СНГ и связям с
соо течественниками, директору Института стран СНГ Константину Фе до -
ро вичу Затулину за оказание институтом финансовой помощи русскоя-
зычным газетам «Голос Армении» и «Новое Время». Финансовая по -
мощь, которая хотя бы на месяц-два продлит возможность функциониро-
вания этих изданий. Хочется верить, что этому последует выработка
системного подхода по поддержанию не только патриотических информа-
ционных изданий Армении, то есть убежденных приверженцев российско-
ар мянского стратегического союза, но и политических сил РА, которые в
нас тоящее время системной антироссийской работе, щедро финансируе-
мой фондом Сороса и Ко, имеют возможность противопоставить лишь
свой интеллектуальный ресурс. Причем мы и наши многотысячные сто-
ронники, да-да, уважаемый читатель, я не оговорился, многотысячные сто -
 ронники лишены возможности организации периодических встреч будь то
в Ереване или в центрах марзов (областей) Армении. Увы, нет ми ни -
мальных финансовых ресурсов, как бы больно ни было в этом признаться.
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Средств хотя бы для покрытия затрат по передвижению наших сто -
ронников, убежденных в безальтернативности российско-армянского стра -
 тегического союза.

Да простит меня читатель за подобное отнюдь не лирическое от -
ступ ление, а посему вновь обратимся к основной теме статьи, которая
ста ла побудительным мотивом для заявления новоизбранного президен-
та Республики Арцах Араика Арутюняна. При этом хочу непременно вос-
пользоваться возможностью выразить благодарность бывшему прези-
денту Нагорно-Карабахской Республики Бако Сааковичу Саакяну, кото-
рый на протяжении тринадцати лет руководил этой гордой и несгибаемой
стра ной – Республикой Арцах. Без преувеличения можно констатировать,
что во многом благодаря его взвешенной политике пятой колонне Ар ме -
нии, разного рода соросятам не удалось ввергнуть Арцах в пучину мас-
штабного гражданского противостояния в период после государственного
пе реворота апреля–мая 2018 года в Армении. Особо подчеркну, что на
это был брошен авангард соросовских стипендиатов, более того, были
вы делены средства из государственного бюджета РА на 2020 год. Уже не
при ходится говорить, что под флагом дестабилизации в Арцахе объеди-
нились не только николвоваевские сподвижники из состава соросят, но и
ру ководство так называемой партии «Сасна црер», что в переводе озна-
чает то ли Сасунские храбрецы, то ли неистовые из Сасуна. А по суще-
ству военизированная группировка, руководство которой – финансируе-
мые из-за бугра банальные террористы. Чтобы читателю стало ясно, что
в дестабилизации положения в Арцахе был заинтересован известный
центр силы мировой политики и его сателлиты в лице Азербайджана и
Тур  ции, приведу факт из не столь далекого прошлого. Так, 17 июля 2016 г.
чле ны этой военизированной группировки захватили здание патрульно-
пос товой службы (ППС) в Ереване, которые до 31 июля удерживали боль-
шинство находящихся в здании людей. Эта военная авантюра в конечном
ито ге обернулась трагедией – гибелью троих полицейских. В эти дни, не
без финансирования из-за бугра, в Ереване проходили митинги в защиту
зах ватившей ППС военизированной группировки, то есть террористов. И
вот 23 июля 2016 г. на митинге с микрофоном в руке появился Никол Во -
ва евич, который нынче «народный премьер» РА, что было вполне ожида -
емо, так как, увидев массовое скопление людей, он не мог воздержаться
от соб лазна взять «бразды правления» митингом в свои руки. На сей
«генеральной репетиции» по захвату власти уже тогда во время выступ-
ления Ни кола Воваевича один из членов вооруженной группы Варужан
Аве тисян заявил, что Пашинян хочет «нагреть руки на крови», а другой
саснацреровец, один из участников захвата ППС Павлик Манукян из
захваченного здания ППС по телефону инструктировал организаторов
митинга: «Скажи людям выбросить Никола в мусорный ящик, пусть забро-
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сают его кам нями, избейте, прогоните этого Никола». Уже тогда было чет-
кое осознание того, что Пашинян примажется к бунту и в случае успеха
постарается получить политические дивиденды. Запись этого разговора,
уважаемый читатель, была представлена в суде как одно из веществен-
ных доказательств преступления «Сасна црер». Теперь по прошествии
четырех лет все более убеждаешься в правильности взвешенной полити-
ки тре тье го президента РА Сержа Саргсяна, который уже тогда пол-
ностью просчитал коварный замысел подстрекателей этого вооруженно-
го захвата, име ющей целью провоцирование массового кровопролития и
дальнейшую дестабилизацию ситуации в Армении, приняв решение не
предпринимать силовой операции по нейтрализации этой вооруженной
группы. За мысел террористов и стоящих за ними кукловодов из-за бугра не
удался. Влас ти РА смогли избежать массового кровопролития, в чем бы -
ла существенной роль героя Арцаха, генерал-майора Виталия Баласа -
няна, чей неп ререкаемый авторитет как самоотверженного командира
национально-освободительной войны арцахского народа в 1992–1994 гг.
сыграл, по моему убеждению, повторюсь, существенную роль в том, что
вооруженная группа сдалась властям.

Так вот те силы, которые четыре года назад призывали бросить Ни -
ко ла «в мусорный ящик, забросать его камнями (прямо как на раскаявшу -
ю ся блудницу Магдалину. – А. Г.)», теперь же в попытках дестабилизации
си туации в Арцахе, хотя и по разным побудительным мотивам, оказались
по одну сторону баррикады. По другую же сторону – вполне достойно про-
явили себя законно избранный президент Республики Арцах Бако Саакян
и его команда.

Убежден, что нашему читателю будет отнюдь небезынтересно уз -
нать: а как среагировал на последние события новоизбранный президент
Ар цаха Араик Арутюнян. Думается, что Араик Арутюнян поступил весьма
пра вильно, среагировав на видеоконференцию с участием сопредседате-
лей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего предсе-
дателя ОБСЕ, министров иностранных дел Армении и Азербайджана, ко -
 торая состоялась 21 апреля т. г., а не на выступление С. В. Лаврова. При -
ведем некоторые выдержки из записи, сделанной президентом Ар ца ха 22
апреля т. г. на своей странице в Facebook. «Конечно, мы высоко це ним
исключительную роль властей Республики Армения в этом вопросе (име -
ется в виду Нагорно-карабахское урегулирование. – А. Г.), однако нуж но
признать, что первичный мандат для переговоров от имени народа Ар -
цаха вокруг любого предложения или документа, представленного на сто -
ле переговоров, получили власти Республики Арцах». Бесспорно, что эти
слова были адресованы «народному премьеру», который в течение го да
скрывал от общественности Армении и Арцаха сущность переговоров с И.
Алиевым или цинично лгал, что было раскрыто, вновь подчеркну, С. В.
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Лавровым: «Есть проекты, которые были распространены год назад (в ап -
реле прошлого года) на встрече министров иностранных дел России, Ар -
ме нии, Азербайджана с участием сопредседателей в Москве».

Для полноты картины, думается, что имеет смысл изложить хотя бы
два из семи условий, обозначенных в заявлении Араика Арутюняна, хотя
все семь условий глубоко аргументированы и органично взаимосвязаны.

Условие третье: «Без первоочередного признания права народа Ар -
ца ха на самоопределение какой-либо вариант урегулирования конфликта
не может стать предметом содержательного обсуждения между сторонами
(имеется в виду Республика Арцах и Азербайджан. – А. Г.)».

Условие четвертое: «С четкими гарантиями должны быть исключены
по пытки применения силы и угрозы силой в процессе урегулирования конф -
ликта, поскольку армянский и азербайджанский народы достойны того, чтобы
жить в мире, иначе Республика Арцах готова будет нанести не со размерный
контрудар наступающему Азербайджану, переведя также во ен ные действия
на его территорию» (https://www.armenpress.ru/news/1013003/).

Когда пишутся эти строки, уважаемый читатель, меня не покидают
тре вожные мысли о том, а каким будет мир после пандемии коронавируса,
ка кой станет Россия, ее союзники по ЕАЭС и ОДКБ, партнеры по ШОС? Се   -
годня многие авторитетные политологи едины во мнении, что когда уг ро -
за от пандемии коронавируса минует, то цивилизация и окружающий мир
бо лее никогда не будут прежними: будут формироваться новая мировая
система безопасности, новая мировая экономика, сложатся новые меж го -
сударственные отношения. Надеяться на понимание этих неизбежных из -
менений со стороны Никола Пашиняна и Ко и принятие уже сейчас вос -
тре бованных мер, увы, не приходится, чему очередным подтверждением
стали его последние ежедневные live-ы и интервью по Об щест вен но му
телевидению Армении, как и выявление его очередной циничной лжи и
сок рытие от общественности сути переговорного процесса по урегулиро-
ванию Нагорно-карабахского конфликта. В очередной раз уже не при хо -
дится подчеркивать факт полного отсутствия у Никола Воваевича хотя бы
минимального набора знаний для понимания сути процессов, происходя-
щих в современном мире. Выражаясь понятнее, мы должны конс та ти -
ровать ту непреложную истину, что дальнейшее пребывание «на родного
премьера» во власти является главной угрозой национальной без опас -
ности Республики Армения. Поэтому задачей первостепенной важ ности
для всех политических сил, кому дороги судьбы двух армянских го су -
дарств – Республики Армения и Республики Арцах, является принятие
сов местных неотложных мер по восстановлению конституционного по -
рядка в стране, попранного роспуском Национального Собрания Рес пуб -
лики Армения VI созыва. Роспуска парламента, совершенного в ре зуль -
тате грубейших нарушений Конституции РА, выражаясь же простым язы -
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ком, распущенного в результате подлого предательства, совершенного по
тщательно продуманному заокеанскими стратегами сценарию. При этом
крайне важно осознание той данности, что промедление в этом воп ро се
чревато потерей армянской государственности. К несчастью, это не есть
пре увеличение.

В завершение статьи хотелось бы дать ее короткое резюме. При на -
пи  сании статьи в моей памяти, как навязчивая идея, оживали грозные
при  зывы яркого представителя «партии войны», древнеримского политика
и государственного деятеля Марка Порция Катона, который каждое свое
выс тупление в Римском Сенате заканчивал одной и той же фразой: «Кар -
фа ген должен быть разрушен!». Волею судьбы 149-й год до н. э. стал го -
дом смер ти Катона и начала Третьей Пунической войны, итогом которой
было полн ое разрушение и сожжение этого некогда самого великого и
могущественного города Центрального Средиземноморья.

Пусть уважаемому читателю не покажутся гротескными подобные
ассо циации и аналогии сегодняшних событий с событиями, которые раз-
деляют друг от друга 22 века. Сегодня же для сохранения армянского госу-
дарства от саморазрушения, бесспорно, актуален призыв: «Никол должен
уйти!», ибо в этом спасение Республики Армения от саморазрушения.

P. S. 24 апреля 2020 года Его Святейшество Верховный Патриарх и
Като ликос Всех армян Гарегин II направил послание по случаю 105-й го -
до вщины Дня памяти святых мучеников Геноцида армян в Османской им -
пе рии. В послании Католикоса, в частности, отмечается: «Сегодня мы
воз даем должное нашим святым мученикам Геноцида армян, которые по -
жерт вовали своей жизнью во имя веры и Родины. В годы Геноцида наш
на род пережил массовые убийства полутора миллионов своих сынов,
раз  рушение своих национальных и духовных ценностей, святынь, мона-
стырей и церквей, наших деревень и городов и потерял большую часть
своей исторической Родины … Помолимся бессмертной памяти наших
му  чеников и поклянемся реализовать национальное заветное видение
сво бодной и независимой безопасности нашей родины, прогресс и про-
цветание, дальнейшее развитие диаспоры, всеобщее признание и осуж-
дение Геноцида армян, за победу требования нашего праведного суда».
От себя хотелось бы добавить – поклянемся, что остановим уже два года
про должающееся саморазрушение общей святыни армянского народа –
Рес публики Армения.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՆԻԿՈԼԸ ՊԵ´ՏՔ Է ՀԵՌԱՆԱ. ՍԱ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆՔՆԱԿՈՐԾԱՆՈՒՄԻՑ

Անոտացիա
Իշխանությունում Նիկոլ Վովաևիչի հետագա գտնվելը Հայաստանի

Հան րա պետության ազգային անվտանգության գլխավոր սպառնալիքն է։
Ուս  տի, քաղաքական բոլոր ուժերի առաջնահերթ կարևորության խնդիրը,
որոնց համար թանկ է հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հան -
րա պետության և Արցախի Հանրապետության ճակատագիրը, պետք է դառ -
նա երկրում սահմանադրական կարգի, որը ոտնահարվել է Հայաստանի
Հան րա պետության VI գումարման Ազգային ժողովի ցրմամբ, վերա կանգն -
մանն ուղղված համատեղ անհետաձգելի միջոցների ընդունումը։ Համոզ -
ված եմ, որ հայկական պետության պահպանման համար մեր օրերում հրա -
տապ է «Նիկոլը պե´տք է հեռանա» կոչը, քանզի դա է Հայաստանի Հանրա -
պե տության փրկությունը ինքնակործանումից։

Արդեն երկու տարի է անցել 2018 թ. ապրիլ–մայիսին Հայաստանի Հան -
րա պետությունում (ՀՀ) գունավոր հեղափոխությունների նորագույն տեխ -
 նոլոգիայի իրականացման միջոցով տեղի ունեցած պետական հեղա շրջու -
մից։ Արդեն բազմիցս գրել եմ հեղաշրջման գլխավոր շարժիչ ուժի` գրան տա -
կեր ների մեծաթիվ բանակի մասին, որն ահա արդեն երկրորդ տաս նամ յակն
է` շռայլորեն ֆինանսավորվում է Ջորջ Սորոսի «Բաց հա սա րա կութ յուն» հիմ -
նա դրամի, անդրօվկիանոսյան տարատեսակ դեմոկրատական ինս տի տուտ -
ների ու արևմտաեվրոպական երկրների նրանց գործընկերների կող մից։
Իրենց ողջ «պերճագեղությամբ» իշխանության զավթման առաջ նա գծում էին
նաև ԼԳԲՏ-հանրույթի և «Կյանքի խոսք» տոտալիտար կրոնական աղան դի
ներ կայացուցիչները։

Եվ շատ ափսոս, որ պետական հեղաշրջման «լեգիտիմացման» մեջ ոչ
վեր ջին դերը խաղացին կարիքից կամազուրկ դարձած մեր տասնյակ հա զա -
րա վոր քաղաքացիները, որոնց, ավաղ, մի փոքր համբերություն չհերիքեց
դառ  նալու ներառական զարգացման ռելսերի վրա ՀՀ տնտեսության աս տի -
ճա  նական անցման ոչ միայն վկաները, այլև մասնակիցները։ Չէ՞ որ նա խա -
դրյալ ները, ո´չ, շատ ավելի առարկայական` ներառական զարգացման ռել -
սե րի վրա Հայաստանի տնտեսության անցնելու ծրագիրը մանրամասն

220



մշակ ված էր, ավելին` մի քանի ամիս առաջ հնչեցվել էր Հայաստանի երրորդ
նա խա գահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի կողմից։ Միայն այս իրողությունը
համոզիչ վկա յում է այն մասին, որ արտասահմանյան տիկնիկավարներին
բնավ չէին հե  տա քրքրում ՀՀ բնակչության բարեկեցության բարձրացման,
սոցիալական ար դարության կամ օրենքի գերակայության հաստատման
հարցերը։ Եվ վայ-հե ղափոխականների հռետորաբանությունն էլ հագեցած
էր օրենքի և իրա վուն քի գերակայության հաստատման մասին բարեհունչ
կարգախոսներով ու կոչերով, ինչը գործնականում վերածվեց
«ժողվարչապետ» Նիկոլ Վո վա ևի չի` իր իսկ սիրեցյալի` դատարանները
շրջափակելու, ՀՀ Սահմա նա դրա կան դա տարանի` ներկայում իրավական
ամենաթողության ճանապարհին կանգ նած միակ պատնեշի նախագահի ու
անդամների անթաքույց հետա պնդ ման կոչերի։ Ընդ որում`
ամենաթողությունն իրականացվում էր բա ցա հայտ` մար դու իրավունքների,
ՀՀ-ում դեմոկրատիայի և քաղաքացիական հա սարա կության հիմքերի
ամրապնդման ջերմ պաշտպան ջատագովների լուռ հա մա ձայնությամբ,
ասել է թե` նաև նրանց օրհնությամբ։ Կարելի է տար բեր տե սակի տասնյակ
խոստումներ և պարտավորություններ նշել, որոնցով քո ղար կվելով`
նիկոլվովաևիչյան քաղաքական հաճկատարները զավթեցին իշ խա -
նությունը։ Իսկ գլխավոր նպատակը, որն առաջադրում էին ՀՀ ներ կա յիս
իշխա նավորների տիկնիկավարները, միանգամայն այլ հարթությունում էր։
Այս   տեղ շատ կարևոր է, հարգելի ընթերցող, չշփոթել պետական հե ղա շրջ -
ման ընթացքում օգտագործված գործիքանին գլխավոր նպատակի հետ, հա -
նուն որի ձեռքբերման էլ կատարվեց իշխանության զավթումը։ Իսկ գլխավոր
նպա տակն օրեցօր ավելի ու ավելի ակնբախ է դառնում` ստեղծել ան կա յու -
նութ  յան գոտի Հայաստանում, Ռուսաստանի հարավային սահմաններին։ Իսկ
այդ նպատակին հասնելու միջոցները որքան բազմազան, նույնքան էլ ան -
տաշ ու ակնհայտ են։ Իսկ առաջադրված նպատակին հասնելու գլխավոր մի -
ջոցը նոր ռազմական ագրեսիայի հրահրումն է Ադրբեջանի կողմից Ար ցա խի
Հանրապետության դեմ, ինչը, ըստ ադրբեջանա-թուրքական ստրա տեգ նե րի
պլանների` անխուսափելիորեն պետք է հանգեցներ Արցախի Հանրա պե տութ -
յան շուրջ անվտանգության գոտու զավթմանը, ընդ որում` հատ կա պես կա -
րևոր էր ռազմական ներկայության ապահովումը բարեկամական Իրա նի Իս -
լա մական Հանրապետության հետ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պե տության
զինված ուժերի կողմից վերահսկվող 105 կիլոմետրանոց սահ մա նին (նկատի է
առնվում Իրանին սահմանակից Զանգելանի, Ջեբրայիլի ու Ֆի զուլիի շր -
ջանների տարածքը)։ Կարծում եմ, որ հարկ չկա ընթերցողներին ման րա մա -
սն բացատրել, թե ինչ գրկաբացությամբ կընդունվեր սա ԱՄՆ-ի և Իս րա յելի
ղեկավարության կողմից` Իրանի հետ նրանց անթաքույց, մեղմ ասած, լար -
ված հարաբերություններից ելնելով։ Մի բան պարզ է, որ եթե ադր բեջանա-
թուրքական զինված ուժերը հայտնվեին Իրանի հետ սահմանի այս հատ -
վածում, բանը դրանով չէր ավարտվի։ Չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ ադր բե ջանա-
թուրքական նացիոնալիստները, առաջինները` բացահայտ, երկ րորդ ները`
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ծածուկ, արդեն ոչ մեկ տասնամյակ փայփայում են Իրանից նրա հյու սի -
սային, այսպես կոչված, Իրանական (Հարավային) Ադրբեջանի, պատ մա -
կան Ատրպատականի տարածքները պոկելու երազանքը, որը, իհարկե, ոչ
մի ընդհանուր բան չունի Ադրբեջանի հետ։ Եվ այդ ժամանակ, Մեծ Թու րա -
նի մասին ժամանակակից նեոօսման երազողների կարծիքով` կստեղծ վեն
բոլոր պայմանները իրենց բաղձալի տենչանքները կենսագործելու հա մար,
որոնք, մասնավորապես, հնչեցվել են Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյ -
դար Ալիևի կողմից, որը, բնութագրելով Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարա բե -
րությունները, արտաբերել է Թուրքիայի ներկայիս առաջնորդների սրտին
խո  րապես հաճելի արտահայտությունը` «մեկ ազգ, երկու պետություն»։ Ընդ
որում` այդ արտահայտությունը դարձել է ինքնատիպ սևեռուն գաղափար`
այն աստիճանի, որ այդ թեմայով գումարվում են գիտաժողովներ, հա մա ժո -
ղով ներ և այլն։ Որպեսզի ասածս մերկապարանոց չհնչի, բերեմ միայն մեկ
օրի նակ։ 2009 թ. հուլիսին Բաքվում տեղի ունեցավ կոնֆերանս` նվիրված
Հեյ դար Ալիևի դերին Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև եղբայրական կապերի
ամրա պնդման գործում։ Ընդ որում` բավական հատկանշական է, որ այն
տե ղի է ունեցել Աթաթյուրքի ժառանգության ուսումնասիրման կենտրոնում,
իսկ կոնֆերանսի թեման հետևյալն էր. «Մեկ ազգ, երկու պետություն. Հեյ -
դար Ալիևի ֆենոմենը երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում»։
Կոն ֆերանսը նվիրված էր Հեյդար Ալիևի իշխանության գալու 40-ամյակին։
Եվ ահա, Թուրքիայի համար Արցախի Հանրապետության անվտանգության
գո տում ռազմական ներկայությունը, անշուշտ, քայլ է հարկավոր ուղ ղութ -
յամբ` իրագործելու իր նեոօսմանյան նկրտումները, ազգը հո մե´կն է։ Եվ
հենց այս հարացույցի համատեքստում պետք է դիտարկել Թուրքիայի ԱԳՆ
ղե կավար Մևլութ Չավուշօղլուի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանա խա գահ նե -
րի` Իգոր Պոպովի (ՌԴ), Ստեֆան Վիսկոնտիի (Ֆրանսիա), Էնդրյու Շիֆերի
(ԱՄՆ) և ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկի` ս. թ.
մար տի 2-ին Անկարայում տեղի ունեցած հանդիպումը։ Այդ հանդիպման
արդ յունքների վերաբերյալ Չավուշօղլուն գրառում է կատարել Twitter-ում.
«ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է ավելի արդյունավետ աշխատի Լեռնային
Ղա րաբաղի խնդրի լուծման ուղղությամբ։ Լուծումը պետք է լինի Ադր բե ջա նի
տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության և միջազգայնո րեն
ճանաչված սահմանների հարգման շրջանակում»։ Ոչինչ չես ասի` ձրի խրա -
տ ներ կարդալու մեջ շռայլ է մուալիմ Մևլութը։ Այսինքն` հերթական ան գամ
մենք դարձել ենք վկաներն այն բանի, որ Թուրքիան բացահայտ հայ տա -
րարում է նեոօսմանականության քաղաքականությանն իր անդավաճան հա -
վա տարմության մասին։ Կամ էլ, ինչպես ասված է Աստվածաշնչում, «Ոչ ով
ճրագ չի վառիլ և անոթով թաքցնիլ` կամ մահիճի տակ դնիլ. այլ ճրա գա կա -
լի վրա կդնե, որ ներս մտնողները լույսը տեսնեն։ Որովհետև ծածուկ բան
չկա, որ չհայտնվի, և ոչ թաքուն բան, որ չիմացվի և հայտնվի» (Ավետարան
ըստ Ղուկասի, 8։16–17)։ Թող ների ինձ ընթերցողն այն բանի համար, որ Էր -
դո ղան–Չավուշօղլուի սատանայական պլանները, որոնք կարող են տարա -
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ծա շրջանը ներքաշել մեծ արյունահեղության, եթե չասենք` համաշխարհա -
յին պա տե րազմի մեջ, թուրքական ղեկավարության այդ վտանգավոր քա -
ղա  քա  կա նությունը ես պարզաբանում եմ Սուրբ գրքից բերված բառերով։ Թող
իմ այս արարքի մեջ հարգելի ընթերցողները տեսնեն խոր տագնապ Ադրբե -
ջա նի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ նոր արյունալի կոտորածի
սան  ձա զերծ ման բարձր հավանականության համար։ Ընդ որում` Հա յաս -
տանի չե զո քացման համար թուրք ստրատեգներն իրենց բնորոշ ուխտա դր -
ժութ յամբ կնախաձեռնեն արյունալի սադրանք արդեն Հայաստանի ու Ադր -
բե ջա նի սահմանամերձ գոտում, ամենայն հավանականությամբ` Նախիջև -
անի շրջա նում։ Չէ՞ որ բնավ պատահական չէ, որ ներկայում հենց Նախիջև -
անում է ընթա նում Ադրբեջանի զինված ուժերի մասշտաբային վերա զին ումը,
որտեղ թուր քական զորամիավորումներն ու հրահանգիչները և հա տուկ նշա -
նա կութ յան այլ զինվորականներն ավելի շատ են, քան ադրբեջանցի զին վո -
րա կան ները։ Պատահական չէին նաև պարբերական ին տենսիվ զորա վար -
ժութ յուն ները, որոնք իրականացվում էին Նախիջևանի ինքնավարության
տա րած քում` թուրք զինվորական հրահանգիչների զգոն հայացքի ներքո և
նրանց անմիջական մասնակցությամբ։ Օրինակ, հերթա կան թուրք-ադր բե -
ջա նա կան զորավարժությունն անցավ «Անսասան եղբայ րութ յուն – 2019 թ.»
կար գա խոսով։ Ընդ որում` նշենք, որ նման զորավար ժություն ներ իրա կա -
նաց վում են Հայաստանի և Իրանի հետ սահմանամերձ գոտում։ Դրանք,
բնա  կա նաբար, չեն կարող չանհանգստացնել Ռուսաստա նին, որը, ոչ մեկի
հա  մար գաղտնիք չէ, մեր տարածաշրջանի անվտան գութ յան երաշխավորն է։

Այս պայմաններում տարակուսանք և տագնապ է առաջացնում ՀՀ իշ -
խա նությունների բացարձակ անհամարժեքությունը տարածաշրջանում
ադր  բե ջանա-թուրքական ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից
իրա կանացվող քաղաքականությանը։ Այսպես, ՀՀ արտաքին գործերի նա -
խա   րար Զոհրաբ Մնացականյանը, օրինակ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համա նա -
խա գահների հետ Չավուշօղլուի հանդիպումից հետո, ս. թ. մարտի 4-ին ՀՀ
Ազ գային ժողովում կառավարության հարցուպատասխանի ժամանակ հայ -
տա րարեց այն մասին, որ պաշտոնական Երևանը մտահոգություն չունի
Թուր քիայի ԱԳՆ ղեկավարի և ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահների հանդիպման
առն   չությամբ։ «ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահներն ունեն իրենց աշխատան -
քա յին պլանը (ամեն բան գիտի «խորաթափանց» Զոհրաբ Հրաչևիչը, ոչինչ
չես ասի – Ա.Գ.), որի մեջ են մտնում նաև հանդիպումները ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի, անհրաժեշտության դեպքում` միջազգային կառույցների անդամների
հետ` ՄԱԿ-ից մինչև Կարմիր խաչ», – ասաց Զ. Մնացականյանը։ Այնպես որ,
ցն ծա՛, հայ ժողովուրդ, քանզի Էրդողանի ու Ալիևի բանսարկությունները իր`
Զո հ րաբ Հրաչևիչի անխոնջ հսկողության տակ են. «Մենք լավ գիտենք այդ
պլա նի մասին, և գիտենք, թե ինչ մոտեցումներով են աշխատում համանա -
խա գահները, քանի որ ինքներս ենք աշխատում նրանց հետ (ըստ Մնացա -
կան յանի` ասել է թե ԵԱՀԿ ՄԽ-ն աշխատում է Մնացականյան–Փաշինյան
եր կ յակի ծածկաթերթիկներով – Ա.Գ.)»։ Այս բարբաջանքի վերջն ու խայ տա -

223

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



ռակ պսակազերծումը ի ցույց դրվեցին միանգամայն անսպասելի կողմից։
Այսպես, 2020 թ. ապրիլի 21-ին Մոսկվայում տեսակոնֆերանսի ձևա -

չա փով տեղի ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նա -
խա րար Ս. Վ. Լավրովի ելույթը, որին հաջորդեցին նրա պատասխանները Ա.
Մ. Գորչակովի անվան հանրային դիվանագիտության աջակցության ակում բի
նիստի շրջանակում (https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publis-
her/cKNonkJE02Bw/content/id/4103828)։ Որպեսզի սորոսյան լափակերների
ու «ժողվարչապետի» և Ко-ի անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարների կողմից
տա րատեսակ շահարկումներ չլինեն, կներկայացնեմ ինչպես Ս. Վ. Լավ րո -
վին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ հնչած
հար ցի, այնպես էլ դրան տրված պատասխանի ամբողջական տեքստերը։

Հարց. «Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավար Է. Մ. Մամեդյարովը հայտարարել է,
որ Ադրբեջանը միջազգային հանրությունից սպասում է ՄԱԿ Անվտան գութ -
յան խորհրդի բանաձևի կատարման գործուն քայլեր հայ-ադրբեջանական
ղա րա բաղ յան հակամարտության կարգավորման համատեքստում։ Ձեր
կար  ծի քով` ի վիճակի՞ են արդյոք համապատասխան միջազգային ինս տի -
տու տ ները, հատկապես ընթացիկ ճգնաժամի պայմաններում, արդարացնել
այդ սպասումները։ Ի՞նչ մեխանիզմներ կարող են աշխատանքային ռեժիմի
բե րել ընդունվող, բայց չկատարվող բանաձևերը»։

Ս. Վ. Լավրով. «Բանաձևերը, որոնց մասին է խոսքը, հայտնի փաստա -
թղթերն են։ Դրանք ընդունվել են մարտական գործողությունների թեժ պա -
հին և նախատեսում էին ամենից առաջ մարտական գործողությունների լիա -
կա  տար դադարեցում ու անցում կարգավորման։ Այո, դրանցում հաս տատ -
վում էր Ադրբեջանական Հանրապետության տարածքային ամբողջա կա -
նութ յունը, բայց դրանցում կար պահանջ` կանգնեցնել պատերազմը և անց -
նել բանակցությունների։ Այդ ժամանակվանից բանակցությունների դիմել են
ո´չ մեկ անգամ։ Եղել են, այսպես կոչված, «Քի Ուեսթի պայմանավորվածութ -
յուն ները» 2001 թ.։ Եղել են նաև հետագա պայմանավորվածությունները
տար բեր ձևաչափերով, որոնք ձեռք են բերվել նաև առանց Ղարաբաղի
մաս նակցության։ Այժմ արդեն կայացել է Բաքու–Երևան–ԵԱՀԿ Մինսկի խումբ
բանակցությունների ձևաչափը ղարաբաղյան կարգավորման (ՂԿ) հար ցով`
հանձինս երեք համանախագահողների` Ռուսաստանի, Ֆրան սիայի, ԱՄՆ-ի,
և ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչը։ Ձևաչափն օգտա կար է, լավն
է։ Հենց դրանում է մարմնավորվել ՄԱԿ ԱԽ պահանջն այն մասին, որ պետք
է դադարեցնել պատերազմը և սկսել պայմանավորվել։ Կան «Մադրիդյան
սկզբունքները», ինչպես նաև փաստաթղթեր, որոնք պատ րաստվել են Ռու -
սաս տանի Դաշնության կողմից 2010–2011 թթ., այս պես կոչված, «Կա -
զանյան փաստաթուղթը»։ Կան նախագծեր, որոնք տարած վել են մեկ տարի
առաջ (անցած տարվա ապրիլին) Ռուսաստանի, Հա յաս տանի, Ադրբեջանի
արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման ժա մանակ` Մոսկվայում,
համանախագահների մասնակցությամբ։ Դրանք հի մա ակտիվ քննարկվում
են։ Այդ փաստաթղթերը ենթադրում են կար գավորման գնալ փուլային մո -
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տեցման հիման վրա` նախատեսելով առաջին փու լում առավել ակտուալ
խնդիրների լուծումը` Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջանների ազա -
տա գրումն ու տրանսպորտային, տնտեսական և այլ հաղորդակցություն -
ների ապաշրջափակումը։ Համոզված եմ, որ երբ որոշ ման հանգենք այդ
փաս տաթղթերի ստորագրման մասին, դա կլինի կարևո րագույն քայլ ՄԱԿ
Անվտանգության խորհրդի բանաձևերի կատար ման ուղղությամբ, որոնց
մասին է խոսքը, և որոնք, կրկնում եմ, պահանջում էին դադարեցնել պատե -
րազմն ու սկսել պայմանավորվել։ Պայմանավորվել սկսել են։ Հիմա հար -
կավոր է պայմանավորվել։ Հենց դրան էլ ձգտում ենք որ պես ՂԿ գծով ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահներ»։

Ամբողջությամբ կարդալով Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի ելույթն ու
պա տասխանները` տողերիս հեղինակը հերթական անգամ հպարտության և
հար գանքի զգացումով լցվեց Ռուսաստանի` ՀՀ ռազմավարական դաշ նակ -
ցի, հայ ժողովրդի, Հայաստանի, Արցախի և հայկական Սփյուռքի անվտան -
գութ յան երաշխավորի հանդեպ։ Հարգանքի զգացում Ռուսաստանի և նրա
ակա նավոր ղեկավարի` Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի նկատմամբ`
իրենց ազնվության համար Հայաստանի ու մեր ժողովրդի հանդեպ, որն ար -
դեն երկու տարի հայտնվել է քողարկված ռուսատյացների իշխանության
ներ  քո, որոնց` Ռուսաստանի հետ իբր լավ հարաբերությունների մասին խու -
ճուճ ճամարտակությունների հետևում ավելի ու ավելի հստակ են երևում
Ռուսաս տանի բարին չկամեցողների ականջները։ Որպեսզի համոզվենք նման
գնահատականի ճշմարտացիությանը, բավական է վերլուծել վերջին օրե րի
հրապարակումները բացահայտ հակառուսական ինտերնետ-պար բե րա -
կաններում, որոնց հանկարծակիի են բերել Ս. Վ. Լավրովի` ՀՀ այս օր վա
անգամ բթամիտ ու տգետ իշխանավորների ընկալման համար մատչելի
պար  զա բանումները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բա -
նակցային գործ ըն թա ցի ներկա իրողությունների մասին։ Ընթերցողը միան -
գամայն իրավա ցիո րեն կարող է հարց տալ. իսկ այդ ինչո՞ւ են ՌԴ արտաքին
գոր ծերի նախա րա րի պատասխանները հանկարծակիի բերել նիկոլվովա -
ևիչ յան խառնամ բո խին ու նրա թիկունքին կանգնած տիկնիկավարներին։
Պա տասխանը պարզ է։ Հայաստանում պետական հեղաշրջումից և իշ -
խանության զավթու մից հետո անցած երկու տարում Նիկոլ Վովաևիչը և
նրա նմանները քանիցս մոլո րութ յան մեջ են գցել ինչպես Հայաստանի, այ ն -
պես էլ Արցախի Հանրա պե տության քաղաքացիներին Ղարաբաղյան
հակամարտության կարգա վոր ման բանակցային գործընթացի մասին, ավ -
ելի պարզ ասած` ցինիկաբար ստել են։ Ընդ որում` նրանց համարյա թե
ամեն ամիս փոխվող դիրքորոշումն այս հարցում կարելի էր բնութագրել որ -
պես ցածրակարգ ծաղրածուություն, եթե դրա հետևում չթաքնվեր Ադրբե -
ջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պետության դեմ ծավալուն պա -
տերազմ սանձազերծելու վտանգը։ Չէ՞ որ, ըստ էության, Ս. Վ. Լավրովի մի -
ջո ցով մեր ռազմավարական դաշնա կի ցը վերին աստիճանի դիվանա գի -
տորեն բացեց հայկական երկու պե տութ յունների մտածող և սորոսյան ողոր -
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մություններով չկաշառված քաղա քա կան էլիտայի աչքերն առ այն, որ հայ
ժո ղովրդի թիկունքում կատարվում է ազգային շահերի դավաճանություն։
Միանգամայն խորհրդանշական է, որ Սեր գեյ Վիկտորովիչ Լավրովի պա -
տասխանները հնչել են հենց Ա. Մ. Գոր չա կովի անվան հանրային դիվա նա -
գիտության ակումբի մասնակիցների հետ կլոր սեղանի ժամանակ։ Ուրեմն,
հիշենք այդ նշանավոր ռուս դիվա նա գե տի` Ռուսական կայսրության վերջին
կանցլերի, Սրբազնագույն իշխան Ալեք  սանդր Միխայլովիչ Գորչակովի խոս -
քերը` գրված 1853–1856 թթ. Ղրիմի պա տերազմից հետո, այն շրջաբերա -
կան ճեպագրում, որի բովան դակութ յան մասին դեսպանություններին հրա -
մայվել էր տեղեկացնել արտասահ ման յան կառավարություններին. «Ռու -
սաս տանին կշտամբում են նրանում, որ մեկուսանում է և լռում է այնպիսի
փաս տերի առջև, որոնք չեն ներդաշ նա կում ոչ իրավունքի, ոչ արդարության
հետ։ Ասում են, թե Ռուսաստանը բար կա նում է։ Ռուսաստանը չի բարկա -
նում, Ռուսաստանը կենտրոնանում է»։ Եվ, ըստ երևույթին, կորոնավիրուսի
դաժան համավարակի մեր օրերում Ռու սաս տանի կշռադատված և ակտիվ
ար տաքին քաղաքականությունը հա կա ռուսական տարատեսակ ուժերին
շփո թության մեջ է գցում։ Ռուսատ յաց ների ճամբարում առաջացած իրա -
րանցման ու շփոթմունքի թեման ավար տելու համար, որում նրանք հայտն -
վել են ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Ս. Վ. Լավ րովի խոսքերից հետո, միայն մեջբերում
կատարեմ Հայաստանի հակա ռու սական ԶԼՄ-ների «դրոշակակիր» ինտեր -
նետ-պարբերականի (որը շռայ լո րեն ֆինանսավորվում է օվկիանոսի այն
կողմից) հրապարակումից 1in.am կայ քում։ Այսպես, ս. թ. ապրիլի 23-ին նշ -
ված ինտերնետ-պարբերականը հրա պա րակեց հոդված` «Ռուսական էլի -
տայի հոգեվարքը. Պուտինն այլևս ի վի ճակի չէ» վերնագրով (https://www.
1in.am/2739059.html)։ Ռուսաստանի նկատ մամբ կենդանական ատելության
այս նմուշում կարդում ենք. «Լավ րովի հայտարարությունները (նկատի ունեն
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգա վոր ման և ընդհանրապես Հայաս -
տա նի մասին – Ա. Գ.), թերևս, ավելի շատ ի ցույց էին դնում Ռուսաստանում
առկա բարդ խնդիրները, քան որևէ վկայում Հա յաս տանի համար որևէ խոր -
քային խնդրի մասին: Կամ` Հայաստանի հա մար խնդիր կարող է լինել այն,
թե ինչպիսի իրավիճակ ու հոգեվիճակ է Ռու սաս տանի իշխող համա կար -
գում, բայց կապված ոչ թե Հայաստանի հան դեպ վերաբերմունքի, այլ հա -
մաշխարհային իրավիճակի հետ»։ Այնուհետև հա ջոր դում է լիակատար զա -
ռանցանք դիլեմայի մասին, որը, իբր, կանգնած է Ռու սաստանի առջև և պայ -
մա  նավորված է նրա ընտրությամբ` լինել Արև մուտ քի՞, թե՞ Չինաստանի հետ,
հրաժարվելով «այսպես ասած` սեփական խա ղից, հրաժարվել այն հավակ -
նութ յուններից, որ ներկայացնում էր Արև մուտ քի հետ դիմակայության գնա -
լով»։ Այս ակնհայտ քաղաքական պա րա նո յայի հեղինակների հետ բանա -
վեճի մեջ մտնելը, կարծում եմ, այնքան էլ ար դարացված չէ։ Իսկ եթե չարձա -
գանքենք այս զառանցանքին, այդ դեպ քում կսկսեն շահարկել այն թեման,
թե, իբր, առարկելու բան չունեին։ Եվ ահա միանգամայն տեղին մտաբերեցի
տե սա րանը «Խանումա» ներ կա յա ցու մից` Ավքսենտի Ցագարելիի համանուն
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վոդևիլի հիման վրա։ Ընթեր ցող նե րին հիշեցնենք, որ վոդևիլի հերոսներից
մե կը` Սերոժ անունով, ցան կա նում է վաճառել իր տունը և գնորդներ է հրա -
վիրում` «Տուն եմ ծախում, լավ տուն, կենտրոնը` կողքին, Քուռը (գետ Թբի -
լիսիում – Ա. Գ.) կողքին, եկե՛ք, տե սե՛ք»։ Նրան է մոտենում հնարավոր գնորդ -
ներից մեկն ու ասում. «Սե րոժ, գացո՛, կենտրոնը կողքին` լավ է, լավ տունը
լավ է, իսկ ի՞նչ կլինի, եթե Քու ռը ափերից դուրս գա ու հեղեղի քո տունը»։
Ինչին Սերոժը պատաս խա նում է. «Արա, էդ ի՞նչ ես ասում, Քուռն ուր, իմ
տունն ուր»։ Կցանկանայի Նի կոլ Վովաևիչի հուշարարներին ասել, որ իրենց
բարբաջանքը չափից ավելի կո մի կա կան է, բայց ոչ միայն ծիծաղ, այլ նաև
վիրավորանք է առաջացնում։ Այդ որքան պետք է կուրացած լինել Ռու սաս -
տանի նկատմամբ ատելութ յու նից, որպեսզի Ղարաբաղյան հակամարտութ -
յան կարգավորման մասին հար ցին Սերգեյ Լավրովի հարգալից և ազնիվ
պա տասխանի մեջ տեսնեն ռու սական էլիտայի հոգեվարքը, էլ չեմ ասում
դրության անելանելիության մա սին, որում, իբր, հայտնվել է Ռուսաստանի
առաջ նորդը, որին հույսով ու հավատով են նայում արդեն համաշխարհային
շատ այլ առաջնորդներ ևս։ Մի խոսքով, Օդեսայի լեզվով ասած` հույս չու նե -
նաք, աչքներդ ջուր կկտրի, բայց չեք տեսնի։ Միևնույն ժամանակ, կարծում
եմ, որ այս հակառուսական քարոզչաթեփի վարպետները գիտակցել են
իրենց գնահատականների ողջ անհեթեթությունը և այդ ժամանակ էլ հենց` ս. թ.
ապրիլի 23-ին, այդ նույն ինտերնետ-պարբերականում ռուսերեն հրա -
պարակել են հոդված` «Եվրո պա  կան ուղղության լճացումը. ծանր լռություն
Երևանում» (https://ru.1in.am/1283656.html) վերնագրով, որում, մասնավո -
րա պես, աս վում է. «Հայաստանի ներքաղաքական դաշտի դերակատա ր նե -
րը ակնթար թո րեն արձագանքեցին Ռուսաստանի արտաքին գործերի
նախա  րար Լավ րովի հայտարարություններին, ընդ որում` ոչ միայն արցախ -
յան թեմայի, այլ նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների, գազի գնի և այլ
թե մա ներով։ Ան կաս կած, պետք է ողջունել այդ արձագանքը, հատկապես
օպե  րա տի վութ յան համար, քանի որ հիմնականում արձագանքի բովան -
դակային մասը բո լո րովին չէր կարելի ողջունել»։ Դրանով իսկ նրանք, փաս -
տո րեն, ընդու նե ցին Ս. Վ. Լավրովի ելույթին իրենց սեփական արձագանքի
ողջ անհե թե թութ յունը` բացասաբար գնահատելով ՌԴ ԱԳՆ պատասխան -
ների արձագանքի բո վանդակային մասը։

Հարգելի ընթերցողը կարող է միանգամայն իրավացիորեն հետա քրքր -
վել այն մասին, թե ինչ է ասել Սերգեյ Վիկտորովիչը վերոնշյալ տեսա կոն ֆե -
րանսի ընթացքում ռուս-հայկական հարաբերությունների, մաս նա վո րա պես`
գազի գնի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Տեղին եմ համարում ներկա յաց նել
կլոր սեղանի ժամանակ հնչած այդ հարցի և դրա պատասխանի ամբող ջա -
կան տեքստը։

Հարց. «Սկզբում Դուք ասացիք ընդհանուր էներգետիկ շուկայի և կո -
րո  նավիրուսի համավարակի տնտեսական հետևանքների դեմ ԵՏՄ երկր նե -
րի համատեղ պայքարի անհրաժեշտության մասին։ Այդ առնչությամբ կցան -
կա նայի բարձրացնել գազի գնի հարցը։ Բոլորին է հայտնի, որ գազի գինը ոչ
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մի այն բիզնես է, այլև շատ բանում` նաև քաղաքականություն։ Մենք Հայաս -
տա նում և Բելառուսում տեսնում ենք, թե ինչպես է Ռուսաստանը իջեցնում
գներն անգամ հետին թվով ԵՄ երկրների համար, օրինակ` Բուլղարիայի կամ
բարեկամական Մոլդովայի Հանրապետության համար հիմա գինն ավե  լի ցա -
ծր է, քան Հայաստանի։ Հարց է ծագում. ինչո՞ւ այդ քա ղա քա կա նութ յունում
Ռուսաստանը չի գնում գնի այդպիսի նվազեցման առաջին հեր թին ԵՏՄ եր -
կր ների, իսկ հետո արդեն` այլ երկրների համար։ Չէ՞ որ դա խթան կհանդիսա -
նար այլ երկրների համար` անդամագրվել ԵՏՄ-ին, համա գոր ծակցել ԵՏՄ-ի
հետ` հասկանալով, որ դրանից տնտեսական մեծ օգուտ ներ են գալիս»։

Ս. Վ. Լավրով. «Հարցը հասկանալի է։ Ես տեսնում եմ տրամա բա նութ -
յունը, բայց պետք է այդ ժամանակ արդեն տրամաբանական լինել մինչև
վերջ։ Երբ գինը, որն այժմ կա Հայաստանի, Բելառուսի Հանրապետության
հա մար, երկու-երեք անգամ ցածր էր շուկայականից, դա ընկալվում էր որ -
պես իրողություն, և ոչ ոք չէր խոսում այն մասին, որ դա քաղաքականություն է։
Բոլորն ասում էին, որ իրենց համար կարգն է այդպես։ Ես կարծում եմ, որ
դաշ նակիցները, իհարկե, պետք է ստանան տնտեսական առավելություն, ոչ
մի կասկած իմ մեջ այստեղ չի առաջանում։ Բայց երբ գինը գնաց-հասավ
այն տեղ, որտեղ հիմա գտնվում է, կան ինչ-որ կոնկրետ պար տա վո րութ յուն -
ներ։ Համոզված եմ, որ դիմումների քննարկման ընթացքում, որոնք վերջին
ժա մա նակներս ստացվել են բելոռուս և հայ ընկերների կողմից, մեր դաշ -
նակ  ցային հարաբերությունները, իհարկե, ուշադրության են առնվում։ Ճիշտ
չէ, հավանաբար, այդ մասին հիշել միայն այն ժամանակ, երբ իրավիճակը
դառ նում է տրամագծորեն հակառակ այն իրավիճակին, որը կար դեռևս 3–4
տա րի առաջ, այն ժամանակ, երբ գնագոյացման այդ մեխանիզմը ձևա վոր -
վում էր դաշնակցային պարտավորությունների լիակատար հաշվառմամբ։
Եթե կոնկրետ Հայաստանի մասին ենք խոսում, ապա այդ հարցով մեզ մոտ
զբաղ վում են Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարությունը և «Գազ -
պրոմ» հանրային բաժնետիրական ընկերությունը։ Բայց խնդիրներից մեկը,
որը կրում է քրոնիկական բնույթ և չի լուծվում արդեն մի քանի տարի, ներ -
քին սակագներն են Հայաստանում, որոնք այնպիսին են, որ դա դժվարաց -
նում է գնագոյացման առավելագույն արտոնյալ մոտեցումների կիրառումը։
Ես հիմա չեմ խորանա կոնկրետ բաների մեջ։ Եթե մենք խոսում ենք դաշ -
նակ ցային հարաբերությունների մասին, ապա, հավանաբար, դա պետք է
դր սևորվի բոլոր ոլորտներում։ Եթե խոսում ենք տնտեսության մասին, ապա
մեծ հույս ենք դնում այն բանի վրա, որ այն դատավարությունները, որոնք
վեր ջին մի քանի տարիներին սկսվել են Հայաստանում համատեղ ձեռ նար -
կութ  յունների դեմ, ներառյալ «Հարավկովկասյան երկաթուղին», կկար գա վո -
ր վեն առանց դրանցում այնպիսի բաներ մտցնելու, որոնք անհարիր են դաշ -
նակիցների միջև։ Ես այս մասին շատ անկեղծ եմ ասում, որովհետև ծա գել են
մի քանի բարդ իրավիճակներ, որոնց մեջ հայտնվել են ռուսական ըն կե -
րություն  ները։ Հույս ունեմ, որ այս բոլոր հարցերը մենք կկարգավորենք երկ -
կողմանի բավարարման սկզբունքով։
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Բոլորովին վերջերս տեղի ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնության նա խա -
 գահ Վ. Վ. Պուտինի հեռախոսազրույցը Հայաստանի Հանրապետության վար -
չա  պետ Ն. Փաշինյանի հետ։ Նրանք տեսնում են մեր դաշինքի և ռազ մա վա -
րա  կան գործընկերության զարգացման ուղիները։ Հավաստիացնում եմ Ձեզ,
հենց այդ հունով են լուծվելու երկու կողմերի բոլոր հարցերը»։ Կարծում եմ, որ
այս պատասխանի մեջ տրված է Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի վա րած
խո  րամանկ արտաքին քաղաքականության օբյեկտիվ ախ տո րո շու մը։

Միևնույն ժամանակ, հարգելի ընթերցող, որքան էլ որ տխուր լինի, բայց
պետք է ընդունել, որ նիկոլվովաևիչյան խունտայի անդրօվկիանոսյան տիկ -
նիկավարներին, այնուամենայնիվ, հաջողվել է սասանել Ռուսաստանի հա -
վատը Հայաստանի` որպես ռազմավարական դաշնակցի հուսալիության հան -
 դեպ, ինչի մասին վկայում է, կրկնում եմ, Ս. Վ. Լավրովի վերը բերված ան կեղծ
պատասխանը։ Եվ սա արդարացում չունի ոչ միայն «ժող վար չա պե տի»`
տիեզերական մասշտաբի (իմա` Նյու Վասյուկիի չափի տիեզերքի) քա ղա -
քա  կան գործչի, այլ նաև ժամանակակից Հայաստանի հակազգային իշխա -
նութ յունների իսկական ընդդիմության համար։ Ցավով նշենք, որ ընդ դի մութ -
յան որոշ ներկայացուցիչներ ասես զգուշանում են բացել այն ոչ փոքր տեղե -
կատ  վական ռեսուրսի գոնե հնարավորությունները, որոնք նրանք տնօ րի -
նում են։ Արդյունքում, մասնավորապես, ձեր խոնարհ ծառան, հարգելի ըն -
թեր ցող, ստիպված է գոհանալ միայն հոդվածներ գրելով, որոնք, բարե բախ -
տա բար, հրապարակվում են ռուսաստանյան REGNUM տեղեկատվական
գոր ծակալության էջերում, ինչի համար խորին շնորհակալություն նրա խմ -
բա գրությանն ու գլխավոր խմբագիր, Ռուսաստանի հայրենասեր-դեր ժավ -
նիկ Մոդեստ Ալեքսեևիչ Կոլերովին։ Բարիք է, որ ՀՀ-ում ևս պահպանվել են հայ -
րենասիրական պարբերականներ, դիցուք` Iravunk.com, Shame.am, «Но вое
Вре мя» և «Голос Армении», որոնք, որպես կանոն, վերահրապարակում են իմ
հոդ  վածներն իրենց կայքերում։ Օգտվելով առիթից` չեմ կարող երախ տա գի -
տութ յուն չհայտնել Ռուսաստանի Դաշնության Պետական դումայի ԱՊՀ գոր -
ծե րի և հայրենակիցների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տե -
ղա  կալ, ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի տնօրեն Կոնստանտին Ֆեոդորովիչ
Զա  տու լի նին` ինստիտուտի կողմից «Голос Армении» և «Новое Время»
ռու սա լեզու թերթերին ցուցաբերված ֆինանսական օգնության համար։ Ֆի -
նան սական օգնություն, որը գոնե մեկ-երկու ամիս կերկարացնի այդ պար բե -
րա կանների գործունեության հնարավորությունը։ Ցանկանում եմ հավատալ, որ
դրան կհաջորդի աջակցության համակարգային մոտեցման մշակումը ոչ
միայն Հայաստանի հայրենասիրական տեղեկատվական պարբերական նե -
րին, այսինքն` ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքի համոզված ջա -
տա գով ներին, այլև ՀՀ քաղաքական ուժերին, որոնք ներկայում Սորոսի հիմ -
նա  դրամի և Ко-ի կողմից շռայլորեն ֆինանսավորվող համակարգային հա -
կա ռուսական աշխատանքում հնարավորություն ունեն հակադրելու միայն
իրենց մտավոր ռեսուրսը։ Ընդ որում` մենք ու մեր բազմահազար կողմ նա -
կից  ները, այո, այո, հարգելի ընթերցող, ես չսխալվեցի, բազմահազար կողմ -
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նա  կիցները զրկված ենք պարբերական հանդիպումների կազմակերպման
հնա րավորությունից` լինի Երևանում, թե Հայաստանի մարզկենտրոննե -
րում։ Ավաղ, չկան ֆինանսական նվազագույն ռեսուրսներ, որքան էլ որ դա
խոս  տո վանելը ցավալի լինի։ Միջոցներ գոնե մեր կողմնակիցների` ռուս-
հայ կա կան ռազմավարական դաշինքի անայլընտրանքայնության մեջ հա -
մոզ ված նե րի տեղաշարժի ծախսերը հոգալու համար։

Թող ների ինձ ընթեցողը նման` բնավ ոչ քնարական շեղման համար,
ուս տի նորից անդրադառնանք հոդվածի հիմնական թեմային, որը շար ժա -
ռիթ դարձավ Արցախի Հանրապետության նորընտիր նախագահ Արայիկ
Հա   րութ յունյանի համար` հանդես գալու հայտարարությամբ։ Ընդ որում`
ցան   կա  նում եմ անպայման օգտվել հնարավորությունից` երախտագիտութ -
յուն հայտ  նելու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին նախա -
գահ Բա կո Սահակի Սահակյանին, որը տասներեք տարի ղեկավարեց այդ
հպարտ ու աննկուն երկիրը` Արցախի Հանրապետությունը։ Առանց չափա -
զան  ցության կարելի է փաստել, որ շատ բանով նրա կշռադատված քաղա -
քա կանության շնորհիվ Հայաստանի «հինգերորդ շարասյանը», Սորոսի
տա րա տեսակ ճտերին չհաջողվեց Արցախը ներքաշել մասշտաբային քա -
ղա քա ցիական դիմակայության սարդոստայնի մեջ Հայաստանում 2018 թ.
ապ րիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո ընկած ժամանակաշրջա -
նում։ Հատ կապես ընդգծեմ, որ դրա իրականացման համար առաջնագիծ
էին հան վել սորոսյան լափակերները, ավելին` հատկացվել էին միջոցներ ՀՀ
2020 թ. պետական բյուջեից։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ ապակայունացման
դրո շի ներքո Արցախում միավորվել էին ոչ միայն նիկոլվովաևիչյան սխրա -
կից ները Սորոսի ճտերի կազմից, այլև, այսպես կոչված, «Սասնա ծռեր» կու -
սակ ցության ղեկավարությունը։ Ըստ էության, սա ռազմականացված խմբա -
վո րում է, որի ղեկավարները արտասահմանից ֆինանսավորվող սովո րա -
կան ահաբեկիչներ են։ Որպեսզի ընթերցողի համար պարզ լինի, որ Արցա -
խում դրության ապակայունացմամբ շահագրգռված էին համաշխարհային
քա ղա քականության ուժի հայտնի կենտրոնն ու նրա արբանյակները` հան -
ձինս Ադրբեջանի և Թուրքիայի, ներկայացնեմ փաստ ոչ այնքան հեռավոր
անց  յալից։ Այսպես, 2016 թ. հուլիսի 17-ին ռազմականացված այդ խմբավոր -
ման անդամները զավթեցին Երևանի պարեկապահակային ծառայության
(ՊՊԾ) շենքը և մինչև հուլիսի 31-ը պահեցին շենքում գտնվող մարդկանց
մեծ մասին։ Այդ զինված արկածախնդրությունը վերջնարդյունքում վերած -
վեց ողբերգության` զոհվեց երեք ոստիկան։ Այդ օրերին, ոչ առանց արտա -
սահ  մանյան ֆինանսավորման, Երևանում տեղի էին ունենում հանրա հա -
վաք ներ` ի պաշտպանություն ՊՊԾ-ն գրաված ռազմականացված խմբա -
վոր  ման, այսինքն` ահաբեկիչների։ Եվ ահա 2016 թ. հուլիսի 23-ին հանրա -
հա  վաքում բարձրախոսը ձեռքին հայտնվում է Նիկոլ Վովաևիչը, որն այժմ
ՀՀ «ժողվարչապետն» է, ինչը միանգամայն սպասելի էր, քանի որ տեսնելով
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մարդ  կանց զանգվածային կուտակումը` նա չէր կարող չգայթակղվել հան -
րա  հավաքի «կառավարման սանձերն» իր ձեռքը վերցնելու հնա րա վո րութ -
յամբ։ Իշխանազավթման սույն «գլխավոր փորձի» ժամանակ արդեն, երբ
ելույթ էր ունենում Նիկոլ Վովաևիչը, զինված խմբի անդամներից մեկը` Վա -
րու  ժան Ավետիսյանն ասաց, որ Փաշինյանը ցանկանում է «ձեռքերը տա -
քաց նել արյամբ», իսկ մեկ այլ Սասնա ծուռ` ՊՊԾ-ի զավթման մասնակից նե -
րից Պավլիկ Մանուկյանը, ՊՊԾ գրավված շենքից հեռախոսով հրահանգում էր
հան րա հա վաքի կազմակերպիչներին. «Մարդկանց ասա` թող Նիկոլին աղ -
բա   մանը նետեն, թող քարկոծեն, ծեծեք, քշեք էդ Նիկոլին»։ Արդեն այն ժա -
մա նակ կար հստակ գիտակցումն այն բանի, որ Փաշինյանը կսոսնձվի խռո -
վութ  յանն ու հաջողության դեպքում կփորձի քաղաքական դիվիդենդներ
ստա  նալ։ Այդ խոսակցության ձայնագրությունը, հարգելի ընթերցող, ներկա -
յաց   վել է դատարանում որպես «Սասնա ծռերի» հանցագործության նյութե -
ղեն ապացույցներից մեկը։ Հիմա, չորս տարի անց, էլ ավելի ես համոզվում
ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կշռադատված քաղաքականության
ճշմար  տացիության մեջ, որն արդեն այն ժամանակ լրիվ կռահել էր զինված
գրավ  ման այդ սադրիչների նենգ մտադրությունը, որի նպատակն էր զանգ -
վա   ծային արյունահեղության և Հայաստանում իրավիճակի հետագա ապա -
կա  յունացման հրահրումը` որոշում ընդունելով ուժային գործողություն չկի -
րա ռել զինված խմբի չեզոքացման համար։ Ահաբեկիչների ու նրանց հե -
տևում կանգնած արտասահմանյան տիկնիկավարների մտադրությունը
չհա  ջողվեց իրականացնել։ ՀՀ իշխանությունները կարողացան խուսափել
զանգ  վածային արյունահեղությունից, ինչում էական էր Արցախի հերոս, գե -
նե  րալ-մայոր Վիտալի Բալասանյանի դերը, որի անառարկելի հեղի նա կութ -
յունը` որպես Արցախի ժողովրդի 1992–1994 թթ. ազգային-ազատագրական
պա տերազմի անձնուրաց հրամանատարի, ըստ իմ համոզման, կրկնում եմ,
խա ղաց էական դեր այն բանում, որ զինված խումբը հանձնվեց իշխա նութ -
յուն ներին։

Եվ ահա, այն ուժերը, որոնք չորս տարի առաջ կոչ էին անում Նիկոլին
նե տել «աղբամանը, քարկոծել (ինչպես ապաշխարած անառակ Մագթաղի -
նեին – Ա. Գ.)», հիմա, փորձելով ապակայունացնել իրավիճակն Արցախում,
չնա յած տարբեր շարժառիթներով, հայտնվել են բարիկադների նույն կող -
մում։ Իսկ մյուս կողմում միանգամայն արժանապատվորեն իրենց դրսևորե -
ցին Արցախի Հանրապետության օրինական ճանապարհով ընտրված նա -
խա գահ Բակո Սահակյանն ու նրա թիմը։

Համոզված եմ, որ մեր ընթերցողին այնքան էլ անհետաքրքիր չի լի -
նի իմանալ, թե ինչպես արձագանքեց վերջին իրադարձություններին Ար -
ցա խի նորընտիր նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Կարծում եմ, որ
Արայիկ Հարությունյանը միանգամայն ճիշտ է վարվել` արձագանքելով ս. թ.
ապ րիլի 21-ին կայացած տեսակոնֆերանսին, որին մասնակցում էին
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ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն ու ԵԱՀԿ գործող նախագահի
անձ նական ներկայացուցիչը, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գոր -
ծե րի նախարարները, այլ ոչ թե Ս. Վ. Լավրովի ելույթին։ Որոշ մեջ բե րում -
ներ կատարենք ս. թ. ապրիլի 22-ին Facebook-ի իր էջում Արցախի նա -
խա գա հի արած գրառումից։ «Իհարկե, մենք բարձր ենք գնահատում Հա -
յաս տանի Հանրապետության իշխանությունների բացառիկ դերա կա տա -
րումն այս հարցում (նկատի ունի Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորումը – Ա. Գ.), բայց պետք է ընդունել, որ բանակցային սեղա -
նին ներկայացված ցանկա ցած առաջարկի կամ փաստաթղթի շուրջ Ար -
ցախի ժողովրդի անունից բա նակ ցելու համար առաջնային մանդատը
ստացել են Արցախի Հան րա պե տության իշխանությունները»։ Անվիճելի է,
որ այս խոսքերը հասցեա գրված են «ժողվարչապետին», որը մեկ տարի
շարունակ Հայաստանի և Ար ցա խի հասարակություններից թաքցրել է Ի.
Ալիևի հետ բանակ ցութ յուն ների էությունը կամ ցինիկաբար ստել, ինչը
բացահայտվեց, նորից եմ ընդ գծում, Ս. Վ. Լավրովի կողմից. «Կան նա խա -
գծեր, որոնք տարածվել են մեկ տարի առաջ (անցած տարվա ապրիլին)
Ռուսաստանի, Հայաս տա նի, Ադր բեջանի արտաքին գործերի նախարար -
ների հանդիպման ժամա նակ` Մոսկ վայում, համանախագահների մաս -
նակ ցությամբ»։

Որպեսզի պատկերն ավելի ամբողջական լինի, կարծում եմ, որ իմաստ
ունի ներկայացնել յոթ պայմաններից գոնե երկուսը, որոնք նշված են Արայիկ
Հարութ յունյանի հայտարարությունում, չնայած բոլոր յոթ պայմաններն էլ խո -
րա պես փաստարկված են և օրգանապես փոխկապակցված։

Երրորդ պայման. «Առանց Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրա վուն քի
առաջ նահերթ ճանաչման հակամարտության կարգավորման որևէ տար բե -
րակ չի կարող կողմերի միջև (նկատի ունի Արցախի Հանրապետությունը և
Ադր բեջանը – Ա. Գ.) բովանդակային քննարկման առարկա դառնալ»։

Չորրորդ պայման. «Պետք է հստակ երաշխիքներով բացառվեն հա -
կա մարտության կարգավորման գործընթացում ուժի ու դրա սպառնալիքի
կի րառման փորձերը, քանի որ հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդներն արժանի են
խա ղաղության մեջ ապրելու. այլապես Արցախի Հանրապետությունը պատ -
րաստ է անհամաչափ հակահարված տալու նախահարձակ Ադրբեջանին`
ռազ մական գործողությունները նաև տեղափոխելով նրա տարածք»
(https://www.armenpress.ru/news/1013003/)։

Երբ գրվում են այս տողերը, հարգելի ընթերցող, ինձ չեն լքում տագ -
նա պահույզ մտքերն այն մասին, թե ինչպիսին է լինելու աշխարհը կորո նա -
վի րուսի համավարակից հետո, ինչպիսի՞ն կդառնան Ռուսաստանը, նրա
դաշ նակիցները ԵՏՄ և ՀԱՊԿ գծով, ՇՀԿ գործընկերների գծով։ Այսօր հե ղի -
նա կավոր շատ քաղաքագետներ համակարծիք են, որ երբ կորոնավիրուսի
հա մավարակի սպառնալիքն անցնի, քաղաքակրթությունն ու շրջակա աշ -
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խարհն այլևս երբեք նախկինի պես չեն լինի. կձևավորվեն անվտանգության
հա մաշխարհային նոր համակարգ, համաշխարհային նոր տնտեսություն,
կստեղծ վեն միջպետական նոր հարաբերություններ։ Հուսալ, թե այս անխու -
սա փելի փոփոխությունները կհասկացվեն Նիկոլ Փաշինյանի և Ко-ի կողմից և
ար դեն այժմ կընդունվեն անհրաժեշտ միջոցներ, ավաղ, չարժե, ինչի հեր -
թա կան հաստատումն են դարձել նրա վերջին ամենօրյա live-երն ու հար ցա -
զրույցը Հայաստանի Հանրային հեռուստատեսությամբ, ինչպես և նրա հեր -
թական ցինիկ ստի բացահայտումն ու հանրությունից Ղարաբաղյան հա կա -
 մարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի էությունը թաք -
ցնելը։ Հերթական անգամ արդեն չարժե ընդգծել այն փաստը, որ Նիկոլ Վո -
վա ևիչը չունի գիտելիքների գոնե նվազագույն պաշար արդի աշխարհում
տե ղի ունեցող գործընթացների էությունը հասկանալու համար։ Ավելի մատ -
չելի արտահայտվելով` մենք պետք է փաստենք այն անբեկանելի ճշմար -
տութ յունը, որ «ժողվարչապետի» հետագա գտնվելը իշխանությունում Հա -
յաս տանի Հանրապետության ազգային անվտանգության գլխավոր սպառ -
նա լիքն է։ Ուստի, քաղաքական բոլոր ուժերի առաջնահերթ կարևորության
խնդի րը, որոնց համար թանկ է հայկական երկու պետությունների` Հայաս -
տանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության ճակատագիրը,
պետք է դառնա երկրում սահմանադրական կարգի, որը ոտնահարվել է
Հայաս տանի Հանրապետության VI գումարման Ազգային ժողովի ցրմամբ,
վե րա կանգնմանն ուղղված համատեղ անհետաձգելի միջոցների ընդու նումը։
Խորհրդարանի ցրմամբ, որը տեղի ունեցավ ՀՀ Սահմանադրության կոպ -
տագույն խախտումների հետևանքով, իսկ պարզ լեզվով ասած` ցրվեց ստոր
դավաճանության արդյունքում, որը կատարվեց անդրօվկիանոսյան ստրա -
տեգների մանրակրկիտ մտածված սցենարով։ Ընդ որում` չա փա զանց
կարևոր է այն իրողության գիտակցումը, որ հապաղումն այս հարցում հղի է
հայոց պետականության կորստով։ Դժբախտաբար, սա չա փա զան ցութ յուն չէ։

Հոդվածի վերջում կցանկանայի կարճ ամփոփել այն։ Հոդվածը գրելիս
հի  շո ղութ յանս մեջ, որպես սևեռուն գաղափար, վերակենդանացան «պա տե -
րազ մի կուսակցության» վառ ներկայացուցչի` հին հռոմեական քաղա քա կան և
պետական գործիչ Մարկոս Պորկիոս Կատոնի ահեղ կոչերը, որն իր յուրա -
 քանչյուր ելույթ Հռոմի Սենատում ավարտում էր նույն նա խա դա սութ յամբ.
«Կարթագենը պե՛տք է կործանվի»։ Ճակատագրի բերումով մ. թ. ա. 149
թվականը դարձավ Կատոնի մահվան և Երրորդ Պունիկյան պատե րազ մի սկսվե -
լու տարեթիվը, որի արդյունքը դարձան Կենտրոնական Մի ջերկ րա ծովի այդ
երբեմնի ամենամեծ ու հզոր քաղաքի լիակատար կործանումն ու այ րումը։

Թող հարգելի ընթերցողին գրոտեսկային չթվան այսօրվա իրա դար -
ձութ յունների զուգորդումները և համեմատություններն այն իրադար ձութ -
յուն  ն երի հետ, որոնց միմյանցից բաժանում են 22 դարեր։ Իսկ այսօր ինքնա -
կոր  ծանումից հայոց պետականության պահպանման համար, անկասկած,
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հրա տապ է «Նիկոլը պե´տք է հեռանա» կոչը, քանզի դա է Հայաստանի
Հան րա պետության փրկությունը ինքնակործանումից։

Հ. Գ. Այսօր` 2020 թ. ապրիլի 24-ին, Վեհափառ Տեր, Ամենայն Հայոց
կա  թո ղիկոս Գարեգին Երկրորդը ուղերձ է հղել Օսմանյան կայսրությունում
Հա յոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակի օրվա առիթով։
Կա թո ղիկոսի ուղերձում, մասնավորապես, նշվում է. «Այսօր ազգովի վեր ս -
տին մեր խոնարհումն ենք բերում Հայոց ցեղասպանության մեր սուրբ նա -
 հա տակներին, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն հավատի և հայ րե նի -
քի։ Ցեղասպանության տարիներին մեր ժողովուրդը տեսավ մեկ և կես մի -
լիոն իր զավակների սպանդը, իր ազգային-հոգևոր արժեքների, մեր սրբա -
վայ րերի, վանքերի ու եկեղեցիների, մեր գյուղերի ու քաղաքների ավերումը,
կորց րեց իր պատմական հայրենիքի մեծագույն մասը ... Հոգևոր միաս նութ -
յամբ աղոթենք և ուխտենք` իրագործել ազգային նվիրական տեսիլքները
ազատ և անկախ մեր հայրենիքի ապահովության, առաջընթացի ու բարօ -
րութ յան, Սփյուռքի առավել շենացման, Հայոց ցեղասպանության համ ընդ -
հա  նուր ճանաչման ու դատապարտման, մեր արդար դատի` պա հան ջա տի -
րութ յան հաղթանակի»։ Իմ կողմից կցանկանայի ավելացնել. ուխտենք, որ
կկան գ նեցնենք հայ ժողովրդի ընդհանուր սրբավայրի` Հայաստանի Հան րա -
պե տության արդեն երկու տարի շարունակվող ինքնակործանումը։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ВЫЖИВАНИЕ АРМЕНИИ – БЕЗ ПАШИНЯНА

Аннотация
Задача первостепенной важности – незамедлительно приступить к

об  ще национальному духовному исцелению, что является необходимым
ус  ловием спасения Армении от общенациональной катастрофы. А доста-
точное условие сохранения армянской государственности, обеспечения
на  циональной безопасности – незамедлительное отстранение Никола
Па  шиняна от власти.

В наше тревожное время, когда пандемия коронавируса, к сожале-
нию, не идет на спад, стараешься ознакомиться с возможно большим
объе мом информации по борьбе с пандемией. И это отнюдь не праздный
ин  терес или стремление как-то заполнить дополнительные часы свобод-
ного времени, высвободившиеся с введением чрезвычайного положения в
Рес  публике Армения (РА). Нет, уважаемый читатель, потребность в поис -
ке новой информации обусловлена осознанием своей персональной от -
 вет ственности как гражданина Республики Армения по выработке реко-
мендаций, в которых был бы обобщен уже имевший место положительный
опыт борьбы с коронавирусом, отмеченный в отдельных странах мира. Бо -
лее того, долг каждого – мобилизоваться и в меру своих знаний и опыта
про  работать предложения по поддержке экономики и бизнеса.

В этой связи хотелось бы упомянуть лишь некоторые рекомендации,
проз вучавшие в выступлении 28 апреля 2020 года президента России Вла -
ди  мира Владимировича Путина на совещании по борьбе с COVID–19. И
это отнюдь не в плане этакого местечкового подхалимажа, а потому, что в
выс  туплении В. В. Путина были даны рекомендации, которые вполне акту-
альны и применимы для Республики Армения. «Прошу правительство сов -
мест но с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу мас-
штабного общенационального плана действий по нормализации деловой
жиз ни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики.
На до приступить к такой работе не откладывая. Уже сейчас готовить необ -
хо димые решения и консолидировать под них нужные ресурсы, чтобы мы
мог ли развернуть такую программу на полную мощность, согласованно,
син хронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки и
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свя  занных с нею ограничений, – отметил в своем выступлении Владимир
Пу  тин и далее продолжил: – Обращаю внимание, стратегическая задача
такого общенационального плана действий – не только стабилизировать
ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в рос-
сийской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас склады-
вается в мире». Вникая в суть каждой из рекомендаций, содержащихся в
этих предложениях, и зная положение дел в экономике РА, первое, что
при ходит на ум, так это взять их за основу и приступить к предметной раз-
работке, бесспорно, применительно для экономики Армении планов и про-
грамм. Причем сделать это отнюдь не в духе эстрадной миниатюры Ген -
на дия Хазанова «У людей был Ренессанс. У нас был одобрямс!», а взяв за
ос нову тщательный анализ состояния дел в экономике и финансовой сфе -
ре республики хотя бы за последние пять лет.

Не скрою, уважаемый читатель, что, будучи оптимистом даже сей-
час, в мои молодые годы зрелого возраста, я надеялся, что «народный
пре мьер» Армении Никол Воваевич, себя любимый, так и поступит. Ан
нет. Никол Воваевич, оставаясь верным своей новаторской натуре, посту-
пил иначе, а именно: 3 мая т. г. он интервьюировал вице-премьера РА, ко -
мен данта режима чрезвычайного положения Тиграна Авиняна и министра
здра воохранения РА Арсена Торосяна, этак удобно расположившись за
сто ликом на траве. Ну прямо как на картине великого импрессиониста
Эдуар да Мане «Завтрак на траве». Только в нашем случае мы стали оче-
видцами не обнаженного женского тела, а обнаженных душ и сердец госу-
дарственных чиновников. Да-да, уважаемый читатель, я не оговорился,
Ни кол Воваевич самолично интервьюировал их. Признаюсь, что, лишь
под   напрягшись, я смог-таки 42 минуты усидеть у экрана телевизора и
смот   реть эту передачу, транслируемую в режиме online по десяткам теле-
каналов и с дюжину каналов интернет-телевидения. Спешу сообщить, что
на сей раз открылись новые грани безграничных познаний Никола Во ва -
еви ча в вирусологии, особливо проявились его знания в тонкостях борь-
бы с инфекцией коронавируса в Армении. А тот факт, что в последние
нес  колько дней ежедневный прирост заразившихся коронавирусом в РА
пре  вышает 100 человек, а общее число зараженных на 4 мая т.г. достиг-
ло 2507, а 39 больных погибли (за минувшие сутки число заразившихся
сос  тавило 121 человек, а смертей – 4), так все это отходит на второй
план. Ведь в ходе интервью его ведущий Никол Воваевич обнадежил
граж  дан Армении, заявив, что объявляется новый этап борьбы с корона-
вирусом и смысл этой борьбы заключается в том, что мы переходим на
этап децентрализованной борьбы: «Наша задача с завтрашнего дня (с 4
мая. – Ред.) состоит в обеспечении условий сосуществования с коронави-
русом (ну прямо в духе исторических решений ХХ съезда КПСС,
провозгла сивших принцип о возможности мирного сосуществования госу-
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дарств с раз личным социальным строем, но в нашем случае примени-
тельно к здра  во охранению. – А. Г.). Согласитесь, что невозможно год ос -
та ваться вза перти (у Никол Воваевича душа свободы жаждет. – А. Г.).
Если бы мы зна ли, что могли бы констатировать победу над пандемией
при самом жест ком закрытом режиме, можно было бы прийти к такому ре -
шению, но это невозможно» (он тешит себя мыслью, что еще год будет в
долж ности премьер-министра РА. – А. Г.)».

Чтобы не томить читателей изложением подробностей интервью
«на  родного премьера», скажу лишь, что известные российские врачи-те -
ра   певты и телеведущие Александр Мясников и Елена Малышева в лице
Ни кола Воваевича заимели многообещающего конкурента, но не в обна-
родовании профессиональных советов из области медицины, отнюдь нет.
Скре  пя сердце, признаюсь, что «народный премьер» РА в умении вешать
лап шу на уши телезрителей своими нескончаемыми live-s даст фору лю -
бо му профессионалу, обосновав, что он лучше разбирается – будь то в
ме  дицине или в самолетостроении. Так что знайте наших! Еще не переве -
лись «народные самородки» на земле армянской. Во всей этой истории
ме ня вдохновило то, что Никол Воваевич после ухода с должности премьер-
ми  нистра РА (что, надеюсь, не за горами) будет весьма и весьма востре-
бован у режиссеров, снимающих рекламные ролики по восхвалению не -
нуж  ных товаров, благодаря своему природному дару охмурять неискушен-
ных людей. Словом, мне трудно воздержаться от возгласа: ай да умница
Ни кол, ай да молодец! (за такое сравнение да простят меня поклонники А.
С. Пушкина). Не беда, что Никол Воваевич не врач узкого профиля, ведь у
не  го миссия куда более важная – врачевать души людей. Уже не раз при-
ходилось писать, что он наделен природным даром оболванивать даже,
на первый взгляд, вменяемых граждан Армении, уже не приходится гово-
рить о Диаспоре, причем оболванивать сотнями, сделав их, к примеру,
соу частниками «бархатной революции» (имеется в виду государственный
пе реворот апреля–мая 2018 г.). «Бархатная революция», которая и в наши
тре  вожные дни продолжает с ускорением реализовывать сценарий за -
океан с ких стратегов по разрушению армянского государства, созданию зо ны
не  стабильности и управляемого (ими же) хаоса на южных рубежах Рос -
сийской Федерации. Благо что интервью продлилось лишь 42 минуты, что
поз волило без душевных травм освободиться от необходимости дальше
слу  шать и видеть льющиеся с телеэкрана обескураживающие своим при-
митивизмом рекомендации «народного премьера». Вместе с тем не могу
не поделиться с читателями моими опасениями о постпандемических су -
ро  вых реалиях, с которыми неизбежно столкнутся экономика и бизнес Ар -
ме  нии в условиях полной неадекватности и отсутствия профессионализма
пра  вительства РА. Но, прежде чем поделиться с читателями своим виде-
нием о необходимости принятия уже сейчас неотложных мер, считаю важ-
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ным привести некоторые наблюдения о нынешнем состоянии экономики
РА. С этой целью напомню читателям некоторые экономические показате-
ли в динамике за последние пять лет. Не сомневаюсь, что такой подход
по з  волит читателям лучше понять: какие задачи следует решать в перво-
очередном порядке, какова имеющаяся ресурсная база, какие нововведе-
ния востребованы в экономической политике с учетом прогнозируемых
пос  ледствий пандемии.

Для этого приведем данные, опубликованные в сборниках Ста тис ти -
чес  кого комитета Республики Армения «Социально-экономическое поло-
жение Республики Армения в январе – феврале 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 гг.» в разделе «Иностранные инвестиции»:

Таблица 1

Итак, как видно из таблицы, в 2015– 2019 гг. объем прямых иностран-
ных инвестиций в экономику РА составил $1 млрд 20,5 млн. За этот же пе -
риод рост ВВП Армении составил $1 млрд 880 млн. Одновременно от ме -
тим, что в декабре 2018 г. после выборов нового состава На цио наль но го
соб  рания РА VII созыва, в котором фракция Н. Пашиняна «Мой шаг» полу -
чи  ла 88 депутатских мандатов из 132, Никол Воваевич сформировал пра   -
ви  тельство парламентского большинства. Однако обещанного ранее «на -
род  ным премьером» обилия прямых иностранных инвестиций так и не
прои   зошло: рост прямых иностранных инвестиций в 2019 г. в сравнении с
2018 г. составил лишь $440 тыс. Вместе с тем отметим, что в 2019 г. рост
ВВП составил $870 млн. При этом вполне очевидно, что этот рост в основ-
ном был обусловлен эффектом мультипликатора. Напомним читателям,
что в 2015– 2018 гг., увеличив прямые иностранные инвестиции аж на $1
млрд 20,5 млн, правительства премьер-министров РА Овика Абрамяна
(ап  рель 2014 г. – сентябрь 2016 г.) и Карена Карапетяна (сентябрь 2016 г.
– ап рель 2018 г.) в условиях мощной законодательной поддержки со сто-
роны Национального собрания РА, в котором Республиканская партия Ар -
ме нии, руководимая президентом РА Сержем Азатовичем Саргсяном, соз-
дали все условия для срабатывания в экономике эффекта мультипликатора.
А также, увеличивая инвестиции в производство на оп ре деленную сумму,
мы способствуем росту доходов работников, которые пре дъявляют воз-
росший спрос на предметы потребления и, следовательно, тем самым
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уве личивают доходы занятых в этой сфере людей, далее весь этот про-
цесс продолжается в новом цикле. Не имея понятия об этих эле ментарных
аз бучных экономических закономерностях, Никол Воваевич и Ко возомнили,
что 7,6%-ный рост ВВП РА, имевший место в 2019 г., это, без ложной
скром ности, заслуга «революционных» властей Армении. Меж ду тем на
де ле это не что иное, как попытка выдавать желаемое за дейст вительное.

Так вот, уважаемый читатель, я специально привел эти данные, и
вот почему. Уже очевидно, что в текущем году надеяться на иностранные
пря  мые инвестиции даже в прежних скромных объемах не приходится, в
то же время произойдет значительное снижение эффекта мультипликато-
ра, обусловленного прямыми иностранными инвестициями прошлых лет.

Далее заметим, что в 2015– 2019 гг. чистый приток денежных
средств физическим лицам по банковской системе РА составил $3 млрд
437 млн 402 тыс. (см. таблицу 2).

Денежные переводы по банковской системе РА 
физическим лицам (по странам)

Таблица 2 (тысяч долларов)*
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Так, в 2019 г. чистый приток денежных средств в РА составил $504
млн 021 тыс. Примечательно, что только из России этот показатель соста-
вил $629 млн 657 тыс. Естественно, что в текущем году суммы денежных
пе  ре водов в РА существенно уменьшатся. Ведь не секрет, что в этих сум-
мах значительный удельный вес приходился на денежные переводы
выез  жающих на сезонную работу в РФ граждан Армении. И такой ход раз-
вития событий, к сожалению, неизбежен, то есть в течение 2020 года мы
ста  нем очевидцами значительного сокращения притока иностранной ва -
лю  ты в РА. Напомню читателям также и ту данность, что по итогам 2019
го  да торговый баланс РА был отрицательным и составил минус $2 млрд
873,5 млн. Именно это обстоятельство особо актуализирует в экономике
РА задачу импортозамещения, что, в свою очередь, предполагает и воз-
можно лишь при существенном росте прямых инвестиций. Заметим так -
же, что в 2019 году Армения импортировала 75,36% потребляемого мяса
пти цы, 100% риса, 100% бензина, 100% дизельного топлива, 99,7% мар -
га рина, 98,5% растительного масла, 75,3% сливочного масла, 100% кофе
(«Со циально-экономическое положение Республики Армения в ян ва ре –
де кабре 2019 г.», стр. 242). К этому добавим, что в текущем году, к со жа -
ле нию, существенно сократятся и объемы экспорта из РА в силу об сто я -
тельств, обусловленных сокращением спроса на экспортируемые из Ар -
ме нии товары при одновременном падении их цен, что также приведет к
зна чительному сокращению притока валюты в РА.

Подобные тенденции в экономике, увы, будут превалировать в бли-
жайшие месяцы и приведут к тому, что в условиях значительного объема
от  рицательного сальдо баланса по текущим операциям, которое склады-
вается из сальдо внешнеторгового баланса товаров и услуг, чистого дохо-
да от инвестиций и чистых денежных переводов, при значительном сокра-
щении притока капитала (с $125 млн в 2018 году до $54,46 млн в 2019 г.),
при  ведут к тому, что платежный баланс РА будет сводиться с большим
де  фицитом. В этих условиях если ЦБ РА не будет осуществлять валют-
ную интервенцию из своих резервов, то произойдет ощутимое снижение
об менного курса драма, то есть девальвация национальной валюты РА,
со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями: рост
ин фляции, отток капитала, свертывание импорта, снижение доверия к на -
цио нальной денежной единице, что, в свою очередь, приведет к перево-
ду денежных вкладов граждан Армении в национальной валюте в ком-
мерческих банках РА на иностранную валюту. Причем не приходится сом -
не  ваться, что высокие ставки по драмовым вкладам по сравнению с дол-
ларовыми вкладами, сравнительно большие размеры гарантируемых
вкла  дов в национальной валюте не окажут существенного воздействия в
сок  ращении процесса долларизации денежных вкладов.
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Уважаемый читатель, можно было и далее детализировать возмож-
ные вызовы экономической и финансовой безопасности РА, которые уже
дают о себе знать и требуют принятия безотлагательных мер. Замечу
лишь, что новому руководству Центрального банка РА в условиях полной
са  моустраненности правительства следует найти возможности рефинан-
сирования коммерческих банков, причем под конкретные цели оказания
со  действия малому и среднему бизнесу. При этом постараться убедить
пра  вительство РА, чтобы целевое проектное финансирование произво-
дилось под гарантии правительства. В этой связи для более полного по -
ни  мания механизмов этой работы не помешало бы внимательно вникнуть в
пред ложения, высказанные академиком РАН Сергеем Юрьевичем
Глазьевым в его недавнем интервью агентству RUSSIA TODAY под загла-
вием «С. Глазьев о мировом экономическом кризисе». Словом, чтобы все
пред лагаемые разнородные механизмы начали бы работать, важно сое -
ди нить их в общую систему, ориентированную на рост производства, рост
ин вестиций, и таким образом, как говорит академик С. Глазьев, «создать
не кую ткань индикативного планирования, где государство вместе с биз-
несом будут планировать развитие экономики в перспективных направле-
ниях освоения нового технического уклада. И под это денежные власти
бу дут создавать кредиты, долгосрочные кредиты, которые через специ-
альные инструменты рефинансирования будут идти на специальные ин -
вес тиционные контракты, то есть целевые контракты, за которые бизнес
дол жен отвечать с точки зрения роста производства и освоения новых
тех нологий, а государство будет отвечать за обеспечение стабильности
мак роэкономических условий, налоговой системы, доступа к кредитам,
соз давая необходимые условия для наращивания производства». Однако
это тема другого анализа. Здесь же замечу, что сказанное неосуществи-
мо в условиях нахождения во власти «народного премьера» Никола Во -
ва евича, повторюсь, ввиду его полной неадекватности занимаемой долж-
ности. Поэтому в очередной раз считаю своим долгом заявить: каждый
день пребывания Никола Воваевича и Ко в правительстве РА куда более
серьез ная угроза национальной безопасности Армении, каждому ее граж-
данину, чем пандемия коронавируса. Если коронавирус подрывает здо-
ровье наших граждан, то «народный премьер» и его команда подрывают
здо ровье армянского общества, парализуют его способность действовать
в соответствии с задачами, стоящими перед армянским государством, а
именно: защищать страну, помогать не на словах, а на деле старикам и
де  тям, заботиться о больных и, наконец, своим личным примером воспи-
тывать молодое поколение.

Статью хотелось бы завершить словами из выступления Владимира
Вла  димировича Путина от 28 апреля 2020 г.: «Вновь повторю: для нас
сей  час главное – это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа не -
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п риемлем. Твёрдо знаю, что так думает, поступает по совести абсолют-
ное большинство из вас. Сохраним, сбережём людей. А всё остальное
при  ложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот
ко  ронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику,
ук  репим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял рабо-
ту, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим пред -
приятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на но ги».
Ду мается, что все сказанное полностью созвучно пожеланиям граждан
Ар мении, многие из которых за истекшие два года после государственно-
го переворота, увы, были оболванены тщательно продуманной информа-
ционной войной, развязанной заокеанскими стратегами цветных револю-
ций в отношении двух армянских государств – Республики Армения и
Рес  публики Арцах. Задача же первостепенной важности – уже сегодня
прис  тупить к общенациональному духовному исцелению – что является
не  обходимым условием спасения Армении от общенациональной ката-
строфы. А достаточное условие сохранения армянской государственно-
сти, обеспечения национальной безопасности – незамедлительное от -
стра нение Никола Пашиняна от власти. Отстранение Пашиняна от власти –
не  пременное условие сохранения Армении как независимого государства.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՊՐԵԼՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ` 
ԱՌԱՆՑ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻ

Մեր տագնապալի ժամանակներում, երբ կորոնավիրուսի համավա -
րա կը, ցավոք, չի մարում, ջանում ես համավարակի դեմ պայքարի մասին
տե  ղե կատվության հնարավորինս ավելի մեծ ծավալի ծանոթանալ։ Եվ սա
բնավ սոսկ հետաքրքրասիրության կամ Հայաստանի Հանրապետությունում
(ՀՀ) Արտակարգ դրության պատճառով առաջ եկած ազատ ժամանակի հա -
վել  յալ ժամերն ինչ-որ կերպ լրացնելու ձգտում չէ։ Ոչ, հարգելի ընթերցող,
նոր տեղեկատվության որոնման պահանջմունքը պայմանավորված է` որ -
պես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի սեփական անհատական
պա  տասխանատվության գիտակցությամբ, այն հանձնարարականների
մշակ  ման համատեքստում, որոնցում կընդհանրացվեր կորոնավիրուսի դեմ
պայ  քարի` աշխարհի որոշ երկրներում արդեն առկա դրական փորձը։ Ավե -
լին, յուրաքանչյուրի պարտքն է` մոբիլիզացվել և իր գիտելիքների ու փորձի
սահ  մաններում անել առաջարկություններ տնտեսության և բիզնեսի աջակ -
ցութ   յան վերաբերյալ։

Այս առնչությամբ կցանկանայի հիշատակել որոշ հանձնարարականներ,
որոնք հնչել են 2020 թ. ապրիլի 28-ին COVID–19-ի դեմ պայքարին նվիրված
խոր  հրդակցության ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադի մի -
րո   վիչ Պուտինի ունեցած ելույթում։ Եվ սա` բնավ ո՛չ մի ինչ-որ գավառական
շո  ղո քորթության իմաստով, այլ որովհետև Վ. Վ. Պուտինի ելույթում տրվել են
հանձ  նարարականներ, որոնք լիովին ակտուալ և կիրառելի են Հայաստանի
Հան  րապետության համար։ «Խնդրում եմ կառավարությանը` ռեգիոնների և
բիզ  նեսի հետ համատեղ, սկսել գործնական կյանքի նորմալացմանը հեռա -
նկա  րում քաղաքացիների զբաղվածության, եկամուտների և տնտեսության
աճի վերականգնմանն ուղղված գործողությունների մասշտաբային համազ -
գա  յին պլանի պատրաստումը։ Պետք է նման աշխատանքն սկսել անհապաղ։
Ար  դեն հիմա պատրաստել անհրաժեշտ որոշումներն ու դրանց համա պա -
տաս  խան` համախմբել անհրաժեշտ ռեսուրսները, որպեսզի մենք կարո ղա -
նանք նման ծրագիրն իրականացնել լրիվ հզորությամբ, համաձայնեցված, հա -
մա  ժամանակյա` փուլ առ փուլ դուրս գալով համաճարակաբանական իրա -
դրութ յունից և դրա հետ կապված սահմանափակումներից, – իր ելույթում նշեց
Վլա  դիմիր Պուտինը և այնուհետև շարունակեց։ – Ուշադրություն եմ հրա վի -
րում. գործողությունների նման համազգային պլանի ռազմավարական խնդիրը
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ոչ միայն իրավիճակի կայունացումն է, այլև երկարատև, կառուցվածքային փո -
փո  խությունների ապահովումը ռուսաստանյան տնտեսությունում` հաշվի առ -
նե  լով այն նոր իրողությունը, որն այժմ ստեղծվում է աշխարհում»։ Խորանալով
այդ առաջարկություններում պարունակվող հանձնարարականներից յուրա -
քանչ  յուրի էության մեջ և իմանալով տնտեսության վիճակը ՀՀ-ում` առաջին
բա  նը, որ մտածում ես, այն է, որ հիմք ընդունես դրանք և սկսես, անշուշտ` Հա -
յաս  տանի տնտեսության համար կիրառելի պլանների և ծրագրերի առար կա -
յա  կան մշակումը։ Ընդ որում` դա անել ոչ թե Գենադի Խազանովի «Մարդիկ
Վե  րա ծնունդ են ունեցել։ Մեզ մոտ եղել է` одобрямс!» էստրադային ման րա -
պատ  ման ոգով, այլ հիմք վերցնելով հանրապետության տնտեսության և ֆի -
նան   սական ոլորտի վիճակի մանրակրկիտ վերլուծությունը` գոնե վերջին հինգ
տա  րիների կտրվածքով։

Չեմ թաքցնի, հարգելի ընթերցող, որ, անգամ հիմա` հասուն տարիքիս
երի  տասարդության տարիներին լավատես լինելով` ես հույս ունեի, որ Հա յաս -
տա նի «ժող վարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրելին, այդպես էլ կվար վի։
Բայց ոչ։ Նիկոլ Վովաևիչը, հավատարիմ մնալով իր նորարարական էությանը,
այլ կերպ վարվեց, դիցուք. ս. թ. մայիսի 3-ին նա հարցազրույց վարեց ՀՀ փոխ -
վար  չա պետ, արտակարգ դրության ռեժիմի պարետ Տիգրան Ավինյանի և ՀՀ
առող  ջա պահության նախարար Արսեն Թորոսյանի հետ` հարմար տե ղա վոր -
վե լով խո տին դրված սեղանիկի առջև։ Ճիշտ` ինչպես մեծ իմպրեսիոնիստ
Էդուարդ Մա նեի «Նախաճաշ խոտի վրա» կտավում։ Միայն թե մեր պարա գա -
յում մենք դար ձանք ոչ թե կանացի մերկ մարմնի, այլ պետական պաշ տոն յա -
նե րի մեր կաց ված հոգիների ու սրտերի ականատեսները։ Այո, այո, հարգելի
ըն թերցող, ես չսխալվեցի, Նիկոլ Վովաևիչը անձամբ ինքը հարցազրույց էր
ունե նում նրանց հետ։ Խոստովանում եմ, որ խիստ լարվելով կարողացա, այ -
նու  ամե նայ նիվ, 42 րոպե նստել հեռուստացույցի էկրանի առջև և նայել այդ հա -
ղոր դումը, որը հեռարձակվում էր տասնյակ հեռուստաալիքներով և ին տեր -
նետ-հեռուս տա տեսության մի դյուժին ալիքներով, online ռեժիմով։ Ան մի ջա -
պես տե ղե կաց նեմ, որ այս անգամ բացվեցին վիրուսաբանության ոլորտում
Նի կոլ Վովաևիչի անսահ ման գիտելիքների նոր եզերքներ, հատկապես ի
հայտ եկան նրա գի տե լիքները Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակի դեմ
պայ քարի նրբու թյուն նե րի հարցում։ Իսկ այն փաստը, որ վերջին մի քանի օրե -
րին ՀՀ-ում կորո նա վի րուսով վարակվածների ամենօրյա աճը գերազանցում է
100 մարդը, իսկ վա րակ վածների ընդհանուր թիվը ս. թ. մայիսի 4-ի դրությամբ
հա սել է 2507 մար դու, իսկ 39 հիվանդ մահացել է (անցած օրը վարակվածների
թի վը կազմել է 121 մարդ, մահերինը` 4), մղվում է երկրորդ պլան։ Չէ՞ որ հար -
ցա զրույցի ընթաց քում հարցազրուցավար Նիկոլ Վովաևիչը հուսադրեց Հա -
յաս տանի քա ղա քացիներին` ասելով, որ հայտարարվում է կորոնավիրուսի
դեմ պայքարի նոր փուլ, և այդ պայքարի իմաստն այն է, որ մենք անցնում ենք ա -
պա կենտ րո նաց ված պայքարի փուլ. «Մեր խնդիրն է վաղվանից (մայիսի 4-ից –
խմբ.) հա մա կեցության նոր պայմաններ ապահովել, որպեսզի մենք կարո ղա -
նանք զու գա հեռ ապրել կորոնավիրուսի հետ (ճիշտ` ինչպես ԽՄԿԿ ХХ համա -
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գու մարի պատ մական որոշումների ոգով, որոնցով հռչակվեց սոցիալական
տար բեր կարգ ունեցող պետությունների խաղաղ գոյակցության հնարա վո -
րութ յան սկզբուն քը, բայց մեր պարագայում սույնը կիրառելի է առողջա պա -
հութ յան ոլոր տում – Ա. Գ.)։ Համաձայնեք, որ մեկ տարի անընդհատ փակված
մնալ ան հնար է (Նիկոլ Վովաևիչի սիրտն ազատություն է տենչում – Ա. Գ.)։
Եթե մենք էսօր իմանայինք, որ մեկ ամիս էլ ամենախիստ ռեժիմով փակված լի -
նե լուց հե տո մենք կարող ենք արձանագրել համաճարակի, համավարակի
հաղ  թա հա րումը, կարելի էր գնալ այդպիսի լուծման, բայց մենք փաստացի ար -
ձա նագրել ենք, որ դա իրատեսական չէ, հնարավոր, չէ (նա իրեն մխիթարում է
այն մտքով, որ դեռ մեկ տարի էլ ՀՀ վարչապետի պաշտոնում է լինելու – Ա. Գ.)»։

Որպեսզի ընթերցողներին չհոգնեցնեմ «ժողվարչապետի» հարցազրույցի
ման  րամասները ներկայացնելով` ասեմ միայն, որ ռուսաստանցի հայտնի բժիշկ-
թե  րապևտներ և հեռուստահաղորդավարներ Ալեքսանդր Մյասնիկովը և Ելենա
Մա  լիշևան հանձին Նիկոլ Վովաևիչի ձեռք բերեցին բազմախոստում մրցակից,
բայց ոչ բժշկության ոլորտի պրոֆեսիոնալ խորհուրդների հրապարակման հար -
ցում, բնավ ոչ։ Սիրտս գոտեպնդելով խոստովանում եմ, որ ՀՀ «ժող վար չա պե տը»,
հե ռուստադիտողների աչքին թոզ փչելու կարողությամբ, իր ան վեր ջա նա լի live-
երով կգերազանցի ցանկացած պրոֆեսիոնալի` հիմնավորելով, որ շատ ավելի
լավ է հասկանում` լինի բժշկության, թե ինքնաթիռաշինության ոլոր տում։ Այնպես
որ, իմացե՛ք մերոնց։ Հայոց հողում դեռ չեն վերացել «ժողո վրդա կան բնատուր
տա ղանդները»։ Այս ամբողջ պատմության մեջ ինձ ոգևորեց այն, որ Նիկոլ Վո -
վա ևիչը ՀՀ վարչապետի պաշտոնից հեռանալուց հետո (ինչը, հույս ունեմ, սա -
րերի հետևում չէ) խիստ պահանջված կլինի անպետք իրերի գովազ դա յին տե -
սա հոլովակներ նկարահանող ռեժիսորների կողմից` փորձով չհմտա ցած մարդ -
կանց հիմարացնելու իր բնածին տաղանդի շնորհիվ։ Մի խոսքով` դժվա րանում
եմ ձեռնպահ մնալ ու չբացականչել. ա՛յ թե խելոք ես, Նիկոլ, կեց ցե´ս (թող ներեն
ինձ մեծ բանաստեղծի` Ա. Ս. Պուշկինի երկրպագուները նման հա  մե մա տության
հա մար)։ Ոչինչ, որ Նիկոլ Վովաևիչը նեղ պրոֆիլի բժիշկ չէ, բայց չէ՞ որ շատ
ավե լի կարևոր առաքելություն ունի` բուժել մարդկանց հո գի նե րը։ Արդեն քանիցս
գրել եմ, որ նա անգամ Հայաստանի առաջին հայացքից մեղ սու նակ քաղաքա ցի -
նե րին հիմարացնելու բնատուր տաղանդով է օժտված, էլ չեմ ասում Սփյուռքի
մա սին, ընդ որում` հիմարացնել հարյուրներով` նրանց դարձ նե լով, օրինակ,
«թավ շ յա հեղափոխության» (նկատի ունեմ 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պե տական
հե ղա շրջումը) համամասնակիցներ։ «Թավշյա հեղափոխություն», որը մեր տագ -
նա պալի օրերին էլ շարունակում է արագացված իրականացնել անդր օվ կիա -
նոս յան ստրատեգների` հայոց պետականության կործանման, Ռու սաս տանի
Դաշ նության հարավային սահմաններին անկայունության գոտու և կա ռա վարելի
(իրենց իսկ կողմից) քաոսի ստեղծման սցենարը։ Բարիք է, որ հար ցա զրույցը
տևեց ընդամենը 42 րոպե, ինչը թույլ տվեց առանց հոգեկան տրավ մաների
ազատ վել «ժողվարչապետի»` հեռուստաէկրանից հորդող, իրենց պրի մի տի -
վիզ մով թևաթափ անող հաձնարարականներն այնուհետև լսե լու և տեսնելու ան -
հրա ժեշտությունից։ Միևնույն ժամանակ, չեմ կարող ընթեր ցող ներին չներ կա յաց -
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նել իմ երկյուղները հետհամավարակային դաժան իրո ղութ յունների վերաբերյալ,
որոնց անխուսափելիորեն կբախվեն Հայաստանի տնտե սությունն ու բիզնեսը
ՀՀ կառավարության լիակատար անհամար ժե քութ յան և պրոֆեսիոնալիզմի բա -
ցա կայության պայմաններում։ Բայց մինչ ընթեր ցող նե րին արդեն այժմ ան հա -
պաղ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության մա սին իմ տեսլականը ներ կա -
յաց նելը` կարևոր եմ համարում արտահայտել ՀՀ տնտե սության ներկայիս վի -
ճա կի մասին որոշ դիտարկումներ։ Այդ նպատակով ըն թեր ցողներին հիշեցնեմ
վեր ջին հինգ տարիների դինամիկայի վերաբերյալ տնտե սական որոշ ցու ցա -
նիշ ներ։ Չեմ կասկածում, որ նման մոտեցումը թույլ կտա ընթերցողներին ավելի
լավ հասկանալ` ի՞նչ խնդիրներ պետք է լուծվեն առաջ նահերթ կարգով, ինչ պի -
սի՞ն է ռեսուրսների բազան, ի՞նչ նորա մու ծութ յուն ներ են անհրաժեշտ տնտե սա -
կան քաղաքականությունում, հաշվի առնելով հա մա վա րակի կանխատեսվող
հե տևանքները։

Դրա համար ներկայացնենք տվյալներ` հրապարակված Հայաստանի
Հան  րա պետության Վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի Հանրա պե -
տութ յան սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 թթ.
հուն  վար–փետրվարին» տեղեկագրերի «Օտարերկրյա ներդրումներ» բաժ նում.

Աղյուսակ 1

Հարգելի ընթերցող, ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալ ներից ընթացիկ
տա րում օտար երկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են $1 մլրդ 20,5 մլն: Այդ
նույն ժամանակահատվածում Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճը կազմել է $1 մլրդ 880
մլն: Միաժամանակ նշենք, որ 2018 թ. դեկ տեմ բերին, ՀՀ VII գումարման Ազ գա -
յին ժողովի նոր կազմի ընտ րութ յուն նե րից հետո, որտեղ Ն. Փաշինյանի «Իմ
քայ լը» խմբակցությունը ստացավ 88 պատ գամավորական մանդատ 132-ից,
Նի կոլ Վովաևիչը ձևավորեց խորհր դա րա նական մեծամասնության կառա վա -
րութ յուն։ Սակայն «ժող վար չա պե տի»` ավե լի վաղ խոստացած օտարերկրյա ուղ -
ղա կի ներդրումների առատություն այդ պես էլ չեղավ. օտարերկրյա ուղղակի
ներ դրումների աճը 2019 թ., 2018 թ. հա մեմատ, կազմեց ընդամենը $440 հազ.։
Միև  նույն ժամանակ, նշենք, որ 2019 թ. ՀՆԱ աճը կազմեց $870 մլն։ Ընդ որում`
միան գամայն ակնհայտ է, որ այդ աճը հիմնականում պայմանավորված էր մուլ -
տիպ լիկատորի էֆեկտով։ Ըն թերցողներին հիշեցնենք, որ 2015–2018 թթ.,
օտար երկրյա ուղղակի ներ դրում ները ավելացան մինչև $1 մլրդ 20,5 մլն, ՀՀ
վարչապետեր Հովիկ Աբրա համյանի (2014 թ. ապրիլ – 2016 թ. սեպտեմբեր) և
Կա րեն Կարա պետ յանի (2016 թ. սեպտեմբեր – 2018 թ. ապրիլ) կառա վա րութ -
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յուն ները, ՀՀ Ազ գա  յին ժողովի, որտեղ Հայաստանի Հանրապետական կուսակ -
ցութ յունը, որը ղեկավարում էր ՀՀ նախագահ Սերժ Ազատի Սար գսյանը,
օրենս  դրական հզոր աջակցության պայմաններում, ստեղծեցին բոլոր պայ ման -
ները, որպեսզի տնտեսությունում աշխատի մուլտիպլիկատորի էֆեկ տը։ Հի -
շեց նենք նաև, որ որոշակի գումարով ավելացնելով ներ դրում ներն ար տա -
դրութ յունում` մենք նպաստում ենք աշխատողների եկա մուտ ների աճին, որոնք
ներ  կայացնում են սպառման առարկաների աճող պա հան ջարկ և, հետևաբար,
դրա նով իսկ մեծացնում են այդ ոլորտում զբաղ ված մարդ կանց եկամուտները,
այ նուհետև այս ամբողջ գործընթացը շարու նակ վում է նոր շրջափուլով։ Պատ -
կե րացում չունենալով այս տարրական, այբ բե նական տնտե սական օրի նա չա -
փութ յունների մասին` Նիկոլ Վովաևիչը և Ко-ն երևակայել են, թե ՀՀ ՀՆԱ 7,6%-
անոց աճը, որ տեղի է ունեցել 2019 թ., դա, առանց կեղծ հա մեստության, Հա -
յաս տանի «հեղափոխական» իշխա նութ յունների արժանիքն է։ Այնինչ, իրա կա -
նում ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ցան կա լին իրականության տեղ մա տուցելու փորձ։

Այնուհետև նկատենք, որ 2015–2019 թթ. ՀՀ բանկային համակարգով
ֆի  զի  կական անձանց դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը կազմել է $3
մլրդ 437 մլն 402 հազ. (տե´ս աղյուսակ 2)։

ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով դրամական փոխանցումներ ֆիզիկական
անձանց (ըստ երկրների)  

Աղյուսակ 2 (հազար դոլար)*
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* Տվյալները հրապարակվել են ՀՀ Կենտրոնական բանկի 2016, 2017, 2018, 2019, 2020թթ․ տեղելագրերում։



Այսպես, 2019թ. ՀՀ դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը կազմել է
$504 մլն 021 հազ.։ Հատկանշական է, որ միայն Ռուսաստանից այս ցուցա -
նի շը կազմել է $629 մլն 657 հազ.։ Բնականաբար, ընթացիկ տարում ՀՀ դրա -
մա  կան փոխանցումների գումարները էականորեն կնվազեն։ Գաղտնիք չէ,
որ այդ գումարների մեջ զգալի տեսակարար կշիռը բաժին էր ընկնում ՌԴ
սե զոնային աշխատանքի մեկնող ՀՀ քաղաքացիների դրամական փոխան -
ցում ներին։ Եվ իրադարձությունների զարգացման նման ընթացքը, ցավոք,
ան  խուսափելի է, այսինքն` 2020 թ. ընթացքում մենք կդառնանք ՀՀ ար տար -
ժույ թի ներհոսքի զգալի կրճատման վկաները։ Ընթերցողներին հի շեցնեմ
նաև այն իրողությունը, որ 2019 թ. արդյունքներով ՀՀ առևտրային հաշ վե -
կշի ռը բացասական է եղել և կազմել է մինուս $2 մլրդ 873,5 մլն։ Հենց այս
հան գամանքը ՀՀ տնտեսությունում հատկապես այժմեականացնում է ներ -
մուծ ման փոխարինման խնդիրը, ինչը, իր հերթին, ենթա դրում է և հնա րա -
վոր է միայն ուղղակի ներդրումների էական աճի դեպքում։ Նշենք նաև, որ
2019 թ. Հայաստանը ներմուծել է սպառվող թռչնամսի 75,36%-ը, բրնձի
100%-ը, բենզինի 100%-ը, դիզելային վառելիքի 100%-ը, մար գարինի
99,7%-ը, բուսայուղի 98,5%-ը, կարագի 75,3%-ը, սուրճի 100%-ը («Հա յաս -
տա նի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ. հուն վար–
դեկ տեմբերին», էջ 250)։ Սրան ավելացնենք այն, որ ընթացիկ տա րում, ցա -
վոք, էապես կկրճատվեն նաև ՀՀ-ից արտահանման ծավալ ներն այն հան -
գա մանքների բերումով, որոնք պայմանավորված են Հայաս տանից ար տա -
հան վող ապրանքների պահանջարկի կրճատմամբ` դրանց գների անկման
հետ միաժամանակ, ինչը նույնպես կհանգեցնի ՀՀ արժույթի ներհոսքի զգա լի
կրճատման։

Նման միտումները տնտեսությունում, ավաղ, գերակշռող կլինեն
առա ջիկա ամիսներին և կհանգեցնեն այն բանին, որ ընթացիկ գործառ նութ -
յուն ների հաշվեկշռի բացասական սալդոյի զգալի ծավալի պայման ներում,
որը ստեղծվում է ապրանքների ու ծառայությունների արտաքին առև տ րա յին
հաշ  վեկշռի սալդոյից, ներդրումների և զուտ դրամական փո խան ցում նե րի
զուտ եկամտից, կապիտալի հոսքի զգալի կրճատման պարագայում (2018 թ.
$125 մլն-ից մինչև $54,46 մլն 2019-ին), ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը կլինի մեծ
դե ֆիցիտով։ Այս պայմաններում, եթե ՀՀ ԿԲ-ն չիրականացնի արժութային
ին տերվենցիա իր պահուստներից, ապա տեղի կունենա դրամի փո խար ժե քի
զգա լի նվազեցում, այսինքն` ՀՀ ազգային արժույթի արժեզրկում` դրանից
բխող բացասական բոլոր հետևանքներով, դիցուք` ինֆլյացիայի աճ, կա պի -
տա լի արտահոսք, ներմուծման խափանում, վստահության անկում ազ գա յին
դրամական միավորի հանդեպ, ինչը, իր հերթին, կհանգեցնի ՀՀ առև տրա յին
բան կերում Հայաստանի քաղաքացի ների ազգային արժույթով դրա մա կան
ավանդների փոխարինման արտար ժույ թով։ Ընդ որում` կաս կած չի հա րու -
ցում, որ դրամային ավանդների բար ձր տոկոսադրույքները դո լա րով ավ -
անդ  ների համեմատությամբ, ազգային ար ժույ թով երաշ խա վոր վող ավանդ -
ների համեմատաբար մեծ չափերը էա կան ներգործություն չեն ունե նա դրա -
մա յին ավանդները դոլարի վերածելու գործընթացի կրճատման վրա։
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Հարգելի ընթերցող, կարելի էր շարունակել մանրամասնել ՀՀ տնտե -
սա կան և ֆինանսական անվտանգության հնարավոր մարտա հրավերները,
որոնք արդեն իրենց զգալ են տալիս և պահանջում են ընդունել ան հա պաղ
մի ջոցներ։ Նշեմ միայն, որ ՀՀ Կենտրոնական բանկի նոր ղեկա վարությունը
կա ռավարության լիակատար ինքնաօտարման պայմաններում պետք է հնա -
րա վորություններ գտնի վերաֆինանսավորելու առևտրային բանկերը, ընդ
որում` փոքր և միջին բիզնեսին աջակցություն ցուցաբերելու կոնկրետ նպա -
տակ ներից ելնելով։ Ընդ որում` պետք է ջանալ համոզել ՀՀ կառա վա րութ -
յանը, որպեսզի նպատակային նախագծային ֆինանսա վորումը տեղի ունե -
նա կառավարության երաշխիքով։ Այս առնչությամբ, աշխատանքի այս մե -
խա   նիզմները լիովին հասկանալու համար չէր խանգարի ուշա դիր դիտարկել
ՌԳԱ ակադեմիկոս Սերգեյ Յուրևիչ Գլազևի առաջարկությունները, որոնք
ար  վել են վերջերս RUSSIA TODAY գործա կալությանը տված նրա հար ցա -
զրույ  ցում` «Ս. Գլազևը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի մասին»
վեր  նագրով։ Մի խոսքով, որպեսզի առա ջարկվող բոլոր տարատեսակ մե -
խա  նիզմ ները սկսեն աշխատել, կարևոր է մի աց նել դրանք ընդհանուր համա -
կար  գում, որը արտադրության, ներ դրումների աճի կողմնորոշում կունենա և,
այդ պիսով, ինչպես ասում է ակադեմիկոս Ս. Գլազևը, «կստեղծի ինդիկատիվ
պլա նավորման մի ինչ-որ հենք, որտեղ պետությունը բիզնեսի հետ միասին
կպլա նավորի տնտե սության զարգացումը նոր տեխնիկական կարգի յու րաց -
ման հեռանկարային ուղղություններում։ Եվ այս համատեքստում դրամական
իշ խա նությունները կստեղծեն վարկեր, երկարաժամկետ վարկեր, որոնք վե -
րա ֆինան սավորման հատուկ գործիքների միջոցով կուղղվեն հատուկ ներ -
դրու մային գործարքների, այսինքն` նպատակային գործարքների, որոնց հա -
մար բիզ նեսը պետք է պատասխան տա արտադրության աճի և նոր տեխնո -
լո գիաների յուրացման տեսակետից, իսկ պետությունը պետք է պատասխան
տա մակրոտնտեսական պայմանների կայունության, հարկային համակար գի,
վար կերի հասանելիության ապահովման համար` ստեղծելով անհրա ժեշտ
պայ մաններ արտադրության խթանման համար»։ Սակայն սա այլ վեր լու ծութ -
յան թեմա է։ Իսկ այստեղ նշեմ, որ ասվածն անիրականանալի է իշխա նութ յու -
նում «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի գտնվելու պայմաններում. կրկնում եմ`
զբա ղեցրած պաշտոնին նրա լիակատար անհամարժեքության պատճառով։
Ուս  տի, հերթական անգամ պարտքս եմ համարում հայտա րարել. ՀՀ կառա -
վա րությունում Նիկոլ Վովաևիչի և Ко-ի գտնվելու յուրա քանչ յուր օրը շատ
ավե  լի մեծ սպառնալիք է Հայաստանի, նրա յուրա քանչյուր քաղաքացու ազ -
գա յին անվտանգությանը, քան կորոնավիրուսի հա մա վարակը։ Եթե կորո նա -
վի րուսը խարխլում է մեր քաղաքացիների առող ջությունը, ապա «ժող վար -
չա պետն» ու նրա թիմը քայքայում են հայ հան րության առողջությունը, կաթ -
վա ծահար են անում նրա գործելու ունա կությունն այն անելիքներին համա -
պա տասխան, որոնք կանգնած են հայ կական պետության առջև, այն է.
պաշտ պանել երկիրը, օգնել ոչ թե խոսքով, այլ գործով ծերերին ու երե խա նե -
րին, հոգ տանել հիվանդների մասին և, վերջապես, սեփական օրինակով
դաս տիարակել երիտասարդ սերնդին։
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Հոդվածը կցանկանայի ավարտել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի
2020թ. ապրիլի 28-ի ելույթի խոսքերով. «Նորից կրկնում եմ. մեզ համար
այժմ գլխավորը մարդիկ են, նրանց կյանքը։ Այլ ընտրությունը մեր ժողովրդի
հա մար անընդունելի է։ Հաստատ գիտեմ, որ այսպես է մտածում, խղճի
մտոք գործում ձեր բացարձակ մեծամասնությունը։ Պահենք, պահպանենք
մա րդ  կանց։ Իսկ մնացածը ինքն իրեն կստացվի։ Մենք ամեն բան ան պայ -
ման կճշտենք ու կշտկենք, կհաղթահարենք այս կորոնավիրուսը և հան -
գիստ սրտով, բոլորս միասին կբարձրացնենք տնտեսությունը, կամ րա պն -
դենք բարեկեցությունը, անպայման կաջակցենք նրանց, ովքեր աշ խա տանք
են կորցրել, վաստակ, ում համար հիմա հեշտ չէ, թիկունք կլինենք տուժած
ձեռ նարկություններին, կօգնենք նրանց պահպանել աշխա տատեղերը, նո -
րից ոտքի կանգնել»։ Կարծում եմ, որ ասվածը լիովին հա մահունչ է Հայաս -
տա նի քաղաքացիների ցանկություններին, որոնցից շա տերը պետական հե -
ղա շրջումից հետո անցած երկու տարում, ավաղ, հիմա րա ցվել են լավ
մտած ված տեղեկատվական պատերազմով, որ սանձա զերծել են գու նա -
վոր հեղափոխությունների անդրօվկիանոսյան ստրատեգ ները հայկական
եր կու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան -
րա  պետության դեմ։ Առաջնային կարևորության խնդիրն արդեն այսօր հա -
մազ գային հոգևոր ապաքինմանն անհապաղ ձեռնամուխ լի նելն է, ինչը հա -
մազ գային աղետից Հայաստանի փրկության անհրաժեշտ պայմանն է։ Իսկ
հայ կական պետականության պահպանման, ազգային ան վտանգության
ապա հովման բավարար պայմանը Նիկոլ Փաշինյանին անհապաղ իշ խա -
նութ յունից հեռացնելն է։ Փաշինյանին իշխանությունից հե ռացնելը որպես
ան կախ պետություն Հայաստանի պահպանման պարտա դիր պայմանն է։     

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ВОЙНА НА ПОРОГЕ АРМЕНИИ И АРЦАХА

Аннотация
Азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись занятостью

ве дущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развяжет очеред-
ную бойню на линии противостояния Вооруженных сил Азербайджана и
Рес публики Арцах. Зная коварство современных неоосманистов, следует
ожи дать серию провокаций на армяно-азербайджанской границе в районе
На хиджевана.

Война на пороге Армении и Арцаха, и это не есть преувеличение.
Пре  дотвратить ее возможно лишь на основе общенациональной консоли-
дации армянского народа – Армении, Арцаха и армянской Диаспоры.

Анализ событий последних недель в Закавказье и вокруг него наво-
дит на тревожную мысль о том, что в самое ближайшее время ждать боль   -
шой беды: Азербайджан не без благословления Турции развяжет вой ну
против Республики Арцах. При этом заметим, что изо дня в день все
более ожесточается информационная война со стороны Азербай джа на
про тив двух армянских государств – Республики Армения и Рес публики
Ар цах (Нагорно-Карабахская Республика). Чтобы не быть голос ловным,
сош люсь на конкретные публикации.

Так, 23 апреля интернет-издание DAY.az опубликовало статью под
за главием «Генерал-полковник Магеррам Алиев: Азербайджанский народ
ожи дает приказа Верховного главнокомандующего и всегда готов мобили-
зоваться для освобождения оккупированных территорий». В своем интер-
вью помощник президента Азербайджана Магеррам Алиев, в частности,
зая вил: «… у Армении вообще нет выхода – или они должны смириться с
соответствующим вариантом решения конфликта, либо, отказавшись от
этого, размышлять об участи, которая приведет к тяжелым последствиям.
Считаю, что военно-политические и дипломатические круги Армении долж -
 ны пересмотреть указанные факты, проанализировать их и продемонстри-
ровать здравый рассудок. В противном случае доблестная азербайджан-
ская армия под руководством Верховного главнокомандующего в короткое
время повергнет врага, и трехцветный азербайджанский флаг бу дет раз-
веваться над освобожденными территориями. В реальности этого ни у кого
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сомнений быть не должно»  (news.day.az/politics/1227387.html). Ви дать,
большие звезды на пагонах муаллим Магеррам получил в годы Ар цах ской
национально-освободительной войны 1992−1994 годов, когда «доб -
лестная азербайджанская Армия» потерпела сокрушительное поражение,
или же в ходе четырехдневной Апрельской (2016 г.) войны, когда люд ские
потери азербайджанской стороны десятикратно превышали потери ар мии
обороны Арцаха. Но это для азербайджанских военных бонз не важ но,
ведь подавляющее большинство погибших с азербайджанской стороны
были представителями этнических меньшинств – лезгины, талыши, та  ты.
А уже 5 мая т. г., как передало Vesti.az, Магеррам Алиев и министр обо -
роны Азербайджана Закир Гасанов проверили боеготовность армии на пе -
редовой, которая была осуществлена по поручению Ильхама Алиева.
«Пос ле заслушивания докладов об оперативной обстановке на линии соп -
ри косновения войск генерал-полковник Алиев и генерал-полковник Гаса -
нов наблюдали за позициями противника на передовой (читай подразде-
лений Армии обороны Республики Арцах. – А. Г.). Министр обороны дал
соот ветствующие указания по поддержанию постоянной боеготовности
под разделений», говорится в репортаже Vesti. az. Примечательно, что в
этот же день другое азербайджанское интернет-издание Vedomosti. az эту
же информацию опубликовало под заглавием «Магеррам Алиев и Закир Га -
санов готовят армию к войне». Естественно, что Турция не могла остсть ся в
стороне. И вот 10 мая т. г. на странице агентства Turan читаем статью под
заг лавием «Объявлена Республика Западный Азербайджан (Иреван) в
изг нании». В сообщении агентства Turan читаем: «Гафар Чахмаглы, про-
фессор университета Кайсери в Турции и известный ученый-арменовед
был избран председателем инициативной группы Республики Западный
Азербайджан (Иреван) после обсуждений в видеоконференции, организо-
ванной Всеазиатским центром (БАО). Говоря с агентством Туран о провоз-
глашении республики в изгнании, профессор Гафар Чахмаглы сказал, что
эта идея уже давно стоит на повестке дня как Азербайджана, так и Турции
(обратите внимание «так и Турции». – А. Г.), и что важные люди западно-
азер байджанского (иреванского) происхождения, проживающие в разных
частях света, сделали этот решающий шаг: «История показывает, на -
сколько мы правы сделать этот шаг. Наше государство всегда было нашим
го сударством в Западном Азербайджане, которое веками было нашей пос -
то янной родиной (напомним читателям, что азербайджанский этнос впер-
вые в своей истории объединился в государство лишь 28 мая 1918 года
Вре менным Национальным советом мусульман Закавказья в пределах
пре имущественно населенных мусульманами территорий Кавказского на -
мест ничества Российской империи. – А. Г.) . Россия положила конец нашей
го сударственности, оккупировав Иреван. После решения Москвы депорта-
ция людей азербайджанского происхождения из Армении продолжалась с
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1918 по 1948−53 годы, и этот процесс был завершен в 1988 году, и в ре -
зуль тате в Армении не осталось ни одного человека азербайджанского про-
исхождения». Профессор Гафар Чахмаглы подчеркнул далее, что главная
цель Республики Западный Азербайджан (Иреван), в которой доминирует
ин теллигенция (абсолютно не знающая истории своего народа. – А. Г.), –
вер нуть все исторические земли, включая Ереван, Зангебасар, Гойчу, Зан -
ге зур, Гюмри, Даралайаз и все исторические земли в границах современной
Ар мении». Ком ментировать маразматические бредни турецко-азербай-
джанского профессора значит угодить в примитивно расставленный капкан,
вы держанный в гнусных традициях Йозефа Геббельса, не раз заявлявшего:
«Чем чудовищнее солжешь, тем скорее тебе поверят. Рядовые люди скорее
ве рят большой лжи, чем маленькой. Это соответствует их примитивной ду ше».
Что же, видимо, профессор Чахмаглы лучше осведомлен о душах турецких
и азербайджанских граждан, поэтому не стану с ним спорить на этот счет.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: ка -
ко ва реакция армянских властей, собственно, чем они заняты в эти дни? Я
не стану в подробностях пересказывать драку, имевшую место 8 мая т. г.
во время заседания Национального Собрания Республики Армения (да -
лее – НС РА), а скажу лишь то, что в своем большинстве депутаты НС РА
VII созыва напрочь далеки от законотворчества, это даже для самых лени-
вых уже понятно. Однако, как оказалось, они по-мужски и драться-то не
умеют. Зато у них есть другое преимущество: четко следовать установкам
за океанских поводырей. Признаюсь, что в этом они преуспевают. Так, 10
мая т. г. в известном русофобском СМИ, рупоре заокеанских стратегов цвет -
ной революции в Армении (речь о государственном перевороте апреля–мая
2018 г.) интернет-издании 1in.am была опубликована статья под заглави-
ем «Армянский народ показал Кремлю и всем одну ясную вещь». Приведу
от дельные выдержки из этой статьи: «Бурная внутренняя жизнь и усили-
вающиеся внутриполитические события последних недель стали поводом
для выдвижения версии, что в Армении делается попытка совершить госу-
дарственный переворот, посредством чего Кремль пытается установить в
Ар цахской зоне свое военное присутствие». Далее автор статьи продол-
жает свою галиматью, при этом намеренно искажая факты, связанные с
раз вязыванием Азербайджаном четырехдневной Апрельской (2016 г.) вой -
ны против Республики Арцах. Вместе с тем, дабы придать видимость объ-
ективности своим суждениям, в статье приводят и такую мысль: «Воз вра -
ща ясь к дальнобойной программе и желанию Кремля о военном присутст -
вии в зоне арцахского противостояния, хотя надо заметить, что в этом
смыс ле (Кремль) не единственный силовой центр, тем не менее, следует
за протоколировать одну вещь – четырехдневная Апрель ская война более
чем четко показала как Кремлю, так и другим силовым центрам, что защи-
ту границ армянского государства обеспечивает армянский народ и плоть
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от плоти народа национальная армия, а не какая-либо власть». Почему-то
ав тор статьи умалчивает, какие это силовые центры заинтересованы
обес печить свое военное присутствие в зоне конфликта. Автору этих строк
уже многократно приходилось писать, что контроль за 105-километровой
гра ницей зоны безопасности, в настоящее время контролируемой Армией
обо роны Арцаха и Исламской Республикой Иран в районах Зангелана,
Джеб раила и Физули – вот вожделенная мечта США, Израиля и Турции. И
имен но этот факт всячески стараются скрыть упомянутые в статье так на -
зы ваемые «и другие силовые центры». В конце же статьи раскрывается и
ко нечная цель заокеанских стратегов гибридной войны и их николвоваев-
ских приспешников, которые с потрохами выдают самих себя в вышеупо-
мянутой публикации. «В России, пожалуй, осознают и представляют одну
вещь, что любая попытка в Армении повернуть вс пять народную револю-
цию (государственный переворот апреля–мая 2018 г. в Армении. – А. Г.)
по большому счету не то что обеспечит военное присутствие в Арцахе, но
да же обернется потерей военного присутствия в Армении», – грозно стращает
не понятно кого автор статьи (1in.am/2749284.html). Речь о выводе 102-й рос-
сийской военной базы из Гюмри. И надо же, что 12 мая т. г. по какому-то
слу чайному совпадению Посольство США в Республике Армения выступи-
ло с заявлением, в котором говорится: «По сольство США в Ереване с удо -
влет ворением отмечает, что, согласно док ладу «Страны переходного пе -
рио да 2020: сбрасывая демократический фасад» Freedom House, Армения
за фиксировала самый высокий показатель улучшения демократии в двух-
летнем разрезе. Таких результатов не до билась ни одна страна за всю ис -
то рию публикации доклада в этой области. Мы вместе с USAID готовы со -
дейст вовать тем реформам, которые необходимы для продвижения Ар ме -
нии по пути демократии и верховенства закона». Не могу удержаться от
соб лазна, приведу выдержку из этого документа: «В Армении и Украине
проис ходили серьезные преобразования (выбор стран далеко не случаен. –
А. Г.), обусловленные общественными потребностями в более эффектив-
ном управлении. Причем достигнутые дос тижения в этих государствах за
эти два года – самые высокие, когда-либо зарегистрированные в странах с
переходной экономикой. Премьер-министр Армении Никол Пашинян (се бя
лю бимый. – А. Г.) и президент Украины Владимир Зеленский теперь столк-
нутся с трудной задачей по управлению ожиданиями, поддержанию дове-
рия и реструктуризации коррумпированных систем без нарушения демо-
кратических норм». Такие вот оценки. А если призадумаешься над тем, что
про исходило в РА после государственного переворота, то приходишь к пе -
чаль ному выводу, что у многих в Армении устаревшее понятие о демокра-
тии. Нет, уважаемый читатель, я не буду ссылаться на ставшую афориз-
мом фразу Уинстона Черчилля: «Демократия – наихудшая форма правле-
ния, если не считать всех остальных», – а приведу другую выдержку из
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этой же его речи, прозвучавшей 11 ноября 1947 года в Палате общин Ве -
ли кобритании, когда он был «всего лишь» лидером оппозиции после не -
ожи данного, но сокрушительного поражения от лейбориста Клемента Этт -
ли на выборах в июле 1945 года: «Как благородный джентльмен восприни -
мает демократию? Позвольте мне, господин председатель, объяснить ему
это или хотя бы самые основные моменты. Демократия – это не то, когда
по лу чают мандат на основе одних обещаний, а потом делают с ним все,
что вздумается (пишу эти строки, а перед глазами образ нашего Никола
Во ваевича, политика галактического масштаба, который делает все, что
ему вздумается, во вред государству. – А. Г.)». Видимо, для оценщиков де -
мо кратии из Freedom House призыв «народного премьера» блокировать
зда ния судов – новое слово в понимании демократии, или же чем не про-
явление демократии выражение Никола Воваевича о скулящих народных
судьях, чем эти слова не свидетельство прочных основ демократии в Ар -
ме нии. Как не считать проявлением демократии то обстоятельство, когда
Все мирная организация здравоохранения объявляет о пандемии корона-
вируса, а Никол Воваевич в эти самые дни инициирует и проводит много-
людные митинги, на которых агитирует граждан обязательно пойти на ре -
фе рендум по поправкам к Конституции Армении – 2020. А между тем это
дейст во по сути было грубейшим нарушением демократического принципа
раз деления властей – законодательной (когда НС РА под грубым давле-
нием Пашиняна 6 февраля 2020 г. приняло решение о проведении рефе-
рендума по конституционным изменениям), исполнительной и судебной
(Па шинян публично оскорблял и стращал судебные власти РА, когда зая -
вил «покажите мне судью, который не сделает то, что скажу я»). Уже не
при ходится говорить о политической вендетте нынешних властей в отно-
шении первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго пре-
зидента РА Роберта Седраковича Кочаряна и героев Арцахской нацио-
нально-освободительной войны 1992−1994 гг. Сейрана Оганяна, Манвела
Гри горяна, Юрия Хачатурова. Размышляя над низменным преследованием
вто рого президента РА Роберта Кочаряна со стороны «народного премь -
ера», которое присуще не то чтобы авторитарным режимам, а самой что
ни есть средневековой диктатуре, нынче квалифицируемой как «самый
вы сокий показатель улучшения демократии», невольно призадумался над
тем: насколько важно дальнейшее пребывание Н. Па шиняна в должности
премьер-министра РА, что даже на уровне Посольства США в РА и между-
народной организации Freedom House столь от крыто поощряются анти-
конституционные действия власть предержащих Армении. Более того, все
информационные ресурсы «демократической» Армении, щедро подпиты-
ваемые Фондом Сороса и разного рода заокеанскими демократическими
институтами, согласованно с турецко-азербайджанским агитпропом в эти
дни развернули антироссийскую, русофобскую истерию, что наряду с пре-
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следованием героев Арцахской национально-освободительной войны в
ко нечном итоге нацелено на подрыв основ национальной безопасности
Ар мении. Тем самым Никол Воваевич и сотоварищи создают благодатную
поч ву для развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против
Рес публики Арцах. Можно привести с десяток других примеров действий ни -
колвоваевской камарильи, подрывающих основы армянского государства. А
до тех пор, пока «народному премьеру» не удастся достичь этой цели, из -
вест ный заокеанский центр силы мировой политики будет зубами защи-
щать своего ставленника, а местные соросовские грантоеды не переста-
вая будут вопить о якобы готовящемся контрреволюционном перевороте.
А там глядишь азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись за -
ня тостью ведущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развяжет
оче редную бойню на линии противостояния Вооруженных сил Азер бай -
джа на и Республики Арцах. Зная коварство современных неоосманистов,
сле дует ожидать серию провокаций на армяно-азербайджанской границе
в районе Нахиджевана.

Уважаемый читатель, война на пороге Армении и Арцаха, и это не
есть преувеличение. Предотвратить ее возможно лишь на основе общена-
циональной консолидации армянского народа – Армении, Арцаха и Диас -
по ры. А консолидация армянского народа невозможна в условиях никол-
воваевского антинационального режима. В отстранении от власти Н. Па -
ши няна и Ко время не ждет!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՇԵՄԻՆ Է

Անոտացիա 
Ադրբեջանա-թուրքական զինվորականությունը, օգտվելով կորոնա -

վի րուսի համավարակի դեմ պայքարում առաջատար տերությունների
զբաղ վածությունից, հերթական սպանդը կսանձազերծի Ադրբեջանի և Ար -
ցա խի Հանրապետության զինված ուժերի դիմակայության գծում։ Իմա նա -
լով ժամանակակից նեոօսմանների նենգությունը` պետք է սպասել սադ -
րանք ների շարքի հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նախիջևանի շր ջանում։

Պատերազմը Հայաստանի և Արցախի շեմին չափազանցություն չէ։
Այն հնարավոր է կանխել միայն հայ ժողովրդի` Հայաստանի, Արցախի և Սփ -
յ ուռ քի համազգային համախմբման հիման վրա։

Անդրկովկասում և նրա շուրջ վերջին շաբաթների իրադարձություն նե րի
վեր լուծությունը տագնապահույզ մտքի առիթ է տալիս առ այն, որ ամե նա -
մոտ ժամանակներս պետք է մեծ աղետի սպասել. Ադրբեջանը, ոչ առանց
Թուր քիայի օրհնության, պատերազմ կսանձազերծի Արցախի Հանրապե -
տութ յան դեմ։ Ընդ որում` նշենք, որ օրեցօր ավելի ու ավելի է խստանում
տե  ղե կատվական պատերազմը Ադրբեջանի կողմից հայկական երկու պե -
տութ յունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապե տութ -
յան (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն) դեմ։ Որպեսզի ասվածը մեր -
կա պարանոց չհնչի, հղում կատարեմ կոնկրետ հրապարակումների։ Այս -
պես, ապրիլի 23-ին DAY.az ինտերնետ-պարբերականը հրապարակել է հոդ -
ված` «Գեներալ-գնդապետ Մագերամ Ալիև. Ադրբեջանցի ժողովուրդը սպա -
սում է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանին և միշտ պատ րաստ
է մոբիլիզացվել օկուպացված տարածքների ազատագրման հա մար» վեր -
նա գրով։

Իր հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահի օգնական Մագերամ
Ալի ևը, մասնավորապես, ասել է. «... Հայաստանն ընդհանրապես ելք չունի`
կամ պետք է համակերպվեն հակամարտության լուծման համապատաս -
խան տարբերակին, կամ, հրաժարվելով դրանից, մտածեն այն ճակա տա -
գրի մասին, որը կհանգեցնի ծանր հետևանքների։ Կարծում եմ, որ Հայաս -
տա նի ռազմաքաղաքական և դիվանագիտական շրջանակները պետք է վե -
րա նայեն նշված փաստերը, վերլուծեն դրանք և առողջ բանա կանություն
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ցու ցաբերեն։ Հակառակ դեպքում քաջարի ադրբեջանական բանակը` Գե -
րա գույն գլխավոր հրամանատարի ղեկավարությամբ, կարճ ժամանակում
կտա պալի թշնամուն, և ադրբեջանական եռագույն դրոշը կծա ծանվի ազա -
տա գրված տարածքների վրա։ Իրականում սրա շուրջ որևէ մեկի մեջ կաս -
կած ներ չպետք է լինեն» (news.day.az/politics/1227387.html)։ Ըստ երևույ -
թին, մուալիմ Մագերամն ուսադիրների մեծ աստղերն ստացել է 1992–1994
թթ. Արցախյան ազգային-ազատագրական պատերազմի տարի ներին, երբ
«քա ջարի ադրբեջանական բանակը» ջախջախիչ պարտություն կրեց կամ էլ
Ապ րիլյան քառօրյա պատերազմի (2016 թ.) ընթացքում, երբ ադր բե ջա նա -
կան կողմի մարդկային կորուստները տասնապատիկ գերա զանցեցին Ար -
ցա խի պաշտպանության բանակի կորուստները։ Բայց սա ադր բե ջանական
ռազ մական գործիչների համար կարևոր չէ, չէ՞ որ ադրբե ջա  նական կողմի զո -
հե րի ճնշող մեծամասնությունը էթնիկ փոքրամաս նությունների` լեզ գի նե րի,
թա լիշների, թաթերի ներկայացուցիչներ էին։ Իսկ արդեն ս. թ. մայիսի 5-ին,
ինչ պես տեղեկացրեց Vesti.az-ը, Մագերամ Ալիևը և Ադրբեջանի պաշտ պա -
նութ յան նախարար Զաքիր Հասանովը ստուգեցին առաջնագծում բանակի
մար տական պատրաստվածությունը, ինչն իրա կանացվեց Իլհամ Ալիևի
հանձ նարարությամբ։ «Զորքերի շփման գծում օպե րա տիվ իրադրության
մա սին զեկույցները լսելուց հետո գեներալ-գնդապետ Ալիևը և գեներալ-գնդա -
պետ Հասանովը զննեցին առաջնագծում հակառակորդի (իմա` Ար ցա խի Հան -
րապետության պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումների – Ա. Գ.)
դիր քերը։ Պաշտպանության նա խարարը համապատասխան ցուցումներ
տվեց ստորաբաժանումների մշտական մարտական պատրաստ վա ծութ յու նը
պա հելու վերաբերյալ», – աս վում է Vesti.az-ի ռեպորտաժում ։ Հատ կա նշա -
կան է, որ այդ նույն օրը ադրբեջանական մեկ այլ ինտերնետ-պարբերական`
Vedo mosti.az-ը, այս նույն տեղեկատվությունը հրապարակեց «Մագերամ
Ալիևը և Զաքիր Հասանովը բանակը պատրաստում են պատերազմի» վեր -
նա գրով։ Բնականաբար, Թուրքիան չէր կարող անտարբեր մնալ։ Եվ ահա ս. թ.
մա  յիսի 10-ին Turan գործակալության էջում կարդում ենք հոդված` «Հռ չակ -
վել է Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետություն (Իրևան)` արտաքսման
մեջ» վերնագրով։ Turan գործակալության հաղորդագրությունում կարդում
ենք. «Թուրքիայի Քայսերիի համալսարանի պրոֆեսոր և հայտնի հայագետ-
գիտ նական Գաֆար Չախմաղլին ընտրվել է Արևմտյան Ադրբեջանի Հան -
րա  պետության (Իրևան) նախաձեռնող խմբի նախագահ Համաասիական
կենտ րոնների (БАО) կազմակերպած տեսակոնֆերանսում` քննարկում նե -
րից հետո։ Թուրան գործակալության հետ խոսելով արտաքսման մեջ գտն -
վող հանրապետության հռչակման մասին` պրոֆեսոր Գաֆար Չախ մաղ լին
ասել է, որ այդ գաղափարը վաղուց արդեն ինչպես Ադրբեջանի, այն պես էլ
Թուր քիայի օրակարգում է (ուշադրություն դարձրեք` «այնպես էլ Թուր -
քիայի» – Ա. Գ.), և որ կարևոր մարդիկ արևմտաադրբեջանական (իրև ան -
յան) ծագումով, ովքեր ապրում են աշխարհի տարբեր մասերում, արել են
այդ վճռական քայլը. «Պատմությունը ցույց է տալիս ինչքան մենք ճիշտ ենք,
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անե  լով այդ քայլը: Մեր պետությունը միշտ մեր պետությունն է եղել Արև մտ -
յան Ադրբեջանում, որը դարեր շարունակ եղել է մեր մշտական հայրենի քը
(ըն թերցողներին հիշեցնենք, որ ադրբեջանական էթնոսը առաջին ան գամ իր
պատ մության մեջ որպես պետություն միավորվել է միայն 1918 թ. մայի սի 28-ին,
Անդր կովկասի Մուսուլմանների ազգային խորհրդի կողմից, Ռու սական
կայս րության Կովկասյան փոխարքայության գերազանցապես մու սուլ ման -
նե րով բնակեցված տարածքների սահմաններում – Ա. Գ.)։ Ռու սաստանը
վերջ դրեց մեր պետականությանը` զավթելով Իրևանը։ Մոսկվայի որո շու -
մից հետո ադրբեջանական ծագում ունեցող մարդկանց տեղահա նումը Հա -
յաս տանից շարունակվեց 1918-ից մինչև 1948–53 թթ., և այդ գործ ընթացն
ավարտ վեց 1988 թ., և արդյունքում` Հայաստանում չմնաց ադրբե ջանական
ծագ մամբ ոչ մի մարդ»։ Պրոֆեսոր Գաֆար Չախմաղլին այնու հետև ընդգծել է,
որ Արևմտյան Ադրբեջանի Հանրապետության (Իրևան), որ տեղ գերա կշ ռում է
մտավորականությունը (որը բնավ չգիտի իր ժողովրդի պատ մութ յու նը – Ա. Գ.)
գլխա վոր նպատակն է` վերադարձնել բոլոր պատ մա կան հողերը, ներառյալ
Եր ևանը, Զանգեբասարը, Գոյչուն, Զանգեզուրը, Գյումրին, Դարալայազը և
մնա ցած բոլոր պատմական հողերը ժամանա կակից Հայաստանի սահ ման -
նե րում»։ Թուրք-ադրբեջանցի պրոֆեսորի զա ռա մախտային զառան ցանք -
նե րը մեկնաբանելը կնշանակեր ընկնել Յոզեֆ Գեբելսի զազրելի ավան -
դույթ ներին համապատասխան լարված պարզու նակ թակարդը, որը քա -
նիցս հայտարարել է. «Որքան մեծ է սուտը, այնքան շուտ քեզ կհավատան։
Շար քային մարդիկ ավելի շուտ հավատում են մեծ ստին, քան փոքրին։ Սա
հա մա պատասխանում է նրանց պրիմիտիվ հոգուն»։ Դե ինչ, ըստ երևույթին,
պրո ֆեսոր Չախմաղլին ավելի լավ է տեղեկացված թուրք և ադրբեջանցի
քա ղա քացիների հոգիների մասին, ուստի այս հաշվով նրա հետ չեմ վիճի։

Հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ.
ինչ  պիսի՞ն է հայկական իշխանությունների արձագանքը, ըստ էության, ին -
չո՞վ են նրանք զբաղված այս օրերին։ Մանրամասն չեմ ներկայացնի ս. թ.
մա յիսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի (այսուհետ`
ՀՀ ԱԺ) նիստի ժամանակ տեղի ունեցած ծեծկռտուքին, այլ միայն կասեմ, որ
ՀՀ VII գումարման ԱԺ պատգամավորների մեծամասնությունը լիովին հեռու
է օրինաստեղծությունից, սա արդեն հասկանալի է անգամ ամենածույլերին։
Սա կայն, ինչպես պարզվեց, նրանք անգամ տղամարդավարի կռվել էլ չգի -
տեն։ Փոխարենն այլ առավելություն ունեն. հստակ հետևել անդրօվկիանոս -
յան ուղեվարների առաջադրանքներին։ Խոստովանում եմ, որ այս հարցում
նրանք հաջողում են։ Ս. թ. մայիսի 10-ին Հայաստանում գունավոր հեղափո -
խութ յան (խոսքը 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման մասին է)
անդր օվկիանոսյան ստրատեգների խոսափող հանդիսացող ռուսատյաց
հայտ նի ԶԼՄ-ում` 1in.am ինտերնետ-պարբերականում հրապարակվեց հոդ -
ված` «Հայ ժողովուրդը Կրեմլին ու բոլորին ցույց է տվել մի պարզ բան» վեր -
նա գրով։ Որոշ մեջբերումներ կատարեմ այդ հոդվածից. «Վերջին շա բաթ նե -
րի ներքին բուռն կյանքը և ուժգնացած ներքաղաքական զարգա ցումները
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առիթ են տվել վարկածի, որ Հայաստանում փորձ է արվում իրա կանացնել
հե ղաշրջում, որի միջոցով Կրեմլը փորձում է հասնել արցախյան գոտում
ռազ մական ներկայություն հաստատելուն»։ Այնուհետև հոդվածի հեղի նակը
շա րունակում է իր ցնդաբանությունը, ընդ որում` միտումնավոր աղա վա ղե -
լով Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած Ապրիլայն
քառ օրյա պատերազմի (2016 թ.) հետ կապված փաստերը։ Միև նույն ժամա -
նակ, իր դատողություններին օբյեկտիվության երևութականութ յուն հաղոր -
դե լու համար հոդվածում արտահայտվում է նաև հետևյալ միտքը. «Վերա -
դառ նալով արցախյան գոտում ռազմական ներկայության Կրեմլի ռազ մա -
վա րական հեռահար ծրագրին և ցանկությանը, թեև պետք է նկատել, որ այդ
առու մով (Կրեմլը), թերևս, միակ ուժային կենտրոնը չէ, այդ ուհանդերձ, հարկ
է արձանագրել մի բան` Ապրիլյան քառօրյա պատերազմը առա վել քան
հստակ ցույց տվեց թե´ Կրեմլին, թե´ մյուս ուժային կենտրոն ներին, որ հայ -
կա կան պետականության սահմանների պաշտպանությունն իրա կանացնում
է հայ ժողովուրդն ու ժողովրդից սերող ազգային բանակը, ոչ թե որևէ իշխա -
նութ յուն»։ Չգիտես ինչու հոդվածի հեղինակը լռության է մատ նում այն, թե
այդ ինչ ուժային կենտրոններ են շահագրգռված ապա հովելու իրենց ռազ -
մա կան ներկայությունը հակամարտության գոտում։ Տո ղերիս հեղինակն ար -
դեն բազմիցս գրել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրա պետության հետ Զան -
գե լանի, Ջեբրայիլի ու Ֆիզուլիի շրջաններում ան վտան գության գոտու 105
կի լո մետրանոց սահմանի վերահսկողությունը, որը ներկայում իրակա նաց -
վում է Արցախի պաշտպանության բանակի կող մից, ահա այդ է ԱՄՆ-ի, Իս -
րա  յելի և Թուրքիայի բաղձալի երազանքը։ Եվ հենց այս փաստն են ամեն
կերպ ջանում թաքցնել հոդվածում նշված, այս պես կոչված, «նաև այլ ուժա -
յին կենտրոնները»։ Իսկ հոդվածի վերջում բա ցա հայտվում է նաև հիբ րի դա -
յին պատերազմի անդրօվկիանոսյան ստրա տեգների և այդ հրապա րակ -
մամբ իրենց ամբողջ ուղնուծուծով մատնող նրանց նիկոլվովաևիչյան կա -
մա կա տարների վերջնանպատակը. «Ռուսաս տանում, թերևս, մի բան կգի -
տակ ցեն ու կպատկերացնեն, որ ժողովրդական հեղափոխությունը (Հա յաս -
տա նում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հե ղաշրջումը – Ա. Գ.) հետ շրջե -
լու որևէ փորձ, մեծ հաշվով, ոչ թե լինելու է Արցախում ռազմական ներ կա յութ -
յան, այլ անգամ Հայաստանում ներկա յությունից զրկվելու ճանապարհ», –
ան հասկանալի է, թե ում է ահավոր վա խեցնում հոդվածի հեղինակը
(1in.am/2749284.html)։ Խոսքը Գյումրիից 102-րդ ռազմակայանի դուրս բեր -
ման մասին է։ Եվ պետք է հենց այնպես ստաց վեր, որ ս. թ. մայիսի 12-ին ինչ-
որ պատահական զուգադիպությամբ Հայաս տանի Հանրապետությունում
ԱՄՆ դեսպանությունը հանդես գար հայտա րարությամբ։ «Երևանում ԱՄՆ
դես պանատունը ուրախությամբ արձանագ րում է, որ, ըստ Freedom House-ի
ան ցումային ժողովրդավարության երկր ների զեկույցի, Հայաստանը գրան -
ցել է ժողովրդավարության բարելավման ամենաբարձր երկամյա ցուցա նի շը,
որ պիսին այս զեկույցի պատմության ընթացքում դեռևս ոչ մի երկիր չէր
գրան ցել։ USAID Armenia-ի հետ մեկտեղ մե նք պատրաստ ենք աջակցել այն
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բա րե փոխումներին, որոնք անհրաժեշտ են Հայաստանը ժո ղո վրդա վա րութ -
յան և օրենքի գերակայության ճանա պար հով առաջ տանելու համար»։ Չեմ
կա րող զսպել գայթակղությունս` մեջ բերում կատարել այդ փաստաթղթից.
«Հա յաստանում և Ուկրաինայում տեղի են ունեցել լուրջ վերափոխումներ
(երկր ների ընտրությունը բնավ պա տահական չէ – Ա. Գ.)` պայմանավորված
ավե լի արդյունավետ կառա վարման հանրային պահանջներով։ Ընդ որում`
ձեռք բերումներն այդ պե տութ յուններում այս երկու տարիներին ամե նա -
բարձրն են անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում երբևէ գրանց -
ված ներից։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը (իր իսկ սիրեցյալը –
Ա. Գ.) և Ուկրաինայի նա խագահ Վլադիմիր Զելենսկին այժմ կբախվեն ակն -
կա լիքների կառա վարման, վստահության պահպանման և կոռումպացված
հա մակարգերի վերակառուցման դժվարին խնդրին` առանց ժո ղո վրդա վա -
րա կան նորմերի խախտման»։ Ահա այսպիսի գնահատականներ։ Իսկ եթե
մտա ծենք այն բա նի շուրջ, թե ինչ էր տեղի ունենում ՀՀ-ում պետական հե -
ղա  շրջումից հետո, ապա կհանգենք տխուր եզրակացության, որ շատերը
Հա յաստանում ժողո վրդավարության մասին հնացած պատկերացում ունեն։
Ոչ, հարգելի ըն թերցող, հղում չեմ կատարի Ուինսթոն Չերչիլի աֆորիզմ
դար ձած արտա հայտությանը` «Դեմոկրատիան կառավարման վատագույն
ձևն է, եթե մնա ցածը չհաշվենք», այլ մեկ այլ մեջբերում կկատարեմ նրա այդ
նույն ելույթից, որը հնչել է 1947 թ. նոյեմբերի 11-ին Մեծ Բրիտանիայի Հա -
մայնք ների պա լատում, երբ նա «ընդամենը» ընդդիմության առաջնորդն էր
1945 թ. հուլիսի ընտրություններում լեյբորիստ Քլեմենթ Էթլիից կրած ան -
սպա սելի, բայց ջախ ջախիչ պարտությունից հետո. «Ինչպե՞ս է բարեկիրթ
ջենթլ մենն ըն կալում դեմոկրատիան։ Թույլ տվեք ինձ, պարոն նախագահ,
նրան դա բա ցատրել կամ գոնե ամենահիմնական պահերը։ Դեմոկրատիան
այն չէ, երբ մանդատ են ստանում որոշ խոստումների հիման վրա, իսկ հետո
անում են` ինչ խելքներին փչում է (գրում եմ այս տողերը, իսկ աչքերիս առջև մեր
Նիկոլ Վովաևիչի` տիեզերական մասշտաբի քաղաքական գործչի կեր պարն է,
որն ամեն ինչ անում է, ինչ խելքին փչում է` ի վնաս պե տության – Ա. Գ.)»։ Ըստ
երևույթին, Freedom House-ի` դեմոկրատիան գնա հատողների համար «ժող -
վար չապետի»` դատարանների շենքերը փակելու կոչը նոր խոսք է դեմո -
կրա տիայի ընկալման մեջ կամ էլ` ինչո՞վ դեմոկ րատիայի դրսևորում չէ Նի -
կոլ Վովաևիչի արտահայտությունը վնգստացող դա տավորների մասին, ին -
չո՞վ այդ բառերը Հայաստանում դեմոկրատիայի ամուր հիմքերի վկա յութ յու նը
չեն։ Ինչպե՞ս դեմոկրատիայի դրսևորում չհամ արես այն հանգամանքը, երբ
Առող ջապահության համաշխարհային կազմա կերպությունը հայտարարում
է կորոնավիրուսի համավարակի մասին, իսկ Նիկոլ Վովաևիչն այդ նույն
օրե րին նախաձեռնում և իրականացնում է բազ մամարդ հանրահավաքներ,
որոնց ժամանակ քաղաքացիներին քարոզում է անպայման գնալ Հա յաս -
տա նի Սահմանադրություն – 2020-ի փոփոխութ յունների հանրաքվեին։ Այն -
ինչ, այս արարքը, ըստ էության, իշխանություն ների բաժանման դեմոկրա -
տա կան սկզբունքի կոպտագույն խախտում էր` օրենսդրական (երբ ՀՀ ԱԺ-ը
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Փա շինյանի կոշտ ճնշմամբ 2020 թ. փետրվարի 6-ին ընդունեց որոշում սահ -
մա նադրական փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացման մասին), գոր -
ծա դիր և դատական (Փաշինյանը հրապարակավ վիրավորում և սար սա -
փեց նում էր ՀՀ դատական իշխանություններին, երբ հայ տարարում էր`
«ցույց տվեք ինձ մի դատավորի, որը չի անի այն, ինչ ես կասեմ»)։ Էլ չեմ
ասում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջին նախագահ, ՀՀ
երկ րորդ նախագահ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանի և 1992–1994 թթ. Ար -
ցախ յան ազգային-ազատագրական պատերազմի հե րոսներ Սեյրան Օհան -
յա նի, Մանվել Գրիգորյանի, Յուրի Խաչատուրովի հան դեպ ներկայիս իշ խա -
նութ յունների քաղաքական վենդետայի մասին։ Խորհրդածելով «ժող վար -
չա պետի» կողմից ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ստոր հետա -
պնդում ների շուրջ, ինչը հատուկ է ոչ միայն ավտո րիտար ռեժիմներին, այլև
միջ նադարյան բռնատիրությանը, որն այժմ որակ վում է որպես «դե մո կրա -
տիա յի բարելավման ամենաբարձր ցուցանիշ», ակա մա մտածեցի ահա թե
ին չի մասին. որքա՞ն կարևոր է Ն. Փաշինյանի հետա գա գտնվելը ՀՀ վարչա -
պե տի պաշտոնում, որ անգամ ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության ու Freedom
House միջազգային կազմակերպության մակար դակով են այսքան բացա -
հայտ խրախուսվում Հայաստանի իշխանա վորների հակասահմա նա դրա -
կան գործողությունները։ Ավելին, «դեմոկ րատական» Հայաստանի բոլոր
տե ղե կատվական ռեսուրսները, որոնք շռայ լորեն սնվում են Սորոսի հիմ նա -
դրա մից ու անդրօվկիանոսյան տարա տեսակ դեմոկրատական ինս տի -
տուտ ներից, թուրք-ադրբեջանական ագիտ պրոպի հետ համաձայնեցված`
այս օրերին ծավալել են հակառու սական, ռուսատյաց հիստերիա, ինչը Ար -
ցախ յան ազգային-ազատա գրական պատերազմի հերոսների հետա պնդ -
ման հետ միասին` վերջն արդյուն քում ուղղված է Հայաստանի ազգային ան -
վտան գության հիմքերի խար խլմանը։ Դրանով իսկ Նիկոլ Վովաևիչն ու ըն -
կե րակիցները պարարտ հող են ստեղծում Ադրբեջանի կողմից Արցախի
Հան րապետության դեմ ռազ մական նոր ագրեսիայի հրահրման համար։ Կա -
րե լի է նիկոլվովաևիչյան խառնամբոխի գործողությունների տասնյակ այլ
օրի նակներ էլ ներկա յացնել, որոնք խարխլում են հայոց պետականության
հիմ քերը։ Իսկ քանի դեռ «ժողվարչապետին» չի հաջողվել հասնել այս նպա -
տա կին, համաշ խարհային քաղաքականության ուժի անդրօվկիանոսյան
հայտ նի կենտրոնը ատամ ներով կպաշտպանի իր դրածոյին, իսկ տեղի սո -
րոս յան գրա նտակերներն անդադրում կաղաղակեն իբր պատրաստվող հա -
կա հեղա փոխական հեղաշրջման մասին։ Իսկ այդ ընթացքում ադրբեջանա-
թուր  քական զինվորականությունը մեկ էլ տեսար, օգտվելով կորո նա վի րու սի
հա  մա վարակի դեմ պայքարում առաջատար տերությունների զբաղվածութ -
յու  նից, կսանձազերծի հերթական արկածախնդրությունը Ադրբեջանի և Ար -
ցա խի Հանրապետության զինված ուժերի դիմակայության գծում։ Իմանալով
ժա մանակակից նեոօսմանների նենգությունը` պետք է սպասել սադրանքների
շար քի հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նախիջևանի շրջանում։

Հարգելի ընթերցող, պատերազմը Հայաստանի ու Արցախի շեմին է, և
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սա չափազանցություն չէ։ Այն հնարավոր է կանխել միայն հայ ժողովրդի`
Հա  յաստանի, Արցախի և Սփյուռքի համազգային համախմբման հիման վրա։
Իսկ հայ ժողովրդի համախմբումն անհնար է նիկոլվովաևիչյան հակազգա -
յին ռեժիմի պայմաններում։ Ն. Փաշինյանին և Ко-ին իշխանությունից հեռաց -
նե լու ժամանակը չի սպասում։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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АЗЕРБАЙДЖАН С ОДОБРЕНИЯ США И ЕС 
РАЗВЯЖЕТ ВОЙНУ ПРОТИВ АРЦАХА

Аннотация
Азербайджан, по сути, с одобрения США и Евросоюза развяжет но вую

вой н у против Республики Арцах. Вне всякого сомнения то, что апшеронские
ястребы вновь потерпят сокрушительное поражение. Убежден и в том, что
на этот раз Республика Армения непременно признает суверенитет и неза-
висимость Республики Арцах. Сомневаться в этом не приходится.

Уважаемый читатель, статью хочу начать со слов благодарности аван-
гарду информационной войны против двух армянских государств – Респуб -
лики Армения и Республики Арцах, рупору разного рода русофобских осо-
бей (особей, ибо зачастую трудно определить пол хулителей армяно-рос-
сийского стратегического союза) коллективу интернет-издания 1in.am. При
этом понимаю, что читатели, знакомые с моей неизменной позицией о без-
альтернативности армяно-российского стратегического союза, увидев эти
стро ки, подумают, что их автор, видимо, не смог избежать заражения коро-
навирусом, что подействовало на здравость его мышления. Однако к вяще-
му разочарованию разнокалиберных русофобов, спешу сообщить, что пуб-
ликации и телерепортажи в режиме non-stop в 1in.am помогают мне сэконо-
мить уйму времени. И вот почему. Внимательно изучая, да-да, уважаемый
чи татель, изучая вопросы, задаваемые гостям, сменяющих друг друга ин -
фор  мационных программ в 1in. am, наблюдая за реакцией интервьюеров на
ответы приглашенных, у меня складывается целостная картина относитель-
но того, какие целевые задачи их заказчики пытаются реализовать в нашем
ре гионе. Имеется в виду известный заокеанский центр силы мировой поли-
тики. Поясню на конкретных примерах.

Так, 20 и 21 мая т. г. во всех информационно-аналитических про-
граммах ведущее место в интернет-телевидении 1in. am занимали вопросы,
об сужденные в ходе заседания Высшего Евразийского Экономичес кого
со  вета (ВЕАЭС), состоявшегося в формате видеоконференции 19 мая
2020 года. А точнее, вопросы снижения цен на поставляемый Росси ей в
страны ЕАЭС природный газ. Напомним читателям, что, открывая засе-
дание (видеоконференцию), президент Белоруссии Александр Лукашенко
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под нял вопрос о тарифообразовании на транспорт газа по территории
стран ЕАЭС, в частности, заявив: «Неурегулированным остается вопрос це -
нообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С
окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем оп ре делиться
уже несколько лет. Притом что актуальность проблемы пос тоянно возраста-
ет. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус».

О необходимости формирования в ЕАЭС общего рынка энергоре-
сурсов и единого подхода к образованию цен на газ заявил и премьер-
министр Армении Никол Пашинян. Словом, Минск и Ереван выступают за
при нятие единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа.
По словам президента России Владимира Путина, ЕАЭС к такому пока не
готов. «Единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с
еди ным бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий
уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут, мы об этом с вами
хо рошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе ры -
ноч ной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а
также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу
капитал», – пояснил В. В. Путин.

Цена на газ для экономики Армении, для ее конкурентоспособности
имеет решающее значение, уже не приходится говорить об исключитель-
ной важности этого фактора для подавляющего большинства наших
граж дан. И было вполне ожидаемо, что такой ответ президента России и
пред ложение о том, что «обсуждение подходов к ценообразованию на газ
можно продолжить по линии экспертов государств-членов ЕАЭС и Евра -
зий ской экономической комиссии», стало давно вожделенным поводом
для нагнетания 1in.am и Ко оголтелой антироссийской истерии. Причем
де лалось это в самой изощренной форме. Корреспонденты этого издания
граж данам на улицах Еревана задавали одни и те же вопросы: как вы от -
но ситесь к решению России о повышении цены на поставляемый в Ар ме -
нию газ? Или же: не считаете ли вы, что повышение цены на газ имеет
целью подорвать экономическую безопасность Армении; как по-вашему,
не грозит ли повышение цены на газ потерей суверенитета для Армении?
Я не стану пересказывать, какие ответы давали обычные граждане Ар ме -
нии. Для меня было важно другое, что в подавляющем большинстве отве-
тов на эти провокационные вопросы напрочь отсутствовало русофобство.
Да, у наших граждан сожаление, связанное с этим обстоятельством,
было, обида была, непонимание подлинных причин подобного развития в
этой сфере тоже было налицо. Из проведенных опросов на улице их
заказчикам стало понятно, что сия затея по раздуванию антироссийской
истерии на уровне обычных граждан Армении провалилась, поэтому они
начали спасать положение приглашением на интернет-телевидение
1in.am штат ных русофобов из числа, в первую очередь, грантоедов и
соросовских прихлебателей и прочих стипендиатов разных западных
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фондов. Наб людая за этой антироссийской вакханалией русофобов, я
все более убеж дался в том, что заокеанские кукловоды сего антиармян-
ского действа почему-то очень спешат. Постараемся разобраться, чем  обус -
ловлена такая спешка.

Так, 11 мая т. г. в Брюсселе Совет Европейского Союза распространил
до  кумент под заглавием «Выводы Совета (Евросоюза) по политике Вос точ -
ного партнерства на период после 2020 года» (далее – Выводы) или “Coun -
cil Conclusions on Eastern Partnership policy beyond 2020” (https://www.consi-
lium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf), который предварил запи-
сью: делегации найдут в Приложении выводы Совета по политике Вос -
точного партнерства. В пункте 2 этого документа читаем: «Совет подтвер-
ждает стратегическое значение, которое он придает Восточному партнерст-
ву как конкретному региональному измерению Европейской политики со -
седства (ЕПС), поддерживая устойчивые процессы реформ и предлагая
тесную политическую ассоциацию, а также экономическую интеграцию с
Евро  союзом и ощутимое влияние на жизнь людей.».

Примечательно, что далее в этом документе записано: «... опираясь
на нашу общую приверженность основанным на правилах международного
по рядка, международного права, включая территориальную целостность,
не зависимость и суверенитет, как указано в принципах Хельсинкского
Зак лючительного акта и Парижской хартии ОБСЕ …».

Подчеркивая лишь территориальную целостность, независимость и
суве ренитет без упоминания права народов на самоопределение, неволь-
но приходишь к выводу, что их главными адресатами являются Армения и
Азер байджан, а также Республика Арцах. Так, формулировка «предлагая
тесную политическую ассоциацию», бесспорно, относится к Армении, ко -
то рая 24 ноября 2017 года в Брюсселе подписала «Соглашение о все-
объемлющем и расширенном партнерстве Армения – ЕС» (далее Сог ла -
ше ние), а не ассоциативное соглашение с Евросоюзом. Тем самым Со гла -
ше ние Армении с ЕС отличалось, в основном, от ассоциативных догово-
ров Молдовы и Грузии, к примеру, тем, что в ассоциативных соглашениях
с ними Евросоюз проявлял готовность уважать их территориальную це -
лост ность. А с Грузией в подписанном документе было особо оговорено
ува жение и признание ее международно признанных границ. В случае же
с Арменией подобные формулировки не были использованы, а была
общая отсылка к принципам Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ
(не применение силы или угрозы силы, территориальная целостность госу-
дарств, право народов на самоопределение) для решения Нагорно-кара-
бахского конфликта. Именно положение о праве народов на самоопреде-
ление было изъято из Выводов. То есть имеет место открытый реверанс
со стороны ЕС в сторону руководства Азербайджана. Напомним читате-
лям, что 23 декабря 2019 г. Ильхам Алиев в интервью четырем крупным
те леканалам апшеронского султаната заявил, что Азербайджан не плани-
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рует выходить из программы «Восточное партнерство», но и не будет ее
ак тивным участником: «Азербайджан не ждет от Европы каких-либо льгот,
мы, в отличие от ряда других стран-участниц программы, себя обеспечи-
ваем и сегодня становимся страной-донором. Мы остаемся в программе,
но, если говорить откровенно, не придаем ей важного значения, так как це -
ли этой программы для нас не до конца ясны».

Что ж, в Евросоюзе упрек апшеронского султана услышали и отра-
зили его пожелания в Выводах. Но этому предшествовали и другие собы-
тия, о которых упомянем далее. Так, в июне 2018 г. на интернет-портале
но  вости-азербайджана.ru была опубликована статья под заглавием «В
Ев ропу пришел альтернативный газ из Азербайджана – конкурент «Газ -
прому». В аннотации статьи читаем: «В Баку официально открыли «Юж ный
га зовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджан-
ский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопровод-
ный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Вы -
дер жит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского га -
за в Европу начнет падать?».

Напомним читателям, что Южный газовый коридор включает в себя
три газопровода – Южнокавказский, Трансанатолийский (ТАНАП) и Транс -
 адриатический (ТАП). По нему была законтрактована транспортировка 16
млрд кубометров газа: 6 млрд в Турцию по ТАНАП и 10 млрд в Европу по
ТАП. В планах значилось нарастить мощности ТАНАП до 24 млрд кубо-
метров к 2023 году и до 31 млрд к 2026 году. Ресурсная база – азер -
байджанское месторождение Шах-Дениз. Заметим также, что в 2020 году
Анкара резко сократила объем закупок российского газа, поставив «Газ -
пром» в трудное положение. Так, в марте т. г. поставки «Газпрома» в Тур -
цию составили 210 млн кубометров по сравнению с 1,14 млрд куб. в прош -
лом году, то есть поставки сократились в семь раз, причем сокращение
Тур цией импорта российского газа нельзя списать лишь на замедление
эко номики из-за пандемии коронавируса, так как оно началось в 2018
году. Если в 2017 г. Турция закупила 29 млрд куб. газа, то в 2018 г. объем
упал до 23,96 млрд куб., а в прошлом году сокращение закупок было на
40% и упало до 15,5 млрд куб. газа. Таким образом, для транспортировки
всех прошлогодних объемов хватило бы газопровода «Голубой поток»,
рас считанного на ежегодный объем прокачки в 16 млрд куб. газа, то есть
за пущенный в 2019 г. «Турецкий поток» объемом в 15,75 млрд куб. может
ока заться вообще не востребованным. В марте т. г. «Голубой поток» и
«Турецкий поток» были задействованы примерно на 10% от их совокуп-
ной мощности. Следует отметить, что помимо экономических причин
столь существенного снижения объемов импорта газа эксперты выдви-
гают версию о том, что столь резкое падение закупок российского газа в
не ма лой степени связано и с обострением отношений между Москвой и
Ан карой в Сирии и Ливии. Четко просматривается, что турецкие власти
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ис пользуют газовые контракты в качестве одного из рычагов давления на
Кремль. Автор этих строк склонен думать, что широкомасштабные опера-
тивно-тактические учения вооруженных сил Азербайджана 18−22 мая т. г.
в Нахичевани, состоявшиеся под патронатом Турции, были также подчи-
нены этой цели. Напомним читателям, что замыслом учений предусмат-
ривалось применение войск на избранных направлениях, нанесение мас-
сированных ударов ракетных войск и артиллерии, бомбово-штурмовых
уда ров авиации, а также использование состоящих на вооружении высо-
коточных средств по всей глубине оперативного построения войск про-
тивника. Ясно, что противником апшеронских ястребов изначально были
опре делены Армения и Республика Арцах. Заметим, что в учениях приня-
ли участие до 10 тысяч личного состава военнослужащих, около 120 еди-
ниц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок
раз ного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30
еди ниц армейской и фронтовой авиации, а также беспилотные летатель-
ные аппараты различного назначения. Накануне учений ИА REGNUM 13
мая т. г. опубликовало мою статью под заглавием «Война на пороге Ар -
ме нии и Арцаха», в которой выражалось опасение, что азербайджано-ту -
рец кая военщина, воспользовавшись занятостью ведущих держав борь-
бой с пандемией коронавируса, развяжет очередную бойню на линии
проти востояния вооруженных сил Азербайджана и Республики Арцах.
Более того, зная коварство современных неоосманистов, мною было
выражено опасение, что следует ожидать серию провокаций на армяно-
азербайджанской границе в районе Нахичевани. Как говорится, на сей раз
про несло, но отнюдь не потому, что изменилась коварная сущность апше-
ронских вояк и их турецких военных надсмотрщиков, а потому, что 18 мая
т. г. состоялись телефонные разговоры президента России Владимира
Вла димировича Путина с Ильхамом Алиевым и Реджепом Эрдоганом.
Не смотря на официально заявленную Кремлем информацию о предмете
те лефонных переговоров, не приходится сомневаться, что в ходе бесед
российского президента были затронуты и вопросы безопасности, причем
не только в Сирии и Ливии, но и, безусловно, на южных рубежах России,
о чем свидетельствуют разнящиеся от российской информации, распро-
страненные турецкой и азербайджанской сторонами.

Уважаемый читатель может задаться вопросом: а какая связь
между, казалось бы, совершенно разными вопросами ценообразования
на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, затронутыми в
ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета от 19 мая
т. г., с откровенно проазербайджанскими выдержками в документе от 11
мая 2020 г. «Выводы Совета (Евросоюза) по политике Восточного парт -
нерства на период после 2020 года», с одной стороны, и процессами экс -
 порта и импорта газа в треугольнике Москва–Баку–Анкара – с другой, и,
на  конец, широкомасштабные военные учения азербайджанских ВС в На -
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хи чевани. Прежде напомним читателям, что этот участок государствен-
ной границы Армении и Азербайджана охраняется Арташатским погра-
ничным отрядом Пограничного управления ФСБ России в Армении. До
того как ответить на эти вопросы, для полноты картины приведем вы -
держ ки из поздравления двухгодичной давности президента США До -
наль да Трампа Ильхаму Алиеву с Днем Республики – 28 мая и 100-летием
Азербайджанской Демократической Республики. Итак, Дональд Трамп в
пись ме апшеронскому султану от 24 мая 2018 года написал: «Я ценю
Ваше сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом, а
так же наши долгосрочные торговые связи. Наше сотрудничество в эконо-
мической области, продолжавшееся на протяжении многих лет, в этом
году, как невероятное достижение, достигло своего пика в области транс-
портировки посредством Южного газового коридора, который обеспечит
необ ходимую энергетическую безопасность Европы … Предстоящие ме -
ся цы создадут возможности для решения нагорно-карабахского конфлик-
та, а это создаст еще более лучшие условия для сотрудничества между
США и Азербайджаном. Соединенные Штаты, как сопредседатель Минс -
кой группы ОБСЕ, искренне желают сотрудничества с Вами для устойчи-
вого решения этого конфликта мирным путем». Думается, что Дональд
Трамп прекрасно осведомлен о позиции азербайджанской стороны в уре-
гулировании конфликта и таким образом знает, когда «это создаст еще
более лучшие условия для сотрудничества между США и Азер бай джа -
ном». Бесспорно и то, что президент США, выражая уверенность в том,
что «предстоящие месяцы создадут возможности для решения нагорно-
ка ра бахского конфликта», был прекрасно осведомлен о государственном
пе ревороте апреля–мая 2018 г. в Армении, в результате которого премьер-
ми нистром РА стал выдвиженец соросовских грантоедов, тоталитарной
ре лигиозной секты «Слово жизни» и ЛГБТ-сообщества, словом, амери-
канских агентов влияния, то есть тех, кто уже не одно десятилетие финан-
сируются из-за океана: фондом «Открытое общество» Джорджа Со роса,
разного рода демократическими институтами США. Что ж, ут вер ждать,
что Никол Воваевич, себя любимый, не старается выполнить на каз
заокеанских заказчиков, значит погрешить против истины. Уго лов ные пре-
следования Героев Арцаха – второго и третьего президентов РА Ро берта
Кочаряна и Сержа Саргсяна, Манвела Григоряна, Сейрана Ога няна,
Юрия Хачатурова, разделение армянского общества на «белых» и «чер -
ных», гнусные нападки на Армянскую Святую Апостольскую Церковь и
персонально на Его Святейшество Верховного Патриарха и Католикоса
всех армян Гарегина II – все эти антинациональные действия подчинены
дос тижению одной цели – подрыву основ армянской государственности,
соз данию благодатной почвы для развязывания Азербайджаном новой
воен ной агрессии против Республики Арцах. Чтобы выполнить заветы До -
наль да Трампа, Никол Воваевич денно и нощно старается, как мо жет.
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Обратим внимание читателей и на другой пассаж из поздравления пре -
зидента США, а именно: «Я ценю Ваше сотрудничество в области без-
опасности и борьбы с терроризмом». Заметим также, что уже 14 мая т. г.
До нальд Трамп поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и
азер байджанский народ по случаю Дня Республики. В своем очередном
поз дравлении Дональд Трамп, в частности, пишет: «Соединенные Штаты
и Азербайджан около 30 лет сотрудничали во имя укрепления междуна-
родной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок
энер горесурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух ве -
ли ких народов».

Не думаю, что, давая подобную оценку, президент США брал за осно-
ву, к примеру, такое проявление величия, как факт награждения апшерон-
ским султаном Ильхамом Алиевым государственной наградой спецназовца-
го ловореза, который в ходе четырехдневной Ап рель ской (2016 г.) войны
Азербайджана с Республикой Арцах обезглавил служившего в Ар мии обо-
роны Арцаха езида по национальности Кярама Слояна, а потом ез дил с его
головой по селам и позировал перед фото и видеокамерами с от рубленной
головой! А может под укреплением международной безопасности прези-
дент США имел в виду самое широкое участие выходцев из Азер байджана
в бандформированиях ИГИЛ (организация, деятельность ко торой запреще-
на в РФ). Чтобы не быть голословным, сошлюсь на азербайджанский
интернет-портал (ru.oxu.az/society/286366), который 28 ноя бря 2018 года
опубликовал статью под заглавием «Азербайджанцы – сы новья известных
бизнесменов – уезжали в ИГИЛ. Эксперт из РФ». «Согласно официальным
оцен кам силовиков, за время активной фазы проекта ИГИЛ на территории
Ирака и Сирии по гиб ло более 100 боевиков-азербайджанцев. Думаю,
реальная цифра существенно выше. По известным мне оценкам, к ИГИЛ в
2013–2016 годах присоединилось до од ной тысячи азербайджанцев.
Причем речь идет как о гражданах Азер бай джан ской Республики, пере-
бравшихся в Сирию через соседнюю Турцию на прямую, так и об азербай-
джанцах, живущих в России и ставших радикалами уже в РФ», – в беседе с
корреспондентом Oxu. Az сказал эксперт Россий ского общества политоло-
гов, ведущий специалист Центра изучения сов ременного Афганистана
Андрей Серенко.

Когда писались эти строки, на память пришла статья известного
пуб  лициста, основателя и главного редактора патриотического интернет-
из дания Shame. am Артема Хачатряна, опубликованная за 4 месяца до
Ап рельской (2016 г.) четырехдневной войны, развязанной Азер бай джа ном
против Республики Арцах. Так, статья была озаглавлена «США требуют от
Баку войны в Карабахе» (http://www.shame.am/ru/news/view/61378.html, 17
де кабря 2015 года). При веду выдержку из этой статьи: «В США есть ко -
мис сия по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая является не -
за висимым агентством федерального правительства … Комиссия отсле-
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живает соблюдение постсоветскими республиками их обязательств пе -
ред ОБСЕ. Комиссия состоит из девяти членов Сената США, девяти чле-
нов Палаты представителей и по одному сотруднику Госдепартамента и
Ми нобороны … «Мы признаем существование важнейших связей в обла-
сти национальной безопасности и экономики между нашими странами, но
Сое диненные Штаты больше не могут оставаться слепыми к ужасающим
фак там нарушений прав человека в Азербайджане, – заявил председа-
тель Хельсинкской комиссии США Кристофер Смит. – Журналистов и
акти вистов регулярно арестовывают и заключают в тюрьмы, оппозицион-
ные политики до сих пор находятся в тюрьме, проводимые выборы не яв -
ля ются свободными и справедливыми, адвокаты в области прав челове-
ка под вергаются преследованиям и лишаются статуса адвоката».

Замечу, что законопроект под названием «Акт демократии Азер бай -
джана» был выдвинут в конце 2015 года влиятельным конгрессменом и
главой Хельсинкской комиссии США Кристофером Смитом. В Баку этот
за конопроект назвали проармянским, обосновывая это утверждение тем,
что К. Смит выступал за признание Геноцида армян 1915 года. Сам кон-
грессмен Смит следующим образом прокомментировал обвинения, зву -
ча щие в его адрес из Баку: «Акт демократии Азербайджана» никак не свя-
зан с армянами, это документ о правах человека в Азербайджане. Армяне
вооб ще не имеют к этому отношения, более того, они вообще не были в
кур се подготовки этого законопроекта … Поэтому, когда я слышу, что та -
кое говорят в парламенте Азербайджана, проправительственные СМИ и
пресс-секретарь президента, я задумываюсь, а насколько они информи-
рованы в других вопросах …» (regnum.ru/news/polit/207477.html, 12 февраля
2016 г.).

И вдруг на фоне подобных оценок, когда в законопроекте «Акт демо-
кратии Азербайджана» в первом пункте записано, что введен «запрет на
пре доставление виз и отмены действующих президенту, премьер-ми -
нистру, вице-премьерам, председателям комитетов парламента, мини-
страм, сотрудникам органов безопасности, судьям и пр., а также их семьям»
уз на ем, что по приглашению президента США Барака Обамы Ильхам
Алиев с 31 марта по 1 апреля 2016 года принял участие в четвертом сам-
мите по ядерной безопасности в Вашингтоне. А днем позже, 2 апреля
2016 г. Азербайджан начал военную агрессию против Республики Арцах,
раз вязав Апрельскую (2016 г.) четырехдневную войну. Думаю, что даже
са мый неискушенный в политике читатель смекнет, что пресловутая по -
ли тика кнута (в нашем случае «Акт демократии Азербайджана») и пряника
(приглашение Бараком Обамой Алиева в Вашингтон) возымела нужное
дей ство: Азербайджан, развязав войну против Республики Арцах, был на
пу ти выполнения поручения «Вашингтонского обкома» по дестабилиза-
ции ситуации на южных рубежах России, на границе с Исламской Рес пуб -
ли кой Иран. Героизм воинов Армии обороны Нагорного Карабаха
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перечерк нул далеко идущие планы США, а также Турции и Израиля по
обес печению военного присутствия в 105-километровой зоне безопасно-
сти, в настоящее время контролируемой Армией обороны Арцаха на гра-
нице с Ираном в районе Зангелана, Джебраила и Физули.

Столь подробное описание событий в регионе Южного Кавказа на -
ка нуне Апрельской (2016 г.) четырехдневной войны, развязанной Азер -
бай джаном против Республики Арцах, и их сопоставление с дальнейшим
раз витием после государственного переворота в Армении апреля–мая
2018 года вполне объективно приводит к весьма тревожному выводу:
Азер байджан, по сути, с одобрения США и Евросоюза начнет новую вой -
ну против Республики Арцах. Вне всякого сомнения то, что апшеронские
яс требы вновь потерпят сокрушительное поражение. Убежден и в том,
что на этот раз Республика Армения непременно признает суверенитет и
не зависимость Республики Арцах. Сомневаться в этом не приходится.
Ду мается, что цивилизованный мир давно понял, что для народа Арцаха
лю бая война против ее независимости будет войной за Отечество, за Ро -
ди ну в отличие от апшеронских агрессоров, для которых Республика Ар -
цах всего лишь территория, а воинские формирования, укомплектован-
ные в основном из национальных меньшинств – лезгин, талышей, аваров,
та тов, всего лишь пушечное мясо.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на грустной ноте. Благо и на сей раз наши тревожные коронави -
рус ные будни были озарены также и светлыми новостями. Так, 21 мая т. г. в
го роде Шуши Нагорного Карабаха на специальном заседании На цио наль но -
го Собрания состоялась церемония инаугурации нового главы Республики
Ар цах, президента Араика Арутюняна. В своей речи новоизбранный прези-
дент Арцаха обозначил шесть принципов, которые будут положены в осно-
ву его деятельности, а именно: «безопасность, независимость, суверенитет,
тер риториальная целостность и национальное достоинство единой Родины
не подлежат торгу; верховенство закона и равенство всех должны быть ори-
ентиром в общественных отношениях; демократия не имеет альтернативы;
ко нечная цель – построение государства всеобщего благосостояния и соци-
альной справедливости; общие проблемы должны решаться с помощью ко -
манд ной работы; ключ к успеху – солидарность общества. Я ожидаю кон-
структивной работы со всеми и протягиваю руку солидарности и сотрудни-
чества всем соотечественникам».

Думается, что все, кто в прямом эфире смотрел церемонию инаугу-
рации, не остались равнодушными к словам Араика Арутюняна о своем
стар шем брате Самвеле Арутюняне, который погиб в Карабахе в 1993
году во время бое вых действий в окрестностях Мартакерта. «13 фе враля
1988 года он спросил меня – готов ли я погибнуть за Родину. Я от ветил
ут вер дительно. Мой брат сдержал свое слово. А я – нет», – взвол нован -
ным и дрогнувшим голосом сказал президент Арцаха.
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Слушая эти искренние и проникновенные слова, а также слова бла-
годарности в адрес уже бывшего президента Республики Арцах Бако Саа -
кяна, который, бесспорно, их заслужил хотя бы потому, что за 10 лет пре-
зидентства не допустил проникновения в этот гордый армянский край со -
росовской нечисти, представителей разного рода тоталитарных религиоз-
ных сект. Справедливости ради отметим, что в этом есть и большая заслу-
га духовного пас тыря свободного Арцаха Паргева Србазана), ЛГБТ-со -
общества, я с не тер пением ждал слов благодарности в адрес героев на -
ционально-освободительной войны Арцаха 1992−1994 гг., особенно в ад -
рес Роберта Ко ча ряна, Сержа Саргсяна, Манвела Григоряна, Сейрана
Оганяна, против ко то рых по заказу из-за океана нынешние марионеточные
власти Армении под надуманными предлогами возбудили уголовные де -
ла. Думается, что азер байджано-турецкие идеологи гибридной войны, вот
уже более двух де сятилетий ведущейся против двух армянских государств
– Республики Ар мения и Республики Арцах, серьезно призадумались бы и
над тем, что Араик Арутюнян в своей речи упомянул и другой факт минув-
ших военных лет, а именно: супруги и малолетние дети Роберта Седра ко -
вича и Сержа Аза товича даже в дни массированного артиллерийского об -
стре ла азербайджанской военщиной города Степанакерта с высот Шуши
ни на один день не покинули столицу Нагорного Карабаха. Уверен, что,
услышав из уст новоизбранного президента Республики Арцах эти слова о
героических буднях семей лидеров Арцаха, участвующий на церемонии
инаугурации «народный премьер» Никол Воваевич и его супруга, не гово-
ря уже о его заокеанских покровителях, призадумались над не сбы точ -
ностью своих надежд, озвученных президентом США Дональдом Трам пом
сразу же после государственного переворота апреля–мая 2018 го да в Ар -
мении. Повторюсь, речь о том, что: «Предстоящие месяцы создадут воз-
можности для решения нагорно-карабахского конфликта, а это создаст
еще более лучшие условия для сотрудничества между США и Азер бай -
джаном». Что же вам сказать, господа хорошие: этой вашей мечте не суж -
дено сбыться. Благо об этом в завершение своей речи на инаугурации
весь ма убедительно заявил президент Республики Арцах Араик Ару тю нян:
«Арцах – это Армения, и все!».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ԱՄՆ-Ի ԵՎ ԵՄ-Ի ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՄԲ
ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԿՍԱՆՁԱԶԵՐԾԻ ԱՐՑԱԽԻ ԴԵՄ

Անոտացիա
Ադրբեջանը, ըստ էության, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հավանությամբ նոր

պատերազմ կսանձազերծի Արցախի Հանրապետության դեմ։ Կաս կա ծից վեր
է, որ ափշերոնյան բազեները նորից ջախջախիչ պարտություն կկրեն։ Հա -
մոզված եմ նաև, որ այս անգամ Հայաստանի Հանրապետությունն ան պայ -
ման կճանաչի Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու ան կա -
խութ յունը։ Սա կասկած չի հարուցում։

Հարգելի ընթերցող, հոդվածը ցանկանում եմ սկսել հայկական երկու
պե տությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան րա պե -
տու թ յան դեմ տեղեկատվական պատերազմի ավանգարդին` տարատեսակ
ռու սատյաց առանձնյակների (առանձնյակների, քանզի հաճախ դժվար է
տար բե րել հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքը պարսավողների սեռը)
խո սա փողին` 1in.am ինտերնետ-պարբերականի կոլեկտիվին ուղղ ված երախ -
 տա գիտության խոսքերով։ Միևնույն ժամանակ, հասկանում եմ, որ հայ-ռու սա -
կան ռազմավարական դաշինքի անայլընտրանքայնության մա սին իմ աներկ -
բա դիրքորոշմանը ծանոթ ընթերցողները, կարդալով այս տո ղերը, կմտա -
ծեն, որ դրանց հեղինակը, ըստ երևույթին, չի կարողացել խու սա փել կորոնա -
վի րու սով վարակվելուց, ինչն ազդել է նրա ողջամտության վրա։

Սակայն ի մեծ հիասթափություն տարբեր տրամաչափի ռու սատ յաց -
ների` շտապեմ տեղեկացնել, որ 1in.am-ի non-stop ռեժիմով տրվող հրա պա -
րա կումներն ու հեռուստառեպորտաժները օգնում են ինձ բավական ժամա -
նակ խնայել։ Եվ ահա թե ինչու։ Ուշադիր ուսումնասիրելով, այո, այո, հար -
գե լի ընթերցող, ուսումնասիրելով հարցերը, որոնք տրվում են 1in.am-ում
միմ յանց հաջորդող տեղեկատվական ծրագրերի հյուրերին, հետևելով հրա -
վիր վածների պատասխաններին զրուցավարների տված արձագանքին`
ամ բողջական պատկերացում եմ կազմում այն մասին, թե ինչ նպատակային
խնդիր ներ են փորձում իրականացնել դրանց պատվիրատուները մեր տա -
րա ծաշրջանում։ Նկատի ունեմ համաշխարհային քաղաքականության հայտ -
 նի անդրօվկիանոսյան կենտրոնը։ Պարզաբանեմ կոնկրետ օրի նակ նե րով։
Այսպես, ս. թ. մայիսի 20-ին և 21-ին 1in.am ինտերնետ-հեռուս տա տե սութ յան
բոլոր տեղեկատվա-վերլուծական ծրագրերում առաջատար տեղը զբա -
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ղեցրել են այն հարցերը, որոնք քննարկվել են Եվրասիական բարձ րա գույն
տնտեսական խորհրդի (ԵԲՏԽ) նիստի ընթացքում, որը տեղի ունե ցավ
2020 թ. մայիսի 19-ին տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Իսկ ավելի ճիշտ` ԵՏՄ
երկրներին Ռուսաստանի մատակարարած բնական գազի գների նվա զ ման
հարցերը։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ, բացելով նիստը (տե սա  կոն ֆե -
րան սը)` Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն բարձ րա ցրեց ԵՏՄ
երկրների տարածքով գազի փոխադրման գնագոյացման հարցը։ Նա, մաս -
նա վորապես, ասաց. «Չկարգավորված է մնում ԵՏՄ ընդհանուր շու  կայում
գազի փոխադրման ծառայությունների գնագոյացման հարցը։ Վերջ  նական
փո խընդունելի լուծման հարցում մենք չենք կարողանում կողմ նո րոշվել արդեն
մի քանի տարի։ Ընդ որում, խնդրի արդիականությունը մշտա պես աճում է։
Այսօր մենք պետք է գտնենք մեզ բոլորիս անհրաժեշտ կոն սենսուսը»։

ԵՏՄ-ում էներգառեսուրսների ընդհանուր շուկայի և գազի գնա գոյաց -
ման հարցում միասնական մոտեցում ձևավորելու անհրաժեշտության մա -
սին խոսեց նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի խոսքով`
Մին սկն ու Երևանը հանդես են գալիս գազի փոխադրման և տարանցման
միաս նական սակագին ընդունելու օգտին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլա դի -
միր Պուտինի խոսքով` ԵՏՄ-ն դրան առայժմ պատրաստ չէ։ «Միասնական
սա  կա գինը կարող է իրականացվել միասնական բյուջե, հարկման միաս նա -
կան համակարգ ունեցող միասնական շուկայում։ ԵՏՄ-ում ինտեգրման այդ -
քան խոր մակարդակ դեռևս ձեռք չի բերվել, մենք ձեզ հետ միասին այդ մա -
սին լավ գիտենք, իսկ առայժմ գազի գները պետք է ձևավորվեն շուկայական
իրա  վիճակի հիման վրա, հաշվի առնեն մատակարարողների ծախսերը և
ներ  դրումները, ինչպես նաև ապահովեն արդյունահանման մեջ դրված կա պի -
տա լում շահույթի հիմնավորված նորմը», – պարզաբանել է Վ. Վ. Պու տի նը։

Գազի գինը Հայաստանի տնտեսության, նրա մրցունակության համար
վճռա կան նշանակություն ունի, էլ չեմ ասում այդ գործոնի բացառիկ կա րևո -
րութ յան մասին մեր քաղաքացիների ճնշող մեծամասնության համար։ Եվ
միա ն գամայն սպասելի էր, որ Ռուսաստանի նախագահի նման պա տաս -
խանը և առաջարկությունն այն մասին, որ «գազի գնի գոյացման մո տե ցում -
ների քննարկումը կարելի է շարունակել ԵՏՄ անդամ-պետությունների և
Եվր ասիական տնտեսական հանձնաժողովի փորձագետների միջոցով»,
վա  ղուց փայփայված պատրվակ դարձավ, որպեսզի 1in.am-ն ու Ко-ն մոլի
հա կառուսական հիստերիա բարձրացնեն։ Ընդ որում` դա արվում էր ամե -
նա հմուտ ձևով։ Այդ պարբերականի թղթակիցները Երևանի փողոցներում
քա ղա քացիներին տալիս էին միևնույն հարցերը. ինչպե՞ս եք վերաբերվում
Ռու սաստանի` Հայաստանին մատակարարվող գազի գինը բարձրացնելու
որոշ մանը։ Կամ էլ` արդյո՞ք չեք կարծում, որ գազի գնի բարձրացումը նպա -
տակ ունի խափանելու Հայաստանի տնտեսական անվտանգությունը, ըստ
ձեզ` արդյո՞ք գազի գնի բարձրացումը չի սպառնում Հայաստանի ինք նիշ -
խա նության կորստով։ Չեմ պատմի, թե ինչ պատասխաններ էին տալիս Հա -
յաս տանի սովորական քաղաքացիները։ Ինձ համար կարևոր էր այլ բան, որ
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այդ սադրիչ հարցերի պատասխանների ճնշող մեծամասնությունում իսպառ
բա ցակայում էր ռուսատյացությունը։ Այո, մեր քաղաքացիներն այդ հան գա -
ման քի հետ կապված ափսոսանք ունեին, վիրավորվածություն կար, այդ
ոլոր տում նման զարգացման իսկական պատճառները չհասկանալը նույն -
պես ակնհայտ էր։ Փողոցում անցկացված հարցումներից դրանց պատ վի -
րա տուներին հասկանալի դարձավ, որ Հայաստանի սովորական քա ղա քա -
ցի ների մակարդակով հակառուսական հիստերիա հրահրելու սույն մտա -
հղա ցումը ձախողվեց, ուստի նրանք սկսեցին դրությունը փրկել 1in.am ին -
տեր նետ-հեռուստատեսություն հրավիրելով հաստիքային ռուսատյացների`
առա ջին հերթին գրանտակերների և սորոսյան լափակերների ու տա րա տե -
սակ արևմտյան հիմնադրամների թոշակառուների շարքից։ Հետևելով ռու -
սատ յացների այս հակառուսական վաքխանալիային` ես էլ ավելի էի հա մոզ -
վում այն բանում, որ սույն հակահայկական արարի անդրօվկիանոսյան
տիկ նիկավարները, չգիտես ինչու, շատ են շտապում։ Փորձենք հասկանալ,
թե ինչով է պայմանավորված այդ շտապողականությունը։

Այսպես, ս. թ. մայիսի 11-ին Բրյուսելում Եվրոպական միության Խոր հուր դը
տարածեց փաստաթուղթ  ̀«Եվրամիության Խորհրդի եզրա հան գում ները Արևելյան
գործընկերության քաղաքականության վերաբերյալ 2020 թ. հե տո» (այսուհետ`
Եզրահանգումներ) կամ “Council Conclusions on Eastern Part nership policy beyond
2020” վերնագրով (https://www.consilium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-
en20.pdf), որը նա խապես տեղեկացնում էր. պատվիրակությունները Հա վել վա -
ծում կգտնեն Արևելյան գործընկերության քաղաքականության մասին Խորհրդի
եզ րա հան գումները։ Այդ փաստաթղթի 2-րդ կետում կարդում ենք. «Խոր հուր դը
հաս  տա տում է ռազմավարական նշանակությունը, որ տալիս է Արևել յան
գործ   ընկե րու թյանը` որպես Հարևանության եվրոպական քաղաքակա նութ -
յան (ՀԵՔ) կոնկ րետ տարածաշրջանային չափման, աջակցելով բարեփո -
խում ների կա յուն գործընթացներին և առաջարկելով սերտ քաղաքական
ասո ցիացիա, ինչ պես նաև տնտեսական ինտեգրում Եվրամիությանն ու
զգա լի ազ դե ցութ յուն մարդկանց կյանքի վրա»։

Հատկանշական է, որ այնուհետև այդ փաստաթղթում գրված է. « ... նե -
ցուկ ունենալով մեր ընդհանուր հավատարմությունը` հենվելով մի ջազգային
կար գի կանոններին, միջազգային իրավունքին, ներառյալ տարածքային
ամ  բողջականությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը, ինչպես նշ -
ված է Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտի և ԵԱՀԿ Փարիզի խարտիայի սկզ -
բունք ներում ...»։

Ընդգծելով միայն տարածքային ամբողջականությունը, ան կա խութ -
յունն ու ինքնիշխանությունը` առանց հիշատակելու ժողովուրդների ինք նո -
րոշ ման իրավունքը, ակամա գալիս ես այն եզրահանգման, որ դրանց գլխա -
վոր հասցեատերերը Հայաստանն ու Ադրբեջանն են, ինչպես նաև Արցախի
Հան րապետությունը։ Այսպես, «առաջարկելով քաղաքական սերտ ասո ցիա -
ցիա» բանաձևը, անշուշտ, վերաբերում է Հայաստանին, որը 2017 թ. նոյեմ -
բերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրեց «Հայաստան – ԵՄ համապարփակ և
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ընդ լայնված գործընկերության համաձայնագիրը», այլ ոչ թե ասոցիատիվ
հա մաձայնագիր Եվրամիության հետ։ Դրանով իսկ ԵՄ-ի հետ Հայաստանի
հա մաձայնագիրը տարբերվում էր, հիմնականում, Մոլդովայի և Վրաստանի
ասո ցիատիվ պայմանագրերից, օրինակ, նրանով, որ նրանց հետ ասո ցիա -
տիվ համաձայնագրերում Եվրամիությունը պատրաստակամություն էր
հայտ նում հարգել նրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Վրաս տանի
հետ ստորագրված փաստաթղթում հատկապես նշված էր նրա մի ջազ -
գայնորեն ճանաչված սահմանների հարգումն ու ճանաչումը։ Իսկ Հա յաս -
տանի դեպքում նման բանաձևեր չեն օգտագործվել, այլ եղել է ընդ հա նուր
հղում ԵԱՀԿ Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտի սկզբունքներին (ուժի կամ ուժի
սպառնալիքի չկիրառում, պետությունների տարածքային ամբող ջակա նութ -
յուն, ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունք) Ղարաբաղյան հակա մար -
տության լուծման համար։ Եզրահանգումներից հանվել է հենց ժողո վուրդ -
ների ինքնորոշման իրավունքը։ Այսինքն` տեղի է ունենում բացահայտ սի -
րա լիրություն ԵՄ-ի կողմից Ադրբեջանի ղեկավարությանը։ Ընթեր ցող նե րին
հիշեցնենք, որ 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ին Իլհամ Ալիևը ափշերոնյան սուլ -
թանության չորս խոշոր հեռուստաընկերություններին տված հարցա զրույ -
ցում ասել էր, որ Ադրբեջանը չի պլանավորում դուրս գալ «Արևելյան գործ -
ընկերություն» ծրագրից, բայց և դրա ակտիվ մասնակիցը չի լինի. «Ադր բե -
ջանը Եվրոպայից չի սպասում ինչ-որ արտոնություններ, մենք, ի տար -
բերություն ծրագրի մի շարք մասնակից երկրների, մեզ ապահովում ենք և
այս օր դառնում ենք դոնոր երկիր։ Մենք մնում ենք ծրագրում, բայց, եթե ան -
կեղծ ասենք, դրան կարևոր նշանակություն չենք տալիս, քանի որ այդ ծրագրի
նպատակները մեզ համար մինչև վերջ պարզ չեն»։

Դե ինչ, Եվրամիությունում ափշերոնյան սուլթանի կշտամբանքը լսե -
ցին ու նրա ցանկություններն արտացոլեցին Եզրահանգումներում։ Բայց
դրան նախորդել են նաև այլ իրադարձություններ, որոնց մասին կխոսենք
ստո րև։ Այսպես, 2018 թ. հունիսին новости-азербайджана.ru ինտերնետ-
պոր տալում հրապարակվեց հոդված` «Եվրոպա է եկել այլընտրանքային
գազ Ադրբեջանից – Գազպրոմի մրցակից» վերնագրով։ Հոդվածի անո տա -
ցիա յում կարդում ենք. «Բաքվում պաշտոնապես բացել են «Հարավային գա -
զային միջանցք», որով Թուրքիա և Եվրոպա կգնա ադրբեջանական գա զը։ Ի
տար բերություն ամերիկյան թանկարժեք հեղուկացված բնական գազի` նոր
խո ղովակաշարային խաղացողը կարող է իրական մրցակցություն կազմել
ռու սական գազի համար։ Կդիմանա՞ արդյոք «Գազպրոմը» մրցակցի հայտ -
նվե լուն։ Թե՞ ռուսական գազի արտահանումը Եվրոպա կսկսի նվազել»։

Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ «Հարավային գազային միջանցքը» նե -
րա  ռում է երեք գազատար` Հարավկովկասյան, Տրանսանատոլիական
(TANAP) և Տրանսադրիատիկ (TAP)։ Դրանով, ըստ պայմանագրի, պետք է
մղվի 16 մլրդ խոր. մետր գազ` 6 մլրդ դեպի Թուրքիա TANAP-ով և 10 մլրդ
դե պի Եվրոպա` TAP-ով։ Ծրագրերում նշվում էր TANAP-ի հզորություններն
ավե լացնել մինչև 24 մլրդ խոր. մետր 2023 թ. և մինչև 31 մլրդ` 2026 թ.։ Ռե -
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սուր սային բազան ադրբեջանական Շահ Դենիզ հանքավայրն է։ Նշենք նաև,
որ 2020 թ. Անկարան կտրուկ կրճատեց ռուսական գազի գնումների ծա վա լը`
«Գազ պրոմին» դնելով դժվար կացության մեջ։ Այսպես, ս. թ. մարտին «Գազ -
պրոմի» մատակարարումները Թուրքիային կազմել են 210 մլն խոր. մետր`
ան ցած տարվա 1,14 մլրդ խոր. մետրի համեմատ, այսինքն` մատակա րա -
րում ները կրճատվել են յոթ անգամ, ընդ որում` Թուրքիայի կողմից ռուսա -
կան գազի ներկրման կրճատումը չի կարելի վերագրել միայն տնտեսության
դան դաղմանը կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով, քանի որ այն
սկսվել է 2018 թ.։ Եթե 2017 թ. Թուրքիան գնում էր 29 մլրդ խոր. մետր գազ,
ապա 2018 թ. ծավալը կրճատվել է մինչև 23,96 մլրդ խոր., իսկ անցած տա -
րի գնումների կրճատումը եղել է 40% և հասել մինչև 15,5 մլրդ խոր. մետրի։
Այս պիսով, անցած տարվա բոլոր ծավալների փոխադրման համար կբա վա -
կա նացներ «Երկնագույն հոսք» գազատարը, որը հաշվարկված է տարեկան
16 մլրդ խոր. մետր ծավալով գազ մղելու համար, այսինքն` 2019 թ. գոր -
ծարկ ված «Թուրքական հոսքը»` 15,75 մլրդ խոր. մետր մղման ծավալով,
կա րող է առհասարակ պետք չլինել։ Ս. թ. մարտին «Երկնագույն հոսքը» և
«Թուր քական հոսքը» գործարկվեցին իրենց ընդհանուր հզորության մոտա -
վո րապես 10%-ի չափով։ Պետք է նշել, որ գազի ներմուծման ծավալների
այս քան էական կրճատման տնտեսական պատճառներից բացի` փոր ձա -
գետ ները նշում են վարկածն այն մասին, որ ռուսական գազի գնումների
նման կտրուկ անկումը ոչ քիչ չափով կապված է նաև Սիրիայում ու Լիբիա -
յում Մոսկվայի և Անկարայի միջև հարաբերությունների սրման հետ։ Հստակ
երևում է, որ թուրքական իշխանությունները գազային գործարքներն օգտա -
գոր ծում են որպես Կրեմլի վրա ճնշում բանեցնելու լծակներից մեկը։ Տողե -
րիս հեղինակը հակված է մտածելու, որ ս. թ. մայիսի 18–22-ին Նախիջևա -
նում Ադրբեջանի զինված ուժերի լայնամասշտաբ օպերատիվ-մարտավա -
րա կան զորավարժությունները, որոնք տեղի ունեցան Թուրքիայի հովանա -
վո րությամբ, նույնպես ենթարկված էին այդ նպատակին։ Ընթերցողներին
հի շեցնենք, որ զորավարժությունների մտահղացմամբ նախատեսվում էր
զոր քերի կիրառում ընտրված ուղղություններում, հրթիռային զորքերի և հրե -
տա նու, ավիացիայի ռմբագրոհային կենտրոնացված հարվածներ, ինչպես
նաև սպառազինության մեջ գտնվող գերճշգրիտ միջոցների օգտագործում
հա կա ռակորդի զորքերի օպերատիվ զորաշարի ողջ խորությամբ։ Պարզ է,
որ ափշերոնյան բազեների հակառակորդ սկզբից ևեթ նշանակված են Հա -
յաս տանն ու Արցախի Հանրապետությունը։ Նշենք, որ զորավար ժութ յուն նե -
րին մասնակցել են 10 հազար զորակազմ, մոտ 120 միավոր տանկեր և զրա -
հա տեխնիկա, տարբեր տրամաչափի մինչև 200 հրթիռահրետանային սար -
քա վորումներ, համազարկային կրակի հրթիռային համակարգեր ու ակա նա -
նե տեր, մինչև 30 միավոր բանակային և ճակատային ավիացիա, ինչպես
նաև տարբեր նշանակության անօդաչու թռչող սարքեր։ Զորա վար ժութ յուն -
նե րի նախօրեին` ս. թ. մայիսի 13-ին, REGNUM լրատվական գործակա լութ -
յունը հրապարակեց իմ հոդվածը` «Պատերազմը Հայաստանի և Արցախի
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շեմին է» վերնագրով, որում երկյուղ էր հայտնվում, որ ադրբեջանա-թուր քա -
կան զինվորականությունը, օգտվելով կորոնավիրուսի համավարակի դեմ
պայ քարում առաջատար տերությունների զբաղվածությունից, հերթական
ար կածախնդրությունը կձեռնարկի Ադրբեջանի և Արցախի Հան րա պե տութ -
յան զինված ուժերի դիմակայության գծում։ Ավելին, իմանալով ժամանա կա -
կից նեոօսմանների նենգությունը` ես մտահոգություն էի հայտնել, որ պետք է
սպա  սել սադրանքների շարքի հայ-ադրբեջանական սահմանին Նախիջևա -
նի շրջանում։ Ինչպես ասում են, այս անգամ վտանգն անցավ, բայց բնավ ոչ
այն պատճառով, որ փոխվել է ափշերոնյան վայ-մարտիկների ու նրանց
թուրք զինվորական վերահսկողների նենգ էությունը, այլ որովհետև ս. թ. մա -
յիսի 18-ին տեղի ունեցան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադի մի րո -
վիչ Պուտինի հեռախոսազրույցները Իլհամ Ալիևի և Ռեջեփ Էրդողանի հետ։
Չնա յած Կրեմլի պաշտոնապես հայտարարած տեղեկությանը հեռախո սա -
յին բանակցությունների բովանդակության մասին` չպետք է կասկածել, որ
Ռու  սաս տանի նախագահի հեռախոսազրույցների ընթացքում շոշափվել են
նաև անվտանգության հարցեր, ընդ որում` ոչ միայն Սիրիայում ու Լիբիա -
յում, այլև, անշուշտ, Ռուսաստանի հարավային սահմաններին, ինչի մասին
վկա  յում են թուրքական և ադրբեջանական կողմերի տարածած` ռուսա կա -
նից տար բերվող տեղեկությունները։

Հարգելի ընթերցողը կարող է հարց տալ. իսկ ի՞նչ կապ կա ԵՏՄ ընդ -
հա նուր շուկայում գազի փոխադրման ծառայությունների գնագոյացման (որը
քննարկվեց Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ս. թ. մա -
յիսի 19-ի նիստի ընթացքում) և 2020 թ. մայիսի 11-ի «(Եվրամիության) Խոր -
հրդի եզրահանգումները Արևելյան գործընկերության քաղաքակա նութ յան
վերաբերյալ 2020 թ. հետո» փաստաթղթի բացահայտ ադրբեջանամետ մեջ -
բե րումների` մի կողմից, և մյուս կողմից` Մոսկվա–Բաքու–Անկարա եռ անկ -
յունում գազի արտահանման և ներմուծման գործընթացների ու, վեր ջա պես,
Նախիջևանում ադրբեջանական ԶՈւ լայնամասշտաբ զորավար ժութ յուն -
ների` թվում է, թե միանգամայն տարբեր հարցերի միջև։ Նախ` հիշեցնենք
ըն թեր ցողներին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի այդ
տե ղա մասը պահպանվում է Հայաստանում Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմա նա -
պահ վարչության Արտաշատի սահմանապահ ջոկատի կողմից։ Մինչ այդ
հար ցե րին պատասխանելը, որպեսզի պատկերն ամբողջական լինի, մեջբե -
րում ներ կատարենք Իլհամ Ալիևին Հանրապետության օրվա` մայիսի 28-ի և
Ադր բե ջանի Դեմոկրատական Հանրապետության 100-ամյակի առիթով ԱՄՆ
նախագահ Դոնալդ Թրամփի երկամյա վաղեմության շնորհավո րան քից։ Եվ
այսպես, Դոնալդ Թրամփը ափշերոնյան սուլթանին 2018 թ. մայիսի 24-ին
հղած նամակում գրել է. «Ես գնահատում եմ Ձեր համա գործակ ցութ յունը
ան վտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարի ոլորտում, ինչպես նաև
մեր երկարաժամկետ առևտրային կապերը։ Մեր համագործակ ցութ յունը
տն տեսական ոլորտում, որը շարունակվում է երկար տարիներ, այս տա րի,
որպես անհավանական ձեռքբերում, հասել է իր գագաթնակետին Հա րա -
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վային գազային միջանցքի միջոցով գազի փոխադրման բնագա վառում, որը
կապահովի Եվրոպային անհրաժեշտ էներգետիկ ան վտան գութ յունը ...
Առաջիկա ամիսները հնարավորություններ կստեղծեն ղարա բաղյան հակա -
մարտության լուծման համար, իսկ դա էլ ավելի լավ պայմաններ կստեղծի
ԱՄՆ-ի ու Ադրբեջանի միջև համագործակցության համար։ Միացյալ Նա -
հանգները` որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա մանա խա գահ, անկեղծորեն ցան -
կանում է համագործակցել Ձեզ հետ` խաղաղ ճանա պար հով այդ հակամար -
տության կայուն լուծման համար»։ Կարծում ենք, որ Դոնալդ Թրամփը հիա -
նա լի տեղեկացված է հակամարտության կարգա վորման հարցում ադրբե -
ջանական կողմի դիրքորոշման մասին, և այդպիսով գի տի` երբ «դա էլ ավե -
լի լավ պայմաններ կստեղծի ԱՄՆ-ի ու Ադրբեջանի միջև համագործակ ցութ -
յան համար»։ Անվիճելի է նաև այն, որ ԱՄՆ նախա գա հը, համոզմունք հայտնե -
լով, որ «առաջիկա ամիսները հնարա վորութ յուն ներ կստեղծեն ղարաբաղ -
յան հակամարտության լուծման համար», հիա նալի տեղեկացված էր Հա -
յաս տանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հե ղա շրջման մասին, ինչի
արդյունքում ՀՀ վարչապետ դարձավ սորոսյան գրան տակերների, «Կյանքի
խոսք» տոտալիտար կրոնական աղանդի և ԼԳԲՏ-հանրույթի, մի խոսքով`
ազդեցության ամերիկյան գործակալների, այ սինքն` նրանց դրածոն, որոնք
ար դեն ոչ մեկ տասնամյակ ֆինանսավորվում են օվ կիանոսի այն կողմից,
դիցուք` Ջորջ Սորոսի «Բաց հասարակություն» հիմ նա դրամից, ԱՄՆ
տարատեսակ դեմոկրատական ինստիտուտներից։ Դե ինչ, պնդել, թե Նի -
կոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրեցյալը, չի ջանում կատարել անդ րօվկիանոսյան
պատվիրատուների պատգամը, նշանակում է` մեղք գոր ծել ճշմարտության
դեմ։ Արցախի հերոսների` ՀՀ երկրորդ և երրորդ նախա գահներ Ռոբերտ
Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի, Մանվել Գրի գոր յանի, Սեյրան Օհանյանի,
Յուրի Խաչատուրովի քրեական հետա պնդում ները, հայ հասարակությունը
«սպիտակների» ու «սևերի» բաժանելը, Հայ Առա քե լական Սուրբ եկեղեցու
և անհատապես Ծայրագույն պատրիարք, Ամե նայն Հայոց կաթողիկոս Գա -
րեգին II-ի դեմ նողկալի հարձակումները, այս բո լոր հակազգային գոր -
ծողությունները ծառայեցված են մեկ նպատակի հաս նելուն` խափանել հայ -
կական պետականության հիմքերը, պարարտ հող ստեղ ծել Ադրբեջանի կող -
մից Արցախի Հանրապետության դեմ ռազմական նոր ագրեսիա սան -
ձազերծելու համար։ Դոնալդ Թրամփի հրահանգները կա տա րելու հա մար
Նիկոլ Վովաևիչը գիշերուզօր, ուժերի ներածին չափով ջանք չի խնա յում։
Ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրենք նաև ԱՄՆ նա խա գահի շնոր -
հավորանքի մեկ այլ անցման վրա, այն է. «Ես գնահատում եմ Ձեր համա -
գործակ ցությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայ քա րի ոլոր -
տում»։ Նշենք նաև, որ արդեն ս. թ. մայիսի 14-ին Դոնալդ Թրամփը շնոր հա -
վորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին և ադր բե ջան ցի ժո ղո վրդին
Հան րապետության օրվա առիթով։ Իր հերթական շնոր հա վորանքում
Դոնալդ Թրամփը, մասնավորապես, գրում է. «Միացյալ Նա հանգ ները և Ադր -
բե  ջանը մոտ 30 տարի համագործակցել են հանուն մի ջազ գային ան վտան -
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գութ յան ամրապնդման, դեպի Եվրոպա էներ գա ռե սուրս ների մատա կա րար -
ման երթուղիների ու մատակարարումների բազ մա զա նեց ման և երկու մեծ
ժո  ղո վուրդների փայլուն ապագան կառուցելու հա մար»։

Չեմ կարծում, թե նման գնահատական տալով` ԱՄՆ նախագահը հիմք է
վերցրել, օրինակ` վեհանձնության այնպիսի դրսևորում, ինչպիսին է ափ շե -
րոն յան սուլթան Իլհամ Ալիևի կողմից գլխակեր հատուկջոկատայինին պե -
տա կան շքանշանով պարգևատրելու փաստը, որը Արցախի Հան րա պե -
տութ  յան դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած Ապրիլյան (2016 թ.) քառօրյա պա -
տե րազմի ընթացքում գլխատել էր Արցախի Պաշտպանության բանակում
ծա ռայող, ազգությամբ եզիդ Քյարամ Սլոյանին, իսկ հետո շրջել էր գյուղերով ու
լու սանկարվել և տեսանկարահանվել նրա գլուխը ձեռքին։ Իսկ գուցե մի -
ջազ գային անվտանգության ամրապնդում ասելով ԱՄՆ նախագահը նկատի
ուներ Ադրբեջանից սերածների ամենալայն մասնակցությունը ԻԼԻՊ ավա -
զա կային կազմավորումներին (կազ մա կերպություն, որի գործունեությունն
արգելված է ՌԴ-ում)։ Որպեսզի ասվածը մերկապարանոց չհնչի, հղում կա -
տա րեմ ադրբեջանական ինտերնետ-պորտալին (ru.oxu.az/society/286366),
որը 2018 թ. նոյեմբերի 28-ին հրապարակել էր հոդված` «Ադրբեջանցիները`
հայտ նի գործարարների զավակները, մեկնել են ԻԼԻՊ։ ՌԴ փորձագետ»
վերնագրով։ «Ուժա յինների պաշտոնական գնահատականների համաձայն`
ԻԼԻՊ  նախագծի ակ տիվ փուլի ընթացքում Իրաքի և Սիրիայի տարածքում
զոհվել է ավելի քան 100 ադրբեջանցի գրոհային։ Կարծում եմ, իրական թիվը
շատ ավելի բարձր է։ Ինձ հայտնի գնահատականներով` ԻԼԻՊ-ին 2013–2016
թթ. միացել է մինչև հազար ադր բեջանցի։ Ընդ որում, խոսքն ինչպես Ադր -
բեջանի Հանրապետության` հա րևան Թուրքիայից ուղղակի Սիրիա անցած
քա ղա քացիների, այնպես էլ այն ադրբեջանցիների մասին է, որոնք ապրում
են Ռուսաստանում և ար մա տա կան են դարձել արդեն ՌԴ-ում», – Oxu.Az-ի թղ -
թակցի հետ զրույցում ասել է Քաղաքագետների ռուսաստանյան ընկերութ -
յան փորձագետ, Ժա մա նա կակից Աֆղանստանի ուսումնասիրման կենտրո -
նի առաջատար մաս նա գետ Անդրեյ Սերենկոն։

Երբ գրվում էին այս տողերը, մտաբերեցի հայտնի հրապարակախոս,
Shame.am հայրենասիրական ինտերնետ-պարբերականի հիմնադիր ու գլ -
խա վոր խմբագիր Արտյոմ Խաչատրյանի հոդվածը` հրապարակված Ադր բե -
ջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված Ապրիլ յան
(2016 թ.) քառօրյա պատերազմից 4 ամիս առաջ։ Այսպես, հոդվածը վեր նա -
 գրված էր` «ԱՄՆ-ը Բաքվից պահանջում է պատերազմ Ղարաբաղում»
(http://www.shame.am/ru/news/view/61378.html, 17 դեկտեմբերի 2015 թ.)։
Մեջ բերում կատարեմ այդ հոդվածից. «ԱՄՆ-ում կա դաշնային կառա վա -
րութ յան անկախ գործակալություն` Եվրոպայում անվտանգության և համա -
գոր ծակցության հանձնաժողով ... Հանձնաժողովը հետևում է, որպեսզի հետ -
 խորհրդային հանրապետությունները պահպանեն իրենց պար տա վո րութ յուն -
ները ԵԱՀԿ-ի հանդեպ։ Հանձնաժողովը բաղկացած է ԱՄՆ Սենատի ինն ան -
դամից, Ներկայացուցիչների պալատի ինն անդամից և պետ դեպար տա -
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մենտի ու պաշտպանության նախարարության մեկական աշ խա տակցից ...
«Մենք ընդունում ենք մեր երկրների միջև կարևորագույն կա պերի գոյութ -
յունն ազգային անվտանգության և տնտեսության ոլորտներում, բայց Միաց -
յալ Նահանգներն այլևս չի կարող կույր մնալ Ադրբեջանում մարդու իրա վունք -
 ների կոպիտ ոտնահարումների ահավոր փաստերի հանդեպ, – բուռն հայ -
տա  րարել է կառավարական Հելսինկյան հանձնաժողովի ղեկավար, կոն -
գրեսական Ք. Սմիթը։ – Լրագրողներին և ակտիվիստներին անընդհատ ձեր -
բա կալում և բանտ են նստեցնում, ընդդիմադիր քաղաքական գոր ծիչ ներն
առ այսօր բանտում են, անցկացվող ընտրություններն ազատ ու ար դար չեն
մարդու իրավունքների ոլորտի փաստաբանները ենթարկվում են հե տա պն -
դումների և զրկվում են փաստաբանի կարգավիճակից»։ 

Նկատեմ, որ «Ադրբեջանի դեմոկրատիայի ակտ» անունն ունեցող
օրի  նագիծը առաջադրվել է 2015 թ. վերջին, ազդեցիկ կոնգրեսական, ԱՄՆ
Հել սինկյան հանձնաժողովի ղեկավար Քրիսթոֆեր Սմիթի կողմից։ Բաքվում
այդ օրինագիծն անվանել են հայամետ` այդ պնդումը հիմնավորելով նրա -
նով, որ Ք. Սմիթը հանդես է եկել 1915 թ. Հայոց ցեղասպանության ճա նաչ -
ման օգտին։ Ինքը` կոնգրեսական Սմիթը, հետևյալ կերպ է մեկնաբանել իր
հաս ցեին Բաքվից հնչող մեղադրանքները. «Ադրբեջանի դեմոկրատիայի
ակտը» ոչ մի կերպ կապված չէ հայերի հետ, դա փաստաթուղթ է Ադր բե ջա -
նում մարդու իրավունքների մասին։ Հայերն առհասարակ դրա հետ կապ
չու  նեն, ավելին` նրանք ընդհանրապես տեղյակ չէին այդ օրինագծի պատ -
րաստ ման մասին ... Ուստի, երբ ես լսում եմ, որ նման բան ասում են Ադր բե -
ջա նի խորհրդարանում, կառավարամետ ԶԼՄ-ները և նախագահի մամուլի
քար տուղարը, ես մտածում եմ` իսկ որքանո՞վ են նրանք տեղեկացված այլ
հար ցերում ...» (regnum.ru/news/polit/207477.html, 12 փետրվարի 2016 թ.)։

Եվ հանկարծ նման գնահատականների ֆոնին, երբ «Ադրբեջանի դե -
մո կրատիայի ակտ» օրինագծի առաջին կետում գրված է, որ մտցվել է «վի -
զա ների տրամադրման արգելք և չեղարկում գործող նախագահին, վար չա -
պետին, փոխվարչապետերին, խորհրդարանի կոմիտեների նա խա գահ նե -
րին, նախարարներին, անվտանգության մարմինների աշխատա կից նե րին,
դատավորներին և այլոց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքներին», իմա նում
ենք, որ ԱՄՆ նախագահ Բարաք Օբամայի հրավերով Իլհամ Ալիևը 2016 թ.
մարտի 31-ից ապրիլի 1-ը Վաշինգտոնում մասնակցել է միջուկային ան -
վտան գությանը նվիրված գագաթաժողովին։ Իսկ մեկ օր հետո` 2016 թ. ապ -
րիլի 2-ին, Ադրբեջանն սկսեց ռազմական ագրեսիա Արցախի Հան րա պե -
տութ յան դեմ` սանձազերծելով Ապրիլյան (2016 թ.) քառօրյա պատերազմը։
Կար ծում եմ, որ քաղաքականության մեջ անգամ ամենաանտեղյակ ընթեր -
ցողը գլխի կընկնի, որ մահակի (մեր պարագայում` «Ադրբեջանի դեմո կրա -
տիայի ակտի») և բլիթի (Բարաք Օբամայի կողմից Ալիևին Վաշինգտոն հրա -
վի րելը) չարաբաստիկ քաղաքականությունն ունեցավ ահրաժեշտ ազդե -
ցութ յունը. Ադրբեջանը, պատերազմ սկսելով Արցախի Հանրապետության
դեմ, Ռուսաստանի հարավային մատույցներում, Իրանի Իսլամական Հան -
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րա պետության հետ սահմանին իրավիճակի ապակայունացման գծով «Վա -
շինգ տոնյան մարզկոմի» հանձնարարությունը կատարելու ճանապարհին էր։
Լեռ նային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի մարտիկների հերո սութ -
յունը ջնջեց ԱՄՆ-ի, ինչպես նաև Թուրքիայի ու Իսրայելի` անվտանգության
105 կիլոմետրանոց գոտում ռազմական ներկայություն ապահովելու հեռուն
գնա ցող պլանները, գոտի, որը ներկայում Իրանի հետ սահմանին, Զան գե -
լա նի, Ջեբրայիլի ու Ֆիզուլիի շրջանում վերահսկում է Արցախի Պաշտ պա -
նութ յան բանակը։

Հարավկովկասյան տարածաշրջանում իրադարձությունների այսքան
ման րակրկիտ նկարագրությունը Ապրիլյան (2016 թ.) քառօրյա պատերազմի
նա խօրեին, որը սանձազերծեց Ադրբեջանն ընդդեմ Արցախի Հան րա պե -
տութ յան, և դրանց համադրումը Հայաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պե -
տա կան հեղաշրջումից հետո տեղի ունեցող հետագա զարգացման հետ մի -
ան  գամայն օբյեկտիվորեն բերում է բավական տագնապալի եզրա հան -
գման. Ադրբեջանը, ըստ էության, ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության հավա նութ յամբ
նոր պատերազմ կսանձազերծի Արցախի Հանրապետության դեմ։ Կաս  կա -
ծից վեր է, որ ափշերոնյան բազեները նորից ջախջախիչ պար տութ յուն
կկրեն։ Համոզված եմ նաև, որ այս անգամ Հայաստանի Հան րա պե տութ յունն
անպայման կճանաչի Արցախի Հանրապետության ինքն իշխա նութ յունն ու
անկախությունը։ Սա կասկած չի հարուցում։ Կարծում եմ, որ քաղա քա  կիրթ
աշխարհը վաղուց է հասկացել, որ Արցախի ժողովրդի համար ցան կա ցած
պատերազմ իր անկախության դեմ լինելու է պատերազմ հանուն Հայ րե նի -
քի` ի տարբերություն ափշերոնյան ագրեսորների, որոնց համար Ար ցա  խի
Հանրապետությունը լոկ տարածք է, իսկ հիմնականում ազգային փոք րա -
մասնություններով` լեզգիներով, թալիշներով, ավարներով, թաթերով հա -
մալր ված զինվորական կազմավորումներն ընդամենը թնդանոթի միս են։

Հետգրության փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի
ցան կանա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Լավ է, որ այս անգամ էլ
մեր տագնապահույզ կորոնավիրուսային առօրյան պսակվեց լուսավոր նո -
րութ յուններով։ Այսպես, ս. թ. մայիսի 21-ին Լեռնային Ղարաբաղի Շուշի քա -
ղա քում Ազգային ժողովի հատուկ նիստում տեղի ունեցավ Արցախի Հան -
րա պետության նոր ղեկավար, նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երդ մնա -
կա լութ յան արարողությունը։ Իր ելույթում Արցախի նորընտիր նախագահը
նշեց վեց սկզբունք, որոնք դրվելու են նրա գործունեության հիմքում, դիցուք`
«Միաց յալ Հայրենիքի անվտանգությունը, անկախությունը, ինքն իշխա նութ -
յունը, տարածքային ամբողջականությունը և ազգային արժա նապատ վութ -
յունը ենթակա չեն որևէ վերապահման և սակարկման, օրենքի գերա կայութ -
յունը և բոլորի հավասարությունը պետք է լինեն կողմնորոշիչ հասա րա կա -
կան հարաբերություններում. դեմոկրատիան այլընտրանք չունի. վերջնա -
նպա տակը համընդհանուր բարեկեցության և սոցիալական արդարության
պե  տության կառուցումն է. ընդհանուր խնդիրները պետք է լուծվեն թիմային

283

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



աշխա տանքի օգնությամբ, հաջողության բանալին հասարակության համե -
րաշ խությունն է։ Ես ակնկալում եմ կառուցողական աշխատանք բոլորի հետ,
և համերաշխության և համագործակցության ձեռք եմ մեկնում բոլոր հայ  րե -
նակիցներին»։

Կարծում եմ, որ բոլորը, ովքեր ուղիղ եթերով դիտում էին երդ մնա կա -
լութ յան արարողությունը, անտարբեր չմնացին Արայիկ Հարությունյանի
խոս քերի հանդեպ իր ավագ եղբոր` Սամվել Հարությունյանի մասին, որը զոհ -
 վել է 1993 թ. ղարաբաղյան Մարտակերտի մոտ տեղի ունեցած մար տա կան
գործողությունների ժամանակ։ «1988 թ. փետրվարի 13-ին նա ինձ հարց րեց`
պատրա՞ստ եմ արդյոք զոհվել հանուն Հայրենիքի։ Ես դրական պա -
տասխան տվեցի։ Եղբայրս պահեց խոսքը։ Իսկ ես` ոչ», – հուզված և դո ղա ցող
ձայնով ասաց Արցախի նախագահը։

Լսելով այս անկեղծ և սրտահույզ խոսքերը, ինչպես նաև երախ տա գի -
տութ յան խոսքերը Արցախի Հանրապետության արդեն նախկին նախագահ
Բա կո Սահակյանի հասցեին (անշուշտ, նա արժանի է դրանց գոնե այն
պատ ճառով, որ նախագահության 10 տարիների ընթացքում թույլ չի տվել
հայ կական այդ հպարտ երկրամաս սորոսյան տականքի, տա րա  տեսակ տո -
տալիտար կրոնական աղանդների, ԼԳԲՏ-հանրույթի ներկայացուցիչ նե րի
ներ թա փան ցումը: Հանուն արդարության նշենք, որ այս հարցում մեծ է նաև
ազատ Ար ցախի հոգևոր հովվի` Պարգև Սրբազանի արժանիքը)` ես անհամ -
բե րութ յամբ սպասում էի երախտագիտության խոսքերի Արցախի 1992–1994
թթ. ազ գային-ազատագրական պատերազմի հերոսների, հատկապես
Ռոբերտ Քո չար յանի, Սերժ Սարգսյանի, Մանվել Գրիգորյանի, Սեյրան
Օհան յանի հաս ցեին, որոնց դեմ օվկիանոսի այն կողմից տրված պատվերով
Հայաս տանի ներկայիս խամաճիկային իշխանությունները հորինված պա -
տր վակ նե րով քրեական գործեր են հարուցել։ Կարծում եմ, որ հիբրիդային
պատե րազ մի (որն ահա արդեն ավելի քան երկու տասնամյակ վարվում է
հայ կա կան երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Ար -
ցա խի Հան րա պետության դեմ) ադրբեջանա-թուրքական գաղափարախոս -
ները լրջո րեն կխորհեին նաև այն մասին, եթե Արայիկ Հարությունյանն իր
ելույթում հի շա տակեր նաև անցած ռազմական տարիների մեկ այլ փաստ`
այն, որ Ռո բերտ Սեդրակիչի և Սերժ Ազատիչի կանայք ու մանկահասակ
երե խաներն ան գամ ադրբեջանական զինվորականության կողմից Շուշիի
բար ձունք նե րից Ստեփանակերտի կենտրոնացված հրետակոծության օրե -
րին ոչ մի օր չեն հեռացել Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաքից։ Հա -
մոզված եմ, որ Ար ցա խի Հանրապետության նորընտիր նախագահից լսելով
այդ խոսքերը Ար ցա խի առաջնորդների ընտանիքների հերոսական առօր -
յայի մասին` երդ մնա կալության արարողությանը մասնակցող «ժող վար -
չապետ» Նիկոլ Վո վա  ևիչը և նրա տիկինը, էլ չեմ ասում նրա անդրօվ -
կիանոս յան հովա նավոր ների մասին, կխորհեին իրենց հույսերի անիրականա -
նալիության շուրջ, հույ սեր, որոնք հնչեցրեց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը
Հայաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից անմիջապես
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հետո։ Կրկնում եմ, խոսքն այն մասին է, որ` «առաջիկա ամիսները հնարա -
վո րություններ կստեղ ծեն ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հա -
մար, իսկ դա հա մա  գործակցության էլ ավելի լավ պայմաններ կստեղծի ԱՄՆ-
ի և Ադրբեջանի միջև»։ Ի՛նչ ասեմ ձեզ, քնքուշ պարոններ. ձեր այդ երա զան -
ք ին վիճակված չէ իրականանալ։ Լավ է, որ երդմնակալության ելույթի ավար -
տին այդ մասին միան գամայն համոզիչ հայտարարեց Արցախի Հանրապե -
տության նա խա գահ Արայիկ Հարությունյանը. «Արցախը Հայաստան է, և
վե´րջ»։   

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ. «2018-ԻՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՉԷՐ,
ՀԵՂԱՇՐՋՈՒՄ ԷՐ, ՈՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼ ԷԻՆ 

ԱՐՏԱՔԻՆ ՈՐՈՇ ՈՒԺԵՐ»

Սաթիկ Սեյրանյանի «Պրեսինգ» հեղինակային հաղորդաշարի 
հյուրը «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ

Արտաշես Գեղամյանն է
(27 մայիսի 2020 թ., ArmNEWS TV)

ՍԱԹԻԿ ՍԵՅՐԱՆՅԱՆ – Եթերում «Պրեսինգ» հաղորդաշարի հեր թա -
կան թողարկումն է: Իմ հյուրն է «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության
նա  խա գահ Արտաշես Գեղամյանը: Բարի երեկո, պարոն Գեղամյան: Շնոր -
հա  կալ եմ, մեր հրավերն ընդունելու համար:

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ – Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար:
Ս. Ս. – Պարոն Գեղամյան, քանի որ շատ վաղուց, մինչ հեղա փո խութ -

յունն ենք առիթ ունեցել զրուցելու նախորդ «Ռ-Էվոլյուցիա»-ի շրջանակներում,
այ նու հետև, հեղափոխությունից հետո, այսպես ասած, չենք հանդիպել:
Ուզում եմ հարցնել` ի՞նչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, Ձեր կարծիքով:

Ա. Գ. – Հայաստանում տեղի ունեցավ այն, ինչը չհաջողվեց 2016 թվա -
կա նի ապրիլին, չհաջողվեց 2008 թ. մարտի 1-ին և 1990 թ. մայիսի 27-ին: Այ -
սինքն, մի շղթա, որի նպատակն էր ամեն գնով ապակայունացնել իրադրութ -
յունը մեր երկրում: Դեռևս 1990 թվականից Խորհրդային Հայաստանում, ապա
հետագայում էլ` քաղաքացիական ընդվզումներ հրահրվեցին, որ պես զի ստեղ -
 ծված անկայունության պայմաններում հնարավոր լիներ բեկում մտցնել Ար -
ցախի հարցում` ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության և Ար ցա  խի Հան -
րա պետության: Բեկում ասելով` նկատի ունեմ այն, որ ամերի կա ցի նե րի և
Իս րայելի համար օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ էր ամեն գնով ամե րի  կա իս րա -
յելյան ռազմական ուժերը տեղակայել արցախա-իրանական սահ  մա նին, որն
այսօր վերահսկում է Արցախի պաշտպանության բանակը. խոս քը 105 կի լո մետ -
րանոց սահմանի մասին է` Ջաբրայիլի, Զանգելանի, Ֆիզուլիի տա րած քում:
Դրա նով նրանք շրջափակման մեջ կվերցնեին Իրանի Իսլա մա կան Հանրա -
պետությունը, իսկ դա աննկարագրելի ծանր հետևանքներ կու նե նար թե´
մեր երկրի և թե´ Արցախի համար: Ինչո՞ւ: Որովհետև այդ նույն Իրանը, բնա -
կա նաբար, հարկադրված կլինի փակել Հայաստան–Իրան պե տա կան սահ -
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մանը: Հետագայում, Վրաստանում, ինչպես դա տեղի ունեցավ տա րիներ
առաջ, անոթատար կամուրջ կպայթեցվի և Հայաստանը կհայտ նվի կատար -
յալ շրջափակման մեջ, շնչահեղձ կլինի, քանի որ Ռուսաստանի ռազ մաօդա -
յին ուժերով անհրաժեշտ քանակով պահանջված սնունդ և առա ջին անհրա -
ժեշ տության ապրանքներ հնարավոր չի լինի տեղափոխել մեր երկիր: Հարց
է ծագում` իսկ ո՞րն է գլխավոր նպատակը. այն, որ Ռու սաս տանի Դաշնութ -
յան հարավային սահմաններում ստեղծվի ապա կայու նաց ման գոտի:

Ս. Ս. – Այսինքն, փաստորեն, գերտերությունները պատերազմում են
Հա յաստանի տարածքում: Այսպե´ս կարելի է ասել, ըստ Ձեզ:

Ա. Գ. – Եվ ոչ միայն: Այո, առաջնայինը դա է: Եվ երկրորդը. չմոռանանք
Թուր քիայի ներկայիս նեոօսմանական իշխանությունների մասին: Պան թու -
րա նական նկրտումները կյանքի կոչելուն խանգարող հայկական քրիս տո -
նեա կան սեպը մխրճված է Ջիբլարթարից մինչև Չինաստանի հյուսիսային
սահ  ման` Ույգուրիա. ուրեմն, այդ իսլամական կիսալուսնի, մահմեդական
կի  սա  լուսնի պանթուրանիստների շահերը հիմա համընկել են ամերիկացի -
նե րի շա հերի հետ, և, ինչու չէ, նաև` Իսրայելի. բայց ո´չ պայմանավորված
Հա  յաս տա նով: Իսրայելը խնդիրներ ունի Իրանի հետ թեկուզև այն պատ -
ճառով, որ վեր ջինիս նախորդ նախագահ Ահմադինեժադն ասել է` մենք այդ -
պիսի պե տութ յուն, ինչպիսին Իսրայելն է, չենք ճանաչում: Բնականաբար,
դրա նից հե տո, շղթայական ռեակցիայով վիճակը ծայրաստիճան սրվեց:
Հիմա էլ նույնն է, և «հեղափոխություն» ասածը սխալ տերմին է: Կներեք,
իհարկե, բայց Հայաստանում կատարվածը պարզապես հեղաշրջում էր:
Հա կա սահ մա նադրական հեղաշրջում, որը դեռ 2016 թ. հունիս–հուլիսին
պետք է իրա կա նացվեր, երբ «Սասնա ծռերը» գրավեցին …

Ս. Ս. – … ՊՊԾ գունդը:
Ա. Գ. – Միանգամյան ճիշտ եք, երբ «Սասնա ծռերը» գրավեցին ՊՊԾ

գունդը և ամեն ինչ անում էին, որ արյունահեղություն լինի: Բարեբախ տա բար,
ի դեմս Սերժ Սարգսյանի` ունեինք լիդեր, ով մինչ այդ  երկար տարի ներ էր
աշ խատել Ազգային անվտանգության ծառայությունում. նա այդ սցե նարը
«կար դաց» և խստագույնս հրահանգավորեց` «ոչ մի պարագայում զենք չկի -
րառել»: Անգամ իսկ այն արյունալի սադրանքից հետո, որն իրենց թույլ տվե -
ցին ահաբեկիչները (ես նկատի ունեմ երեք ոստիկանի սպա նութ յունը), այդ
սցե նարը ձախողվեց: Նույնը` 2018-ին, ուրեմն, պետք է լիներ` ար յու նա հե -
ղության առումով, և կրկին երկրի նախագահը կռահել էր, թե ինչ վտան գա -
վոր, արյունահեղությամբ լի ինչ ծրագրեր են պատրաստվում իրա կա նա -
ցնել: Այնտեղ, այնպես չէ, որ ներքին զորքերն էին զենք կիրառելու, հենց նու -
յն հրահրողները …

Ս. Ս. – … 2018 թվականի՞ն …
Ա. Գ. – Այո´: Հենց նույն հրահրողներն իրենք իսկ անպայման զենք կկի -

րա ռեին խաղաղ ցուցարարների դեմ: Ճիշտ այն նույն սցենարով, ինչը տեղի
ունե ցավ 2014 թ. նոյեմբերին Ուկրաինայում` Մայդանում, երբ ցու ցա րար նե -
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րի վրա կրակել էին վարձկանները, որոնք ոչ մի առնչություն չունեին պե տա -
կան (այն ժամանակ, եթե հիշում եք, Յանուկովիչն էր նախագահը) կառույց -
նե րի հետ: Այս սցենարը մեզանում կանխվեց: Եվ ձեզ ի՞նչ է թվում` պատա -
հա  կա՞ն էր խաղաղ ցույցերի ժամանակ կառավարության շենքերի, ինչպես
նաև «Արմենիա Մարիոթ» ու Արտաքին գործերի նախարարության շենքի
տա նիքների վրա մեր ոստիկանական դիպուկահարների հայտնվելը: Նրա -
նք լոկ մի նպատակ էին հետապնդում, այն է, որ իմ ասած այդ հնա րա վոր
սադ րանքը կանխվի: Մեծ արյունահեղություն կանխվեց 2018 թ. մայիսի 8-ին:
Իսկ ինչո՞ւ էին այդքան շտապում: Որովհետև դրանից երկու ամիս առաջ,
դեռ երկրի նախագահ եղած ժամանակ, Սերժ Սարգսյանը հայ տա րա րել էր,
թե երկիրն անցնում է տնտեսության ներառական զարգացման: Հստակ ծրա -
գիր նշվեց: Արդեն հասկանալի պիտի լիներ, որ այդ ծրագիրը կյան քի կոչելու
պարագայում քաղաքացիական այսպիսի ընդվզումներ հրա հրել չէր լինի:
Ինչո՞ւ չէր լինի: Ոչ թե կախարդական ինչ-որ խոսք է ներա ռա կան (ինկլյու -
զիվ) տնտեսություն ասածը, այլ մի ձեռնարկում, որը բաղկա ցած է հինգ ուղ -
ղությունից. 1) աղքատություն և անհավասարություն, 2) տնտե սական աճ և
զբաղվածություն, 3) ինֆրակառուցվածք, 4) կրթություն, 5) առողջապա հութ -
յուն և կյանքի տևողություն: Հիմնականը` առանցքայինն այն է, որ յուրա քան -
չյուր ոք գիտե իր անելիքը և իր անելիքով պայ մանա վոր ված` ստանալու է
սոցիալ-տնտեսական զարգացման, իր կենցաղային հար ցերը լուծելու ակ ն -
կալիքները, որոնց իրականացումը նաև մեծապես կախ ված է իրենից: Նա չի
կարողանա արդեն «մուննաթ գալ», թե` «էս ի՞նչ ա, ո՞նց ա»: Քո անելիքը սա
է, դու քոնն արա և պահանջիր: Ա՛յ, դրանից վախե ցան: Վախեցան նաև նրա -
նից, որ այդ ողջ ընթացքում` 2008 թվականից մինչև 2018 թվականը նե -
րառյալ, շռայլորեն ֆինանսավորված սադրանք ներն ի չիք էին դառնում: Եվ
բե րեցին-հասցրին, օրինակ, այն վիճակին, որ դպրո ցականների ուղեկցու -
թյամբ գրոհվեց «Ռադիոտան» շենքը` հատուկ պաշտ պանության ենթակա
օբյեկտ: Բացառի՛կ բան: Եվ ինչպես ամեն քա ղա  քակիրթ երկրում, եթե այդ
ներխուժման ժամանակ ոստիկանությունը կրակ բացեր (վերցնենք զուտ
Միջազգային իրավունքի տեսակետից), մե ղա  վոր չէր լինի: Բայց, հաստատ
համոզված եմ, ամեն ինչ հաշվարկված էր, թե ինչ կհետևի, եթե 10-րդ դա սա -
րանցուն ոստիկանը գնդակահարում է: Մե ծա գույն սադրանքից փրկվեցինք:
Փրկվեցինք, բայց նոր, լուրջ փորձութ յուն նե րի առաջ ենք կանգնած: Լր ջա -
գո՛ւյն փորձությունների: Ի դեպ, այսօր մա յի սի 27-ն է և, օգտվելով եթերի ըն -
ձեռած հնարավորությունից,` կրկին շնոր հա կալություն եմ հայտնում ձեզ, ձեր
հեղինակային ծրագրին:

Ս. Ս. – Ես մի հարց կտամ հետո` կապված մայիսի 27-ի հետ: Դուք
ասում եք, փաստորեն, արտաքին ուժերի գործոն կար այս ամբողջ, ձեր ասած
հե ղա շրջման, ոչ թե հեղափոխության մեջ …

Ա. Գ. – Այո´:
Ս. Ս. – Ոմանք ասում են ` իշխանափոխություն, ոմանք էլ զերծ են
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մնում նման որակումներից, «2018 թվականի իրադարձություններ» են կո -
չում այդ ամբողջ ընթացքը: Այսինքն, Դուք համոզվա՞ծ եք, որ միայն արտա -
քին գործոններով էր պայմանավորված ու հնարավոր դա անել: Չկա՞ր ներ -
քին դժգոհություն այժմ «նախկին» համարվող իշխանությունների գործունե -
ութ յունից, կուտակվա՛ծ դժգոհություն, որը, ի վերջո, հանգեց դրան: Այս -
ինքն, կազմակերպվա՞ծ էր, թե՞ ոչ: Եվ երկրորդ հարցը: Լա՛վ, ասում եք
«Ռա դիո տան» դեպքը, երբ միգուցե այդ տակտիկան էին ընտրել` 10-րդ դա -
սա րանցու և այլն: Լավ, իսկ ո՞ւր էին ուժայինները, ո՞ւր էր Ազգային ան վտան -
 գության ծառայությունը, ո՞ւր էին մյուսները: Ի վերջո, եթե այդ ինֆոր մա ցիան
հասել էր նրանց, տիրապետում էին, ուրեմն պետք էր, չէ՞ կան խար գելեին …

Ա. Գ. – Շատ տրամաբանված ու պահանջված հարցեր եք տալիս: Ինչ
վե րա բերում է ձևակերպմանը, ես, բնականաբար, կռահում էի, որ այս հար -
ցե րին անդրադարձ կլինի և չէին կարող չլինել, ուստի բերել եմ ընդամենը
երեք-չորս ձեռնարկ, որոնք որոշակի պատասխաններ են պարունակում:
Մեկը Ջին Շարփի «Բռնապետությունից ժողովրդավարությունն» է, որը են -
թա   վերնագիր ունի` «Ոչ բռնի գործողությունների 198 մեթոդ»:

Ս. Ս. – Ի դեպ, այդ գիրքը Ռուսաստանում տարիներ առաջ նույնիսկ
հրա տարակվեց և, կարծեմ, արգելվեց վաճառքը:

Ա. Գ. – Վաճառքի արգելման մասին տեղյակ չեմ, բայց համացանցում կա,
կա րող եմ ձեզ էլ տրամադրել:

Ս. Ս. – Համացանցում հասանելի է, բայց տպագրության մասին է խոս քը:
Ա. Գ. – Ահա´: Հիմա առաջարկվող այդ 198 մեթոդից 47-ը` մեկ առ մեկ,

ֆիք սել եմ, մեզանում իրագործվել է: Ոչ միայն ֆիքսել եմ, հոդվածներիցս մե -
կում գրել եմ, որն առանձին ժողովածուում լույս է տեսել: Եվ այս տարի էլ եմ
դրան անդրադարձել: Մյուսը` Սթիվեն Մաննի «Քաոսի տեսությունը և ռազմա -
վա րա կան մտածողությունը» գիրքն է։ Կրկին մեկ առ մեկ, հերթականությամբ
այդ տեղ ասված է, թե ինչից հետո ինչ անել` վերջնական արդյունքին` իշխա -
նա փոխությանը հասնելու համար : Զարհուրհելի մի տեխնոլոգիա կա, կոչ -
վում է` Օվերթոնի տեխնոլոգիա: Հիմա բոլորից խիստ …

Ս. Ս. – … «Օվերթոնի պատուհան»:
Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք: «Օվերթոնի պատուհան կամ մեղքի օրի -

նա կանացում»: Այժմ դա է կիրառվում: Այսինքն, հայ ավանդական քրիս տո -
նեական ընտանիքը ուզում են ներսից պայթեցնել: Առհավատչյան` հենց վեր -
ջերս մեզանում հայտնված Լանզարոտի կոնվենցիան: Մինչ դրան անդ րա -
դառ նալը, ուզում եմ, օգտվելով եթերի հնարավորությունից, իմ սա տա րումը
հայտնել Այկիդոյի, Շին կարատեի հայկական ֆեդերացիաների նա խա գահ
Դավիթ Աթանեսյանին: Ասեմ` ինչո՞ւ: Ուրեմն, երեկ չէ, առաջին օրը ինչ-որ մի
կին փողոցում գրքույկներ է բաժանել` ամենաանվայելուչ վեր նա գրով …

Ս. Ս. – Օրգազմի մասին պատմող, այո՞ …
Ա. Գ. – Եվ այդ գիրքը հասել է Դավիթի ինը տարեկան որդուն: Հիմա,

իհար կե, այդ ծնողը հասկանում է, թե ինչ է նշանակում դա և համատարած
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ինչ է արվում: Այսինքն, գործում է «Օվերթոնի պատուհանը»: Ի սկզբանե,
ան նկարագրելին ու աներևակայելին գցում են դաշտ: Այդպես էլ Ստամ բուլ -
յան կոնվենցիան գցեցին դաշտ: Դրանից առաջ, եթե հիշում եք, Ազգային ժո -
ղո վի ամբիոնից, որտեղից ելույթ են ունեցել երջանկահիշատակ Կարեն Դե -
միրճ յանը, Վազգեն Սարգսյանը, Հրանտ Ոսկանյանը, Սուրեն Հա րութ յուն յանը,
ահա այդ ամբիոնից տրանսգենդեր է բարոյականություն քարոզում պատ -
գա մա վորներին: Հասկանո՞ւմ եք: Դրանից հետո, ուրեմն, «Իմ քայլը» կու -
սակ ցության հոգաբարձուների խորհրդում ներգրավված երկու կին մեկը Լա -
ռա Ահարոնյան` կանադահպատակ, մյուսն էլ` ամերիկահպատակ (ազգ անո -
ւ նը չեմ մտաբերում), իշխող քաղաքական ուժի միջոցով լեգալացնում են
մեր ընտանիքների պղծումը: 

Հիմա անդրադառնամ ձեր հարցին: Իշխանություններից դժգոհություն
կա՞ր, այո´, կար: Որոշակի ռեֆորմներ ուշանո՞ւմ էին, այո´, ուշանում էին: Այո´,
իշխանամերձ «հաբռգած» շրջանակներ կայի՞ն` կայի´ն: Ընդվզո՞ւմ այդ ամե -
 նի դեմ` այո´ … Ուրեմն, ի՞նչ են նշանակում իմ ասած ինկլյուզիվ` ներա ռա կան
էկոնոմիկան և կոռուպցիայի դեմ պայքարը: Այստեղ հեծանիվ հորի նե լու խն -
դիր չկա: Ասում են, օրինակ, պայքար կոռուպցիայի դեմ: Արդեն իսկ կի րառ -
ման էր պատրաստվում ՍՄԱՐԹ տեխնոլոգիան, որը նվազագույնի է հաս -
ցնում կոռուպցիայի հնարավորությունները: Որովհետև …

Ս. Ս. – Էլեկտրոնային կառավարման ղեկավարման մասի՞ն եք ասում: 
Ա. Գ. – Ո´չ, ՍՄԱՐԹ տեխնոլոգիան բաղկացուցիչ մասեր ունի: Այս -

պես, երբ խնդիր ես դնում, նշում ես, թե որոնք են դրա ներգրավվածության
կոն կ րետ օբյեկտները, սուբյեկտները, ո՞րն է այդ խնդրի վերջնանպատակը,
թե այդ խնդրի կիրառման համար նյութական ի՞նչ ծախսեր են պահանջվում և,
ինչն ամենակարևորն է` ո՞րն է ընկալելի արդյունքը: Երբ տալիս ես այս չորս
հար ցի պատասխանը` և´ ամենալուրջ ինվեստիցիան կլինի, և´ բյուջետային
նա խագիծն իրականացնելիս նվազագույնի կհասցվի կոռուպցիայի հնարա -
վո րությունը: Այս մասին ոչ միայն ասվել է, այլև Սերժ Սարգսյանի օրոք, այս -
օր վա պես հիշում եմ, հատուկ սեմինար անցկացվեց: Հովիկ Աբրահամյանն
էլ Ազգային ժողովի նախագահն էր: Այնտեղ ձեր խոնարհ ծառան ելույթ ունե -
ցավ և այս ամենի մասին ասաց: Ապա ելույթ ունեցավ ՀՀ նախկին փոխվար -
չա պետ Արմեն Գևորգյանը և հաստատեց դրանց պահանջված լի նելը: Ոչ
միայն հաստատեց, այլև ասաց, թե հանրապետության նա խա գա հի հետ
պայ մանավորվածություն կա, որ դրանք կիրառվելու են: Այդ ամենը ուղղ -
ված էր նրան, որ նվազագույնի հասցվեին արդարացի բողոքները, ար դա -
 րացի դժգոհությունը: Բայց իրար միացան Հայաստանում գործող երկու տաս -
 նամյակ, Ջորջ Սորոսի կողմից ֆինանսավորվող հայտնի ֆոնդերը, «Կյան քի
խոսք» տոտալիտար կրոնական աղանդը, այնուհետև ԼԳԲՏ-հան րույթ
կոչվածը … Ուրեմն, դրանք` բոլորը, ցավոք, տասնամյակների ըն թաց քում
ֆի նանսավորված` արդեն դարձել էին կործանարար կուռ ամ բող ջութ յուն:
Եվ դրանք էին առաջատարները: Դրանք էին, որ մերթ ընդ մերթ ցույց էին
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տալիս աշխարհաքաղաքական իրենց ուղղվածությունը, երբ, մաս նա -
վորապես, Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան դիմաց Ռու սաս տանի
պետական դրոշն էին այրում, երբ ամենաանպատկառ ցուցա վա հա  նակներ էին պա -
հում ձեռքներին  ̀ ընդդեմ մեր ռազմավարական դաշ նակ ցի նա խա գա հի, փաս -
տորեն, դրանով իսկ բացահայտելով, որ, այո´, երկակի խնդիր են հե տապն -
դում: Մի կողմից …

Ս. Ս. – Պարոն Գեղամյան, չմոռանանք, որ, համենայն դեպս, ռուսա -
կան ընկերությունները, որոնք տնտեսական գործունեություն են ծավալում
Հա յաս տանում, այս` ասենք հեղափոխություն է, իշխանափոխություն է, հե -
ղա  շրջում է, թե ինչ, այդ իրադարձությունների օրերին իրենց աշխա տա կից -
նե րին շատ ակտիվ ներգրավել էին աղմկալի այդ միտինգների մեջ: Այսինքն,
այս տեղ Դուք, ես հասկանում եմ, սլաքները հիմնականում ուղղում եք դեպի
Միաց յալ Նահանգներ ու Արևմուտք, որ, այսինքն` այդ ուժերի, այդ գեր տե -
րութ յունների կողմից էր կազմակերպվում, հրահրվում ամենը: Բայց պետք է
նկա տի ունենալ, ես ինքս էլ եմ դա ֆիքսել ու գրել այդ մասին, որ այնտեղ
«Հայ Ռուսգազարդ»-ի աշխատակիցներն էին լինում, «Վիվասել-ՄՏՍ»-ի աշ -
խա  տակիցները, ընդ որում` ոչ հատուկենտ, ինչպես նաև ոչ քիչ թվով ռու -
սա կան այլ ընկերությունների ներկայացուցիչներ: Ապա և ուղեկցվում էին
ռու  սական մամուլում հրապարակվող նյութեր` ընդդեմ Հայաստանի այժմ
ար դեն նախկին իշխանությունների, Սերժ Սարգսյանի: Այնպես որ, ասել թե
Ռու սաստանն ինքն էլ ինչ-ինչ հետաքրքրությունները չուներ, կարծում եմ,
ճիշտ չի լինի:

Ա. Գ. – Ձեր դիտարկումներն օբյեկտիվ են: Սա, ամենայն հավանա կա -
նութ յամբ, արվում էր այն նպատակով (ենթադրում եմ, և տրա մաբա նութ յունը
դա է ասում), որ եթե իշխանափոխությունը կատարվեր միայն բացա հայտ
արև մտամետների ձեռքով ու ամենատարբեր դիրքորոշում կրող ձեր հի  շա -
տա կած ռուսական ընկերությունները դրան մասնակից չլինեին, ապա վեր -
ջիններս հետագայում բացարձակապես օտարված կլինեին երկրում ծա վալ -
վող հետագա բոլոր գործընթացներից: Իսկ այստեղ, հավանաբար, իրենք էլ
հասկանալով, թե ինչ ճանապարհով են գնալու զարգացումները, մխրճվե ցին
դրանց մեջ, որպեսզի, երբ պահը գա, իրենք ևս ինչ-որ դերա կա տա  րում ունե -
նան այդտեղ: Եվ այդ շարքից է, ըստ իս, և այն, որ, եթե հիշում եք, այն ժամա -
նակվա փոխվարչապետ Կարեն Կարապետյանը գնաց-հասավ Սևան` Նի -
կո լի հետ բանակցելու, և արդյունքի չհասավ: 

Ս. Ս. – Ձեզ հայտնի՞ է` ինչ են բանակցել:
Ա. Գ. – Բացարձակապես: Միայն ենթադրություն կարող եմ անել, որ

պաշ  տոնների բաժանման և վիճակի հաղթահարման շուրջ են եղել բա նակ -
ցութ յունները: 

Ս. Ս. – Պաշտոնների բաժանո՞ւմ, այսի՞նքն …
Ա. Գ. – Այսինքն, Նիկոլ Փաշինյանը կդառնար Ազգային ժողովի խոս նակ,

իսկ Կարեն Կարապետյանը` կդառնար վարչապետ: Կռիվը կպրծներ: Բայց …
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Ս. Ս. – Իսկ ըստ Ձեզ, ինչո՞ւ «չպրծավ»:
Ա. Գ. – Այն պարզ պատճառով, որ Նիկոլը երբեք ինքնուրույն չի գոր -

ծել: Նիկոլին փչել-ուռեցրել են ո´չ այդ, այլ բացարձակապես ուրիշ նպա -
տակ ների համար: Մի մոռացեք, որ 2017 թ. ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ-ի դեմ ավելի
մո  լի պայքարող, քան Նիկոլ Փաշինյանն էր, չկար, իսկ մեկ էլ, հանկարծ, իշ -
խա  նափոխությունից հետո գիտակցեց, որ փակուղի տանող ճանապարհի
վրա է ու չի հաջողի: Արդեն իր ենթակա գզիրների միջոցով էին ամեն ինչ
ան ում, սադրում, որպեսզի հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական դաշինքը
ճա  քեր տա, որպեսզի ստեղծվեն պայմաններ ու Ռուսաստանի 102-րդ ռազ -
մա բա զան փակվի, որպեսզի ստեղծվեն պայմաններ` Անվտանգության դաշ -
նա յին ծառայության սահմանային վարչության հայաստանյան կառույցը
դուրս հանվի, և, ուրեմն, Դավիթ Սանասարյանը և յուր նմանները գան, սահ -
մա նա պահի դերն ստանձնեն ու արանքում էլ … կաշառք վերցնեն:

Ս. Ս. – Պարոն Գեղամյան, չպատասխանեցիք հարցիս` Հայաստանի
Ազ գա յին անվտանգության ծառայությունը չէ՞ր տիրապետում, ոստի կա նութ -
յունը, այսինքն` բոլոր ուժայինները, բոլոր այն գերատեսչությունները, որոնք
լիա զորված էին, առնչվում էին այդ ինֆորմացիային, տեղեկություն չու նեի՞ն,
որ Հայաստանում նմանօրինակ հեղաշրջում է նախա պատ րաստ վում:

Ա. Գ. – Ենթադրում եմ, որ …
Ս. Ս. – Ռադիոյի միջադեպն ինչո՞ւ չկանխվեց: 
Ա. Գ. – Ենթադրում եմ, որ ունեին, ինչպես նաև գիտեին, թե կանխելու

պա  րա գայում վտանգավոր ինչ ավելի զարգացումներով էր հղի Հա յաս տա -
նում տեղի ունեցողը: Հիմա հետին թվով դատապարտել այդ լրջագույն կա -
ռույց ների ղեկավարներին, որոնք բարձր պրոֆեսիոնալիզմով էին օժտված,
խո  սել` չտի րապետելով փաստացի ողջ ինֆորմացիային, կարծում եմ, իմ
կող  մից աններելի և ան թույլատրելի կլիներ: Խորհենք, թե այդ ինչպե՞ս է, որ,
օրի  նակ, «Սասնա ծռերը» մեկ էլ ելնում, առավոտ կանուխ գնում, պարեկա-
պա  հակային գունդ են գրավում, երեք հոգու սպանում: Չէ՞ որ ամեն ինչն ար -
վել է, որ արյունահեղություն լինի: Ենթա դրում եմ և, ինչո՞ւ չէ, համոզված եմ,
որ ընտրվել է չարյաց փոքրագույնը, և ժամանա կի ընթացում, հա վա տաց   -
նում եմ, ամեն ինչ արդեն պարզ կդառնա, ակներև կդառ նան այն բոլոր խու -
թե  րը, որոնք հաշվի առնելով` երկրի քաղաքական իշխանությունը հան գեց
այն որոշման, որին նա գնաց: Դա տեխնոլոգիա է և դրա վրա կանգ չէին առնի: 

Ս. Ս. – Ձեզ համար հասկանալի՞ է` ի՞նչ էին նշանակում Սերժ Սար գս յա -
նի հրաժարականի ժամանակ ասած վերջին խոսքերը, թե`` «Նիկոլը ճիշտ էր»:
Ի՞նչ էր դա նշանակում:

Ա. Գ. – Գիտե՞ք, Սերժ Սարգսյանի այդ արտահայտությունը պարզա -
բա նե լու համար առնվազն պետք է տիրապետել այն ինֆորմացիային, որին
ինքը տիրապետում էր: Ես կարող եմ հստակ մի բան ասել. Սերժ Սարգս -
յանը, ինչու չէ, նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, երբեք ու երբեք, իրենց կյանքում
(տես  նեմ էլ, չեմ հավատա)` չեն անի այնպիսի մի գործողություն, որը վտան -
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գում է Արցախի Հանրապետությունը: Յուրաքանչյուր բախտորոշ ժամանա -
կա շրջանում նրանց կատարած բոլոր քայլերը պայմանավորված են եղել
այդ գերկարևոր, ինչո՞ւ չէ, Հայաստանի և Արցախի` որպես պետությունների,
լինել-չլինելու խնդրով: Ուստի եթե մինչև վերջ չտիրապետենք եղած ինֆոր -
մա ցիա յին, իսկ այդ տեղեկատվությունը ամենևին չի պարփակվում Ազգային
ան վտանգության ծառայության ձեռքի տակ եղածով կամ նաև այն բա նակ -
ցութ յուններով, որոնք Սարգսյանն ունեցել է Եվրամիության հետ, Ամերի -
կայի Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, եկեք ձեռն պահ
մնանք վերջնական եզրահանգումներից: Ամենայն հավանականութ յամբ, այդ
բո լորը նա համադրել է, անալիտիկ մտածելակերպով (թող ոչ ոք գլուխ չգովի,
թե կարող է հետը մրցել) դրել է այդ «պասիանսը», հաշվարկել ու գտել է, որ դա
է լուծումը: Թաքուն մի համոզմունք ունեմ. վաղը, մյուս օրը ամեն ինչ կպարզվի,
ինչ պես, օրինակ, հիմա ակնհայտ են ու բացահայտ վե ցին 1990 թ. մայիսի 27-ի
դեպ քերի թիկունքում կանգնածները. այդպես էլ կբա ցա հայտ վեն այս հեղա -
շրջման թիկունքում կանգնածները: Ես կարող եմ համոզ ված ասել, որ 2018 թ.
մա յիսի 8-ին Սերժ Սարգսյանի հեռատես քայ լով կանխվեց մի մեծ արյունա հե -
ղու թյուն Հայաստանի Հանրապետությու նում, ինչու չէ, նաև Հարավային Կով -
կա սում: Էլ չեմ ասում Իրանի Իսլամա կան Հանրապետության դեմ ուղղված
պա տե րազ մական գործողությունների մա սին:

Ս. Ս. – Քանի որ այսօր մայիսի 27-ն է, ուզում եմ հեռուստադիտողին
հի շեց նել հետևյալը. 30 տարի առաջ, 1990 թ. մայիսի 27-ին, Երևանի եր կա -
թու ղային, կայարանամերձ հրապարակում, ապա և կայարանում ու Նուբա -
րա շենի խճուղում զինված ընդհարում տեղի ունեցավ հայկական ինքնա -
պաշտ պանական ուժերի և խորհրդային զինյալ ստորաբաժանումների միջև:
Եղան զոհեր. 27 հոգի:

Ա. Գ. – 17…
Ս. Ս. – 17: Նոր ինտերնետից տվյալներն էի թարմացնում`17 ազատա -

մար տիկ և 10 խաղաղ բնակիչ: Քանի որ նախապես խոսել էինք Ձեզ հետ`
հի շել այդ օրերի դեպքերը, հնարավորինս հանեցինք արխիվային կադրեր,
ինչ-որ տեսանյութ այդ մասին: Դուք այն ժամանակ խորհրդային 7-րդ բանա -
կի հրամանատար Միխայիլ Սուրկովի հետ բանակցություններ վարողն էիք:
Խնդրում եմ ներկայացրեք, հա՞, ինչ զուգահեռներ եք տեսնում այսօրվա
հետ, փաստորեն, նույն օրն է`մայիսի 27-ը:

Ա. Գ. – Շնորհակալություն, որ հիշեցիք, շատ տեղին է այդ հիշա տա -
կումը: 1990 թ. հունվարին, Բաքվում տեղի ունեցավ մեծ արյունահեղություն`
եր կու հար յուրից ավելի մարդ սպանվեց: Ամիսներ անց, նմանապես` Թբիլի -
սիում: Մեծագույն սադրանք էր պատրաստվում նաև Երևանում: Նախ, օգտ -
վե լով առիթից, ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Մ. Սուրկովի
հետ բանակցությանն ինձ ուղեկցողներին` Ռուբեն Գևորգյանին (Ազգային
ժո  ղո վի մի քանի գումարման պատգամավոր, այս դեպքում` իրական «Սաս -
նա ծռեր» ջոկատի համահրամանատար, ով Արցախի հողը պաշտպանում
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էր իր երջանկահիշատակ եղբոր` Սամվել Գևորգյանի հետ), Մացակ Աբրա -
համ   յանին («Կիլիկիայի Մացիկ» էինք նրան անվանում), Վարդան Հակոբ յա -
նին և քաղաքապետի վարորդ, փորձառու Մանվել Քոչարյանին: Ինչո՞ւ եմ
շնոր հա կալություն հայտնում. որպեսզի նրանց զավակները, թոռներն իմա -
նան, բառիս իսկական առումով հերոսներ էին իրենց հայրերը կամ պապերը,
ով քեր մահացու վտանգն անտեսելով, կրակահերթերի միջով, ձեր խոնարհ
ծա ռայի հետ հասան 7-րդ բանակի հրամանատար, գեներալ-մայոր Միխայիլ
Սուր կովին: Ռուբոն, Մացիկը, Վարդանը, Մանվելը …

Ս. Ս. – Ծաղիկ Ռուբո՞ն `նույն Գևորգյա՞նը …
Ա. Գ. – Հա´: Իրենք, փառք Աստծո, ողջ են, առողջ, կվկայակոչեն:

Նախ` հա սանք բանակի շտաբ, ավտոմատավորներն արդեն պատրաստ
էին կրա կելու: Հետո, սակայն, Սուրկովին զեկուցել էին` կառավարական
մեքենա է, Երևա նի քաղաքապետն է ժամանել: Քափ-քրտինքի մեջ դուրս
վազեց: «Ար տա շես, հարազատս, – ասում է, – ես, ախր, հրաման եմ տվել կրա -
կել ամեն շարժ վող թիրախի վրա, հրաշք է, որ եկաք, այս ի՞նչ եք անում»: Մի
խոսքով, պայ մա նա վորվեցինք, որ … Ինքն ասաց, որ տանկերի հետ հեռա -
կապ չունի, իսկ իրենք տանկիստներին հրաման էին արձակել կրակել յուրա -
քանչ յուր շարժվող թիրախի վրա: Ինչևէ, երկու սպա` մի կապիտան, մի ավագ
լեյ տե նանտ, նստեցին մեր մեքենան, տարբեր կողմերից` ես եմ, Մացիկը,
Ռու  բոն, Վար դանը, Մանվելը … Իրենք դեպի …  

Ս. Ս. – Ազատ Արշակյանին էլ տեսանք կադրերում:
Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք: Ազատը մեզ հետ չեկավ, նա տեղում

պա հում էր մեր տղերքին. դե տաքարյուն էին, տեսնում էին իրենց զոհված
ըն կեր ներին, պահում էր, որ չգնային տանկերի դեմ: Ազատ Արշակյանն էր,
շնոր հակալություն Ազատին, երջանկահիշատակ Լեոնիդ Ազգալդյանը կար
կադ րերում, կային Վազգեն Սարգսյանը, Աշոտ Նավասարդյանը, Սամսոնը
Խա չատրյանը … Հետո եկան Ռաֆայել Ավետիսովիչը` Ղազարյանը, Աշոտ
Մա նուչարյանը, Վազգեն Մանուկյանը: Մահացու վտանգի ենթարկեցին
իրենց, ինչպես և Ռուբեն Գևորգյանը, Մացակ Աբրահամյանը, Վարդան Հա -
կոբ յանը, Մանվել Քոչարյանը և ես: Ասածս` նրանց հերոսացնելու խնդիր չէ:
Սա մի նպատակ է հետապնդում, ցույց տալ, որ շատ լուրջ սադրանք էր: Այն
ժա  մանակ Արևմուտքն իր մոսկովյան կամակատարների միջոցով, որոնք
նաև Կենտկոմում էին, մասնավորապես, Ալեքսանդր Յակովլևն իր թիմա կից -
նե րով, խնդիր էր դրել, որ փլուզեն Խորհրդային Միությունը:  

Ս. Ս. – Թույլ կտա՞ք ընթերցեմ Բաբկեն Արարքցյանի խոսքն այդ դեպ -
քե րի վերաբերյալ: Ղարաբաղյան շարժման հայաստանյան կոմիտեի և ՀՀՇ
հիմ նադիր անդամ, Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Բաբկեն Արարք -
ցյանը գրել է. «Մայիսի 20-ին Հայաստանում անցկացվեց Գերագույն խոր հր -
դի ընտրությունների առաջին փուլը և ակնհայտ դարձավ, որ համազգային
շար ժումը հաղթում է այդ ընտրություններում: Մոսկվան սրան փորձեց հա -
կազ դել Կայարանի դեպքերով. 1990 թվականի մայիսի 27-ին շարժման ներ -
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կա յացուցիչների և սովետական բանակի պարեկի միջև Երևանի երկա թու -
ղային կայարանում փոխհրաձգություն սարքվեց և Նուբարաշենում տեղա -
կայ ված սովետական զորքերը այդ առիթն օգտագործելով` «մարշ-բրոսոկ»
արե ցին դեպի Երևան»: Խնդրե՛մ: 

Ա. Գ. – Այսինքն, ըստ Բաբկեն Արարքցյանի …
Ս. Ս. – Այո, սովետական կողմի սադրանքն էր, դրա համար եմ ասում: 
Ա. Գ. – Այսինքն, ըստ Բաբկեն Արարքցյանի` սովետական կողմը սադ -

րել էր ՀՀՇ-ականներին, որպեսզի նրանք հարձակում գործեն ռուսական, չէ,
սո վե տակա´ն զինվորների, ուղեկցորդ պահակախմբի վրա, որոնք կալանա -
վոր էին տեղափոխում Ղափանից Երևան` խնդիր ունենալով զինաթափել
նրա նց: Հետո այդ ՀՀՇ-ականներն իրենք «ճիշտ ժամանակին» ասպարեզից
դուրս եկան և 6 անմեղ մարդ զոհվեց կայարանում: Այսինքն, ըստ այդ տրա -
մա  բանության, ՀՀՇ-ականների հարձակումը, մոլեռա´նդ ՀՀՇ-ականների հար -
 ձակումը սովետական զինվորների վրա կատարել են Սովետական Միութ -
յան այն ժամանակվա իշխանությունների դրդումով: Եթե նման կապ եղել է,
ապա ես անտեղյակ եմ: Բաբկեն Արարքցյանը միգուցե ստույգ տեղե կութ -
յուններ ունի, որ այդ ՀՀՇ-ականները սովետական հատուկ ծառա յութ յուն -
ների գործակալներն են եղել, և այդ տեղեկություններն ապրելու իրա վունք
ունեն հետևյալ պարզ պատճառով. ինչպես հիշում ենք ձեզ հետ միա սին,
Վլա դիմիր Կրյուչկովը` ԽՍՀՄ Պետական անվտանգության կոմիտեի նա -
խա  գահը (ԿԳԲ-ի պետը), զրահապատ լիմուզին էր տվել Լևոն Տեր-Պետ րոս -
յանին, այսինքն` գերհոգատար էին: Ա՛յ, այդպես 1990 թվականին ճիշտ նույն
իրավիճակն էր, ինչ 2018 թվականին: Սովետական հատուկ ծառա յութ յուն -
ները, բնականաբար, գիտեին, թե ինչ է Արևմուտքն ուզում գլուխներին սար -
քել, և իրենք էլ փորձեցին շտապ իրենցով անել ամենը, այսինքն` այս իշ խա -
 նություններն իրենցով անել: Եվ ի՞նչ է, կարծում եք հենց այնպե՞ս էին տղա -
ներին «Մատ րոսսկայա տիշինա»-ում փակել, առոք-փառոք պահել, և որոնք
6 ամիս անց, «տրիումֆալնի» մտան Երևան, ինչպես գալլիական ար շա -
վանքից հետո Գայ Հուլիոս Կոսարը մտավ Հռոմ: Հարցեր կան, իհարկե …

Ս. Ս. – Այդ հարցերը միշտ էլ եղել են հասարակության շրջանում տա -
րի ներ շարունակ, հա՞:

Ա. Գ. – Ասում եմ` միգուցե, ինքը` Բաբկեն Գուրգենովիչը, ստույգ ին -
ֆոր մացիա ուներ, որ այդ մոլեռանդ ՀՀՇ-ականները սովետական հատուկ
ծա ռայությունների հատուկ պատվերն են կատարել` հարձակվելով ուղեկ -
ցորդ պահակախմբի վրա:

Ս. Ս. – Դուք կարծում եք, որ 2018 թվականին տեղի ունեցածը կա՞պ ուներ,
և ինչ-որ իմաստով եք զուգահեռներ անցկացնում 1990 թվականի դեպ քերի հետ:

Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք: Այն առումով, որ թե´ այն ժամանակ, թե´
այժմ խնդիրը երկիրը փլուզելն է: Հիմա խոսքը Ռուսաստանի Դաշնության
ամբողջ հարավային սահմանի ապակայունացման մասին է, դրանով իսկ
հե  տա գայում արդեն իրավիճակի սրումը Հարավային Կովկասում: Այժմ մի -
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անգամյան ակնհայտ է, որ ձևավորվում է աշխարհաքաղաքական նոր բևեռ:
Նկատենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Թրամփի նախա գա հութ -
յան օրոք, թերևս, հակված են ավելի շատ կենտրոնանալ ամերիկյան մայր -
ցամաքի հրատապ հարցերի լուծման վրա, սակայն, հաշվի առնելով այն, որ
Չինաստանն արդեն իսկ աշխարհում առաջինն է իր համախառն ներ քին
արդյունքով, ԱՄՆ-ը փոքր-ինչ փոխել է արտաքին քաղաքա կա նութ յան իր
առաջնահերթությունները: Այսպես, հետևելով իրենց ազգային անվ տան գութ -
յան ռազմավարությանը, նրանք ձգտում են չեզոքացնել Իրանը, ներ քա շելով
հարևան երկրները սեփական ծրագրերի իրագործման մեջ, դրա նով իսկ
սրելով իրավիճակը մեր տարածաշրջանում: Չէ որ Ռու սաս տանն էլ վա ղուց
ի վեր սկսել է հզոր, հպարտ արտաքին քաղաքա կա նութ յուն վարել, որի
ապա  ցույցը տեսնում ենք թեկուզ Սիրիայում ծավալվող զար գա ցումների
օրի  նակով: Արևմուտքի ձեռքում, ինչպես միշտ, այնպես էլ հի մա, թուրքական
դա շույնն է, որով փորձում է թիկունքից հարվածել Ռու սաս տանին: Թուրքիան
նախ կինում գործում էր անգլոսաքսերի թելա դրան քով, հիմա էլ, հիմնա կա -
նում` Միացյալ Նահանգների, մասամբ էլ` Եվրո միութ յան:

Ս. Ս. – Պարոն Գեղամյան, Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ էլ
ի՞նչ պետք է աներ: Օրինակ` զորախումբ ուղարկեց Սիրիա: Հիշում եմ, իր
ելույթը օգոստոսին, մեծ հանրահավաք անցկացրեց և ասաց` աննախադեպ
քայլ եմ անելու Ռուսաստանի ուղղությամբ: Զորք ուղարկեց: Բայց Ռուսաս -
տա նի հետ, տեսնո՞ւմ եք, գազի գնի առնչությամբ խնդիրներ են ծագել: Նույ -
նիսկ Վրաստանին «Գազպրոմ»-ից զեղչով գազ է տրամադրվելու, իսկ Հա -
յաս տանը դեռ, այսպես ասած, ծանր բանակցությունների մեջ է ու, կարծես
թե, լուրջ սպասելիքներ չկան: 

Ա. Գ. – Նախ` ասեմ. այս երկու տարվա ընթացքում միակ լուսավոր
բանը, որ արել է Փաշինյանը, ոչ թե զորախումբ, այլ ընդամենը 30 հոգանոց ջո -
կատ է ուղարկել Սի րիա. ռազմական բժիշկներ և սպասարկող անձ նա կազմ: 

Ս. Ս. – Դե, խումբ է ուղարկել … 
Ա. Գ. – … ինչը ողջունելի է:
Ս. Ս. – … և սակրավորներ:
Ա. Գ. – Իրոք, և դա, անշուշտ, ողջունելի է: Մնացյալ բոլոր հարցերում,

ցավն այն է, որ ինքն առհասարակ բացարձակ անտեղյակ է և համարժեք չէ
այն պաշտոնին, որին տիրացել է հեղաշրջման արդյունքում: Նա կարծում է,
թե դիմացինն էլ նույն աստիճանի պրիմիտիվ է, պարզունակ, և որ իր խոս -
քե րից չեն հասկանում, թե ինչով է ինքն առաջնորդվում: Ռուսաստանն ինչ -
պե՞ս կարող է Նիկոլ Փաշինյանին լուրջ ընդունել, թեկուզ, օրինակ, այն պա -
րա գայում, երբ Հայաստանի Հանրապետության Անվտանգության խորհրդի
քար տուղար է նշանակում մոլեռանդ ռուսատյաց մի սորոսականի: Երբ Վե -
րա հսկողության ծառայության … 

Ս. Ս. – … այսինք, եթե լիներ շա´տ ռուսամետ, խի´ստ ռուսամետ, լա՞վ
կլի ներ …

296

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



Ա. Գ. – Պետք չէ լինել խիստ ռուսամետ: Պետք է լինես ազնիվ, չպետք է
փոր ձես դիմացինին դնել, ուրեմն, չորքոտանի երկարականջ «երազողի» տեղ:
Իրենք բավականաչափ հզոր ծառայություններ ունեն, որոնք ինչպես հարկն
է կողմնորոշվում են: Ինչ վերաբերում է գազի սակագնին, խորհուրդ կտամ ու
կխնդրեմ թե´ ձեզ, թե´ հեռուստադիտողին կարդալ մայիսի 23-ին REGNUM
Դաշնային տեղեկատվական գործակալության հրապարակած իմ հոդ վածը: 

Ս. Ս. – Կարճ կարո՞ղ եք ասել, որովհետև հեռուստադիտողը ավելի լավ
է ձե զանից իմանա, քան REGNUM –ը կարդա: Չէ՞:

Ա. Գ. – Իհարկե, կարող եմ կարճ ասել` եթե մտել ես ինտեգրացիոն
գործ ընթացի մեջ, ապա բարի եղիր ոչ թե խտրական ինտեգրում արա, այլ`
հա  մա տարած, գոնե քո պատրաստակամության մասին հայտնիր: Ոչ թե`
այս  տեղ ինձ պե´տք է` ինտեգրացված կինեմ, և խնդրում եմ գազի գինը իջե -
ց րեք, իսկ այնտեղ, որտեղ ինձ դեռ պետք չէ, ուրեմն … Այստեղ մեզ պե՛տք է,
որ Պենտագոնի ֆինանսավորմամբ փակ կենսալաբորատորիաներ լինեն,
որոնք բիոլոգիական զենք են մշակում Հայաստանի Հանրապետությունում,
բնա կանաբար, նախ և առաջ ուղղված Ռուսաստանի դեմ, թող, ուրեմն, լի նեն:
Հետո էլ Ռուսաստան ես գնում ու ասում, թե արի գազի գինը իջեցրու: Մինչ -
դեռ, ի դեպ, դեռ մի տարի առաջ պայմանավորվածություն կար արտ գործ -
նա խարար Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի և Հայաստանի իր գործ ըն կեր ների
միջև, որ այդ կենսալաբորատորիաների …

Ս. Ս. – … մուտքը բաց կլինի:
Ա. Գ. – Միանգամյան ճիշտ եք` մուտքը բաց կլինի: Ավելին ասեմ: Երբ

«Մոս կովսկի կոմսոմոլեց»-ը Ձեր խոնարհ ծառայից էլ հարզացրույց էր վերց -
նում, ասացի, այն, ինչ հռչակում են, այլ նպատակի է ծառայում, իբր, հակա -
ռակն է` հակահամաճարակային դեղամիջոցներ, ուրիշ-ուրիշ նման բաներ …
Դե, ուրեմն, Ռուսաստանին ներգրավեք այդ լաբորատորիաների աշխա տան   -
քի մեջ. համոզված եմ, նա սիրով կհամաֆինանսավորի: Իսկ էդ ո՞նց է ստաց -
 վում. ռազմաքաղաքական քո դաշնակիցը ներքին գներով քեզ ամե նա  ժա մա -
նակակից զենք է վաճառում, և այդտեղ ինքը լավն է, իսկ երբ քեզ ասում է`
եկեք` ավելի խորը ինտեգրում անենք, եթե դու ազնիվ ու անկեղծ ես իմ նկատ -
մամբ` կենսալաբորատորիաների մուտքը բաց արա, ապա` լռութ յուն է տի -
րում … Բարեկամությունն այդպես չի լինում: Անձրևաշիթերի արան քո՞վ է ուզում
գնալ, չոր մնալ … Այդպես միայն Միկոյանն է կարողացել …

Ս. Ս. – Դա էլ հայտնի չէ` լեգե՞նդ է, թե՞ իրականություն: Լա՛վ: Բայց
Հա յաս տանի իշխանությունը շարունակում է հայտարարել, թե հայ–ռուսա -
կան հարաբերությունները փայլուն են: Ինչ-որ չհասկաց վա ծութ յան պատ -
ճառով կարո՞ղ ենք խնդիրներ ունենալ, ասենք, Արցախի շուրջ: Ուզում եմ գալ
Լավրովի հայտնի հայտարարությանը: Փաստորեն, նա հիշա տա կեց Ղա րա -
բաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում փու լային տարբե -
րակի, դրա քննարկման մասին, թե` բանավեճերը դեռ շա րու նակվում են:
Հայ կական կողմը հերքեց` փուլային տարբերակ ներ կա յումս չի քննարկ -
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վում: Կասեք, թե ի՞նչ է տեղի ունենում: Հետաքրքիր է Ձեր կար ծիքը որպես
փորձառու գործչի, նաև պատգամավորի, ռուսական քա ղա քական շրջա -
նակ ների հետ շփվող անձի: Ի՞նչ էր նշանակում Լավրովի հայ տարարությունը:

Ա. Գ. – Օգտվելով առիթից (թեև, գիտեմ, հայտնի ուժերը կվայ րա հա -
չեն), ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Ռուսաստանի արտաքին
գոր ծերի նախարարին, որ հայ ժողովրդին զգուշացրեց. ձեր թիկունքում գոր -
ծարք է կատարվում, իսկ թե ո՞նց կկողմնորոշվեք, արդեն ինքներդ որոշեք:
Եվ ամենևին պատահական չէր, որ դրան հաջորդեց Ամերիկայի Միացյալ
Նա հանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթի հայ տա րա րու թ -
յունը, իբր, Ռուսաստանը (կարդա` Լավրովը) վնասում է Ղարաբաղյան հա -
կա  մարտության խաղաղ կարգավորմանը: Հետո հասկացան, որ սխալ են
թույլ տվել և արդեն Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանը լրիվ այլ պատասխան
տվեց` կապված Լավրովի այդ հայտարարության հետ, այն է` ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահները սերտորեն համագործակցում են թե´ միմյանց,
թե´ հակամարտող կողմերի հետ հանուն խաղաղ կարգավորման: Քանի որ
այս հարցին անդրադարձանք, որ չստացվի, թե իմ տագնապներն ար դա -
րաց ված չեն, ասեմ, մայիսի 16-ին Եվրոմիության խորհուրդը (սովորաբար
հի շա տակվում է որպես Նախարարների խորհուրդ) հանդես էր եկել Արևել -
յան գործընկերության անդամ 6 երկրներին հասցեագրած մի փաստա -
թղթով, որտեղ արդեն իսկ ուղղակի հիշատակում է հակամարտությունների
կար գա վորման միայն երկու սկզբունք` տարածքների ամբողջականություն
և սու վե րե նություն: Իսկ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի մասին` քար լռու -
թյուն … Ասել կուզի, որ Ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը լինելու է սոսկ
հի շա տակված երկու սկզբունքի շրջանակում: 2018 թ. մայիսի 28-ին Ադր բե -
ջա նի Դեմոկրատական Հանրապետության 100-ամյակի կապակցությամբ
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ողջույնի ուղերձ էր հղել Իլհամ Ալիևին,
ուր ուղղակի ասված էր, թե մոտակա ամիսներին, իր համոզմամբ, Ղարա -
բաղ յան հիմանահարցը կլուծվի, և դրանից հետո ԱՄՆ-ի հարա բե րութ յուն -
ներն Ադրբեջանի հետ է´լ ավելի կխորանան: Եվ այլն, և այլն: Է՛հ, պարզ է,
Դո նալդ Թրամփը գիտեր, որ դրանից երկու շաբաթ առաջ հեղաշրջում է եղել
Հայաստանում, և որ հեղաշրջման արդյունքում իշխանության է եկել իրենց
դրածոն, իսկ Ալիևի համար էլ` լուծումը գերադասելի և սպասելի կլինի. տա -
րած քային ամբողջականություն և` վերջ: Այսինքն, դեռ այն ժամանակ էր
ծրա  գրված և արդեն իսկ պարզ հասկանալի, որ Սերժ Սարգսյանի հրա ժա -
րա կանը նաև պայմանավորված էր հենց դրանով. նա գիտակցում էր, որ,
այս  պես թե այնպես, ամեն ինչ կարվի, որ Հայաստանի Հանրա պե տութ -
յունում իրավիճակը ապակայունացվի, ինչը և բարենպաստ պայմաններ
կստեղ ծի Ադրբեջանի համար կրկին ռազմական գործողություններ սան ձա -
զեր ծել Արցախի դեմ: Ահա և ամբողջ սցենարն ու բանալին: 

Ս. Ս. – Վերջին շրջանում և հատկապես հեղափոխական իրա դար -
ձութ յուններից հետո Ադրբեջանը լայնածավալ զորավարժություններ է անց -
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կաց նում Հայաստանի, Արցախի մերձակա տարածքներում, Նախիջևանի
կող մից: Ակտիվացել են նաև սահմանային միջադեպերը: Անցյալ օրը ադր բե -
ջա նական կողմի կրակոցից հայկական գումարտակի հրամանատարի մե -
քե  նան էր հրկիզվել: Կրակոցներ են հնչել նաև Նախիջևանի կողմից: Այս մա -
սին գրել էր «Հրապարակ» օրաթերթը` նշելով, որ պաշտպանության նախա -
րա րության լրատվական բաժնից դեռ պաշտոնապես չեն մեկնաբանել: Ակ -
տ իվ կրակոցների հանգամանքը հաստատել էր Արենիի համայնքի ղեկա վա րը:
Ավե լի ուշ պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակն իր ֆեյս -
բուք յան էջում անդրադարձել էր միջադեպին` գրելով, որ զորքերի առօր յա -
յում նման միջադեպերը բացառված չեն, ամեն օր սահմանին լինում է փոխ -
հրա ձգություն, ինչի հետևանքով թե´ մենք, թե´ հակառակորդը վնասներ ենք
կրում: Այս ընթացքում Ադրբեջանն ավելացրել է իր ռազմական հռետո րա -
բա նությունը, ի դեպ, չնայած նաև կորոնավիրուսին: Ռազմական գործո ղութ -
յուն ների վտանգ, իրակա´ն վտանգ Դուք տեսնո՞ւմ եք. ո՞րն է Ադրբեջանի
նպա տակը այս փուլում, ի՞նչ կարող է տեղի ունենալ: 

Ա. Գ. – Շնորհակալություն շատ կարևոր հարցի համար: Միանգամայն
իրա վացի եք: Մայիսի 18-ից 22-ը ներառյալ Նախիջևանի տարածքում ընթա -
ցան աննախադեպ խոշոր զորավարժություններ ադրբեջանական բանակի և
այդ բանակը վերահսկող թուրք ռազմական հրահանգիչների մասնակ ցութ -
յամբ: Տասը հազարից ավելի զինծառայող է մասնակցել, 130 տանկ է ներ -
գրավ  ված եղել, 200 ամենատարբեր հրթիռային, հրթիռակործան սարքեր,
30 անօդաչու և օդաչուով սարքեր: Այս ամենն արդեն իսկ պետք է հրահրեր
ապա կայունացում, հետևաբար, պիտի կենտրոնացվեր մեր զինուժն այդ տա -
 րածքում: Ի դեպ, օգտվելով առիթից (վաղը սահմանապահների օրն է) սր -
տանց շնորհավորում եմ սահմանապահներին իրենց մասնագիտական տո -
նի կապակցությամբ, գեներալ-լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկիին, գենե րալ-
մա յոր Սերգեյ Պիսանիին, բոլորին, բոլորին: Մեր սահմանապահները, ամե -
նայն հավանականությամբ, հետևում էին համապատասխան տեղե կատ -
վությանը, մասնավորապես, ուշիուշով դիտելով «Վեստի»-ի հեռուս տա ծրա -
գրի երեկոյան թողարկումը, ուր հաղորդվում էր, որ Վլադիմիր Պու տինն ու
Իլհամ Ալիևը հեռախոսակապի ընթացքում անդրադարձել են դաղ ստ անա-
ադրբեջանական սահմանին կուտակված ադրբեջանցիների` Ադր բե ջան տե -
ղափոխելու հարցին: Այսքանը` Կրեմլի հաղորդագրությունում: Իսկ երբ Ձեր
խոնարհ ծառան չզլացավ ու հետևեց ադրբեջանական President.az կայքին,
այնտեղ կային սոսկ ընդհանուր խոսքեր երկուստեք հա մա գործակցության,
տարածաշրջանային զարգացման հարցերի, սիրիա կան դեպքերի և ուրիշ
հարցեր շուրջ: Ճիշտ նույն օրը եղավ Վլադիմիր Պու տի նի …

Ս. Ս. – … շնորհավորանքը …
Ա. Գ. – … Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, որտեղ նույնպես արծարծված

էին տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, համագործակցությունը
Սիրի  ա յում: Այս ամենով, Ռուսաստանը, անշուշտ, հասկացնում էր` հան -
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կարծ ձեր մտքով չանցնի հայ-ադրբեջանական սահմանում, որը վերա հսկ -
վում է ռուս և հայ սահմանապահների կողմից, սադրանք հրահրել ու ռազմա -
կան գործողություն սկսել: Այո´, վտանգը շատ մեծ է: Բավական է թերթել ադր -
 բե ջա նական մամուլը, հետևել trend.az-ին, apa.az-ին, minval.az-ին, baku-
moskou.az-ին, haqin.az-ին (ի դեպ, զզվանքով, բայց պարտավոր եմ դա
անել) և ամեն ինչ հասկանալի կլինի:

Ս. Ս. – Հիմա, հնարավո՞ր են ինչ-որ գործողություններ:
Ա. Գ. – Հիմա ասեմ: Զաքիր Հասանովը և Մագերամ Ալիևը, մեկը` Ադր -

բեջանի պաշտպանության նախարարն է, մյուսը` Ադրբեջանի նախա գա հի օգ -
նականը, երկուսն էլ գեներալ-գնդապետ, շրջայց են կատարել սահմա նային
ամ բողջ պարագծով` թե´ Արցախի, թե´ Նախիջևանի, ու տեսեք` միաբերան
ինչ են ասում ադրբեջանական լրատվամիջոցների վերնագրերը` Ադրբե ջա -
նը պատրաստվում է պատերազմի: Սա նրանց երազանքն է` օգտվելով տա -
 րա ծա շրջանում ստեղծված աշխարհաքաղաքական այս բարդ իրա վի ճա -
կից, պայմանավորված, ինչո՞ւ չէ, նաև կորոնավիրուսի համավարակով, սան -
 ձա զերծել ռազմական գործողություններ: Ամենևին պատահական չէ, որ
դրան իր փաստացի գործողություններով նպաստում է Նիկոլ Փաշինյանը:
Բա  վա կան է ասել, որ Արցախի երկու հերոս, որոնք առանցքային դերա կա -
տարում են ունեցել ազատագրական պայքարում, լինի հանրա պե տութ յան
երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, լինի հանրապետության երրորդ
նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նաև լինեն գեներալներ Մանվել Գրի գոր յանը,
Սեյրան Օհանյանը, հայտնվել են դատական հետապնդման հոր ձա նուտում:
Էլ չեմ ասում քաջարի Վիտալի Բալասանյանի, Լևոն Մնացա կան յանի մա -
սին, որոնք, փաստորեն, յուրովի օտարման են դատա պարտ վել: Օգտվելով
առիթից` հիշեցնեմ բոլոր մոռացկոտներին 2016 թ. Ապրիլյան քառ օրյա պա -
տերազմում Արցախի հերոս Վիտալի Բալասանյանի դերա կա տա րությունը,
որը անհնար է գերագնահատել: Նա հաշվարկել էր ադր բե ջանական զին -
վորականների հանցավոր դիտավորությունը:

Ս. Ս. – Եվ ոչ միայն իրենը. այնտեղ բազմաթիվ էին. Օգանովսկի, Քա -
րամ յան, Լևոն Մնացականյան, բոլոր մյուսները:

Ա. Գ. – Մեկը մյուսից լավը: Բայց այն հարձակումները, որ այսօր կա -
տա րում են Վիտալի Բալասանյանի դեմ ... Հապա նայեք. ոմանք, որ ժամա -
նա  կին միգուցե երկու-երեք հատ «խլոպուշկա» են տրաքացրել սահմանին,
հի մա եկել ու ասում են` Արցախի հերոսի կոչումից զրկել Վիտալիին …

Ս. Ս. – Դե, ՊՊԾ գնդի գրավման օրերին նույն Բալասանյանը չէ՞ր բա -
նակ ցողը, որը … 

Ա. Գ. – … փրկեց իրավիճակը: 
Ս. Ս. – Պարոն Գեղամյան, իսկ, ի դեպ, Ձեր նկատմամբ գոր ծո ղութ յուն -

ներ չե՞ն սկսել` հաշվի առնելով Նիկոլ Փաշինյանի հետ Ձեր կոշտ բա խում -
ները 2017 թ. հոկտեմբերին Ազգային ժողովում: Չկա՞ քաղաքական հե տա -
պնդում, քրեական հետապնդում Ձեր նկատմամբ: 
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Ա. Գ. – Քրեական հետապնդում ասացիք, օգտվելով առիթից` մի կարճ
պատ մություն պատմեմ: 1990 թ. դեկտեմբերի 2-ին դիմում տվեցի և քաղա -
քա  պետարանից դուրս եկա (ինձ չեն հանել, ես եմ դիմում գրել, քանի որ
գործ կոմի նախագահի ընտրովի պաշտոնը ՀՀՇ-ն դարձրել էր նշանակովի):
Ուրեմն, 1 տարի 2 ամիս քաղսովետի գործկոմի նախագահ աշխատելիս ինչ
դրա կան որոշում որ ընդունել եմ, բոլորի հետ առնչված անձանց կանչել են
գլխա վոր դատախազություն, ու ասել` «էս Գեղամյանը, որ հարցդ լուծել ա,
ի՞նչ փող ես տվել»: Հետո գործը գալիս – հասնում է մեր Ալբերտ Ազի զո վի -
չին` Սուքիասյանին, հայտնի Գռզոյին, Խաչիկի հորը: Աբոն կարգին, Երև -
անի հին տղերքից էր: Աբոն ասում ա քննիչին` «Էս պրես-պապյեն գլխովդ
կտամ, դու էս ի՞նչ ես ասում»: Իսկ նա, իրոք, կարող էր ասել էդ բանը, քանի որ
Խա չիկը Տեր-Պետրոսյան Թելմանի հետ մտերիմ էր: Ասում ա` «Էս ինչե՞ր ես
ասում, ես էլ ընկել եմ էդ մարդու հետևից, թե նրա լավության տակից ո՞նց դուրս
գամ ու ձևը չեմ գտնում»: Ալբերտն ինձ զանգեց, թե վրադ գործ են ուզում
սարքեն: 200-ից ավելի մարդ էին հարցաքննել. տեսան բան չեն գտնում: Հիմա
ի՞նչ բռնեն: Ձեզ չի՞ թվում` եթե շանս ունենային, վաղուց գործ չէի՞ն սարքել …
Ի՞նչ ասեմ, ի՞նչ պիտի գտնեն: Հա, որ Արտաշես Գեղամ յանն այս իշխանության
օրոք հասավ նրան, որ իր բնակարանը հար կա դր ված վա ճա ռեց:

Ս. Ս. – Վաճառե՞լ եք:
Ա. Գ. – Բա ինչ եմ արել:
Ս. Ս. – Ե՞րբ:
Ա. Գ. – Երկու-երեք ամիս առաջ: Է՛դ պիտի ասեն, ի՞նչ պիտի ասեն:

Պետք է ասեն, որ քաղաքապետարանում աշխատելիս հարյուրավոր մարդ -
կանց, այդ թվում` ազատամարտիկների, օգնել-օժանդակել եմ, որին մի խուց,
որին մի բնակարան, որին խանութ եմ տվել: 

Ս. Ս. – Ձեր որդիներին աշխատանքից չե՞ն հանել: 
Ա. Գ. – Աչքով կտաք: Մեկին` կրտսեր որդուս, ըստ էության, հանեցին: Հա -

վա նա բար, Փաշինյանի համար պահանջված չէ Լոնդոնի Մետրո պոլի տեն հա -
մալ սարանի մագիստրոսի կոչումը կրող Արմեն Արտաշեսի Գեղամ յանը, որը
պե տական ապարատում ընկավ կրճատման տակ, այսինքն` կա ռուց  վածքային
փոփոխությունների արդյունքում մնաց դրսում: Ավագ որդիս շա րունակում է աշ -
խատել, գիտությունների թեկնածու է, արդեն մոտ 10 տարի է, առանց աշ խա -
տան քային առաջխաղացման, աշխատում է իր մաս նա գիտությամբ:

Ս. Ս. – Դե լավ, աչքով չտամ: Եվ վերջին հարցս: Հայաստանում ար -
տա հերթ գործընթացների հնարավորություն տեսնո՞ւմ եք, թե՞ ոչ: Այսինքն,
ար տաքին քաղաքական զարգացումները կարո՞ղ են ունենալ ներ քա ղա քա -
կան արտահայտություններ: 

Ա. Գ. – Անխուսափելի է, հարգելի Սաթիկ: Եվ օր առաջ պետք է ազ -
գովի մտածենք` ինչպես անել, որ Նիկոլ Վովաևիչը յուր մերձավորների, հա -
րա զատների հետ առոք-փառոք լքի Հայաստանը: Քանզի համոզված եմ`
նրա իշխանության ամեն օրը հղի է պետականության խարխլմամբ, նույն -
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իսկ` պա տերազմական գործողություններով: Չէ որ նրան իշխանության են
բերել այն պարզ պատճառով, որ Արցախի խնդրի լուծումը կարողանան
իրա  գոր ծել միայն մի մարդու ձեռքերով, որն ի սկզբանե համոզված էր, թե
ո՞նց, կո րո նավիրուսն ո՞ւմ շունն է, թե Արցախն ի՞նչ կապ ունի Հայաստանի
հետ … Հի շում եմ` 2001 թ. մայիս ամսին տպագրած իր հայտնի հոդվածը,
որտեղ ասում էր` ընկել եք, Արցախն եք պաշտպանում, Հայաստանը թողած:
Այդ պես էլ նա իր թեզից չհրաժարվեց: Նա օտար մարմին է, նա հստակ առա -
քե լութ յուն ունի, հանձնարարություն:

Ս. Ս. – Ազգային ժողովում Սաղաթելյանը հիշեցրեց այդ հոդվածը …
Ա. Գ. – «Առաքելությունն անիրագործելի է»: Դա էն Թոմ Կրուզի ֆիլմը չի:

Սրա առաքելությունը, իրոք, անիրագործելի է: Նա չի կարող անել այն, ինչն
իրեն ստիպում են: Եվ դա գիտակցում է: Հիմա ինքը Վան Դամի շպագատի պես
է` մի ոտքը, ուրեմն, ամերիկացիների դաշտում է, մյուսը` ռուսական: Կճղվի
մեջտեղից, քանի որ իրարամերժ խնդիրներ են դրված: Ռուսաստանը մի
նպա տակ է ուզում կարգավորել, այն, որ երբեք ու երբեք Ամերկան, Իս րա  յելը,
ինչո՞ւ չէ, նաև Թուրքիան, վերահսկողություն չունենան 105 կիլո մետ րանոց
հայ-իրանական սահմանի վրա և Իրանը շրջափակման մեջ չվերց նեն, ու
առ հասարակ` մեր տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ական զորքեր չտե ղակայվեն:
Իսկ դա Արևմուտքի բաղձալի երազանքն է:

Ս. Ս. – Կիրականացնի՞ Նիկոլ Փաշինյանը:
Ա. Գ. – Չի կարող:
Ս. Ս. – Բա ի՞նչ պետք է անի:
Ա. Գ. – Հրաժարական տա:
Ս. Ս. – Կտա՞ հրաժարական:
Ա. Գ. – Կստիպեն:
Ս. Ս. – Ինչո՞ւ; Չէ, որ նրան աջակցում է Ազգային ժողովի մեծա մաս -

նությունը: 
Ա. Գ. – Իրավիճակը կստիպի, որ հրաժարական տա: Ճիշտ է, թեև նա

առաջ նորդվում է Յոզեֆ Գեբելսի պրոպագանդիստական հնարքով, թե`
հար   կավոր է ստախոսել մշտապես ու լկտիաբար, և որքան անհավանական է
սուտը, այնքան պարզունակ մարդիկ հեշտ կհավատան դրան: Երկու տարի
ան ընդմեջ Փաշինյանն աննկարագրելի ստախոսությամբ է զբաղված, ինչը,
բա րեբախտաբար, մասնագիտական կոռեկտության շրջանակում բացա -
հայ տեց Միքայել Մինասյանը. այդ ամենն ամեն օր են բացահայտում, թե´
Նա րեկ Սամսոնյանը, թե´ «Ադեկվատ»ի տղաները, թե´ Ղազինյանը` մեր Գա -
գիկ Ղազինյանի որդին …

Ս. Ս. – … Արթուրը:
Ա. Գ. – Հա´, Արթուր Ղազինյանը: Նրանք մասնագիտորեն, պարզ բա -

ցա տրում են, որ պաշտոնում այս մարդու օր ավելի մնալը Հայաստանի Հան -
րա պետությանն սպառնում է պետականության խարխլմամբ: Դա էլ է, գի -
տե՞ք, տեխնոլոգիա` մի բուռ ազգի ներսում մարդկանց իրար դեմ հանելը,
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մա րդ  կանց թշնամացնելը: Լավ, երկու տարի անվերջ կարելի՞ է ասել` նախ -
կին  նե´րը, նախկիննե´րը: Ա´յ մարդ, մի լավ բան արա, մտցրու նախկինների
աչքը, մենք էլ ասենք` «հալա՛լ ա քեզ»: Չի՛ արել, չի՛ կարող … 

Ս. Ս. – Ոչ մի բան չի՞ արել:
Ա. Գ. – Խելքը չի կտրում …
Ս. Ս. – Չի՞ արել ոչ մի լավ բան:
Ա. Գ. – Սաթիկ ջան, բացարձակապես` ոչ մի լավ բան: Կա՛մ էլ այնքան

ան նշան է, որ անգամ վատի կողքին տեղնուտեղը չեզոքանում է: 
Ս. Ս. – Հապա ի՞նչն են գնահատում, ձայները, իր վարկանիշը, ասենք թե,

ըստ տվյալների ընկնում է, բայց ամեն դեպքում ինքն ունի …
Ա. Գ. – … երկու-երեք հանգամանք կա: Մեկը, որ, այո՛, որոշակի փո -

փո խությունների կարիք կար երկրում, ինչն ուշանում էր: Հենց փորձեցին
ձեռ  նա մուխ լինել, վրա հասավ այս իշխանազավթումը:

Ս. Ս. – Դա արվում է, ասենք, երկու տարի հետո:
Ա. Գ. – Երկրորդ. Հայաստանում երկու տասնամյակից ավելի  «հին գե -

րորդ շարասյուն» է ձևավորվել, ի դեմս` սորոսականների, տոտալիտար կրո -
 նա կան աղանդների …

Ս. Ս. – Նրանք էլ` արևմտամետները, ռուսամետ գործիչներին են
ասում` «հինգերորդ շարասյուն», և Լավրովի հայտարարությունից հետո Ռու -
 սաս տանը փորձում է այստեղ ինչ-որ …

Ա. Գ. – … այդ հարցին անդրադարձանք:
Ս. Ս. – Այսինքն, ուզում եմ ասել` փոխադարձ մեղադրանքներ են հն չում:
Ա. Գ. – Փաստ չեն կարող բերել: Նորից եմ կրկնում` Լավրովը հայ հան -

րութ յան աչքերը բացեց. մեր թիկունքում Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է գոր -
ծարք կնքել: Ուրեմն` սորոսականները, կրոնական տոտալիտար աղանդը,
ԼԳԲՏ-հանրույթը … Այդ երեքը կազմակերպված ուժ են, նրանք զին վո րա կան -
 ների պես են: Դուք հաշվի առեք մի պարզ ճշմարտություն. ընտրողների
միայն 49 տոկոսը գնաց Ազգային ժողովի 2018 թ. դեկտեմբյան ընտ րութ յուն -
ներին: Ընտրելու իրավունք ունեցողների 51 տոկոսը չգնաց: 51 տոկոսը
բնազ  դով հասկանում էր, որ սա «էն չի», այստեղ ամեն ինչ «հալալ չի», բայց
չթո ղեցին, որ կայանա «ոչ նիկոլականին» շարժումը, որ Նիկոլին բացա հայ -
տող ների համախմբում տեղի ունենա: Մի դեպքում` սեփական ամ բիցիա նե -
րից ելնելով, մեկ այլ դեպքում` ինչ-ինչ պատճառներով: Դրա համար էլ հիմա
իշ խա նությունը մտցրել է էս հակահամավարակային կարանտին կոչվածը,
որ ոչ մի հավաք, ժողով և այլն, և այլն, տեղի չունենա: Բայց սա վերջ ունի:

Ս. Ս. – Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ սպասվո՞ւմ են:
Ա. Գ. – Անխուսափելի է:
Ս. Ս. – Ե՞րբ:
Ա. Գ. – Գիտեք, սա այն դեպքերից է, երբ ես Դելֆիական կանխա գու -

շակը չեմ, ոչ էլ` Կասանդրան: Ենթադրում եմ, որ այս տարի:
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Ս. Ս. – Իսկ նախագահ Արմեն Սարգսյանն ինչո՞ւ որևէ դերակա տա -
րութ յուն այս ամենում չի ունենում: Այս պայմաններում, երբ նման խնդիրները
կան, կարծես, պասիվ դերակատարություն է ընտրել իր համար:

Ա. Գ. – Գիտե՞ք, ես միայն մի բան կարող եմ ասել: Այն ինտելեկտի, այն
բա  վա կան զորեղ միջազգային կապերի առկայության պարագայում, որ նա
ունի, նման չեզոք դիրք գրավելը գալիս է ինձ համոզելու, որ Արմեն Սարգս -
յանը ևս միսիա, առաքելություն ունի Հայաստանի Հանրապետությունում: Իսկ
թե այդ առաքելությունն ուժային ո՞ր կետրոնից է բխում` MI-6-ն է՞, ԱՄՆ-ի
Կեն  տ րոնական հետախուզական վարչությո՞ւնը, թե՞ Ռուսաստանի Դաշ նա -
յին ան վտանգության ծառայությունը, դժվարանում եմ ասել: Բայց գիտեմ մի
բան, կգա օրը, կգա ժամանակը, երբ ձեզ հետ միայն մի բան կասենք` շա´տ
ափ սոս, որ երկուսուկես տարի, հավանաբար, նախագահը Հայաստանի հա -
մար կարող էր շատ ավելի օգտակար լինել, ինչը նա, ավա´ղ, չարեց: Սա´ է
իրա վի ճակը: 

Ս. Ս. – Պարոն Գեղամյան, մի հարց էլ ամեն դեպքում ուզում եմ տալ`
ան դրա դառնալով 2017 թ. Ձեր և Նիկոլ Փաշինյանի միջադեպին: Քննարկ -
վում էր` Դուք բռնցքամարտով զբաղվե՞լ եք:

Ա. Գ. – 1980-ական թվականներին Երևանում անկախ նրանից մար զա -
կան սեկցիա գնում էիր, թե չէ, եթե մի քիչ «թասիբ» ունեիր, օրական մի քանի
բռնցքա մարտի մեջ էիր հայտնվում: Նույնն էլ` ես: Հա՛, երեքուսուկես տարի
պա րապել եմ: 

Ս. Ս. – Պարապե՛լ եք:
Ա. Գ. – Է՛, հա՛. մի երկու տարի էլ կարատե եմ պարապել: Հիմա էլ լողի եմ

գնում:
Ս. Ս. – Այն ժամանակ Դուք հերքեցիք, որ նման միջադեպ է եղել: 
Ա. Գ. – Եղել է դաստիարակչական, բացատրական աշխատանք:
Ս. Ս. – Չնայած որ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքը կարմրած էր:
Ա. Գ. – Ամոթից էր կարմրել, Սաթիկ ջան: Երբ իմ բացատրական աշ -

խա  տանքից հետո նա հասկացավ, որ ինքը սխալ է եղել, և, քանի որ, ուրեմն,
նա մուսը մինչև վերջ չէր կորցրել, կարմրեց:

Ս. Ս. – Իսկ ի՞նչ էր եղել, որ կարմրեց: Ինչի՞ց կարմրեց:
Ա. Գ. – Նա Ազգային ժողովի ամբիոնից …
Ս. Ս. – Այդ ելույթը հիշում եմ:
Ա. Գ. – Ամբողջ խնդիրն այն է, որ ինձ խոսքեր, մտքեր վերագրեց, որ

ընդ հանրապես չէի արտահայտել, որոնք, իրոք, խոցելի էին, և ահա իր հնա -
րած այդ մտքերը սկսեց հեգնել: Ես էլ խնդրեցի, որ տեղի-անտեղի իմ անու -
նը չշոշափի:

Ս. Ս. – Ես հիշում եմ:
Ա. Գ. – Նիստից հետո նա ըմբռնումով չմոտեցավ խնդրանքիս, ես էլ

ավե լի համոզիչ բացատրեցի, և դրանով ամեն ինչ ավարտվեց: 
Ս. Ս. – Լրագրողներից մեկի հարցին ի պատասխան Փաշինյանն այն

ժա մա նակ հայտարարել էր, թե իր կոշիկները փայլեցրել է Գեղամյանի հա -
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գուստի վրա, որին, սակայն, Դուք հակադարձրել էիք: Մեջբերում եմ. «Դուք
որևէ տեղ փայլ տեսնո՞ւմ եք: Դեռ մանկուց իմ մեջ տպավորվել է մի պարզ
ճշմար տություն: Եթե տղամարդը կռիվ է անում, ապա այդ կռվի մասին չի
տա րածում, անկախ նրանից, թե ինչքան լավ կերևա, եթե տարածի»: Նիկոլ
Փա շինյանը հակադարձրել էր. «Դա նշանակում է` Արտաշես Գեղամյանը
Արտաշես Գեղամյան է»:

Ա. Գ. – Եթե նա որևէ կերպ փայլեցրել է իր կոշիկները, ապա, հավա -
նա բար, իր իսկ սեփական փողկապով:

Ս. Ս. – Դրանից հետո Դուք առիթ չե՞ք ունեցել միմյանց հետ շփվելու:
Ա. Գ. – Չէ, բացարձակապես, ո´չ առիթ եմ ունեցել, ո´չ էլ ցանկություն:

Մի բան ասեմ` երևանյան հին բարքերից, ես գիտեմ` դուք երևանցի եք:
Ուրեմն, 1970-ական թվականներին Երևանում շատ ուժեղ, երևացող լավ
տղերք կային: Երջանկահիշատակ Նորիկը Թադևոսյան` «Դքի Նորիկ» էինք
ասում, Ֆելոն` «Սիրուն Ֆելոն» Դանիելյան, Փայլակը Սիմոնյան` կայարանից
և այլն: Ուրեմն, կային դուրսպրծուկներ, ովքեր ուզում էին իրենց անունը շո -
շափ վի և գնում, կանգնում էին նրանց կողքը: Այսպես նրանց կողքը կանգ -
նելիս` երբեմն մի-երկու հայհոյանք էին տալիս բարձրաձայն, ուղղված` ընդ -
հան րապես … բայց` նրանց ներկայությամբ: 

Ս. Ս. – Օդում, հա՞:
Ա. Գ. – Օդում: Բնականաբար, վզակոթին «ճլո» էին ստանում, հետո

գնում, հայտարարում էին` ես Նորիկի հետ կռիվ արեցի, ես Ֆելոյի հետ կռիվ
արե ցի, ես Փայլակի հետ կռիվ արեցի: Եվ կռիվը եղել է էն, որ «ճլո» են կե -
րել: Էդքա՛նը: Հիմա էս դեպքն ա: Հասկացանք, լա´վ, ինքը էն ֆիգուրան չի,
որ էսքան ծանրանանք: Նա էն մարդը չի: Իրեն հարգող ղեկավարը, իրեն
հար գող տղամարդը կասի՞ «ասֆալտին եմ փռելու», «պատերին եմ ծե -
փելու», «է՛ս եմ անելու, է՛ն եմ անելու»:

Ս. Ս. – Չի՞ կարող անել:
Ա. Գ. – Ի՛նքը չի անում. ոստիկանին են հրաման իջեցնում, ոստիկանը

գոր ծող օրենքը խախտելով` անում է: Հետո, էդ «ասֆալտին փռվածների»
մեջ մի երկու թասիբով տղա կլինի, չէ՞ …

Ս. Ս. – Դե, Ռուբեն Հայրապետյանը կոշտ հայտարարություն արեց …
Ա. Գ. – Շատ լավ էլ արեց: Ճիշտ էլ արեց:
Ս. Ս. – Պատասխանեց և արդեն երեկ հայտնի դարձավ, որ հետա խու -

զում է հայտարարված և´ Ռուբեն Հայրապետյանի, և´ նրա որդու նկատմամբ:
Ա. Գ. – Ուրեմն, ես ծանոթ եմ այդ ինֆորմացիային: Բումերանգի էֆեկ -

տը գիտեք չէ՞, հետո գալու կպնելու է այդ «գործի» թիկունքին կանգնած «ժող -
 վար չապետ» Նիկոլ Վովաևիչին: Կպնելու է 100 տոկոսով: Ախր, բա ցար  ձա -
կապես ոչ մի արածն ընդունելի չի: Որպես վարչապետ համարժեք չի զբա -
 ղեցրած պաշտոնին, որպես տղամարդ էլ գոյություն չունի: Միա՛կ դրա կանը`
հանդուրժող է միասեռականների նկատմամբ, որ, չգիտեմ, դա տղա մարդ -
կայի՞ն հատկանիշների մասին է խոսում …
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Ս. Ս. – Դուք պարզապես տրամադրված եք իր նկատմամբ, որով հե տև
խնդիր է եղել Ձեր միջև, դա եմ ուզում ասել: Ձեր, հիմա այս քննա դա տութ -
յունը …

Ա. Գ. – Բացարձակապե՛ս, բացարձակապե՛ս, Սաթիկ ջան … Ես հիմա
Ձեզ կնվիրեմ վերջերս հրատարակած այս 956 էջանոց գիրքը` իմ ընծա յա -
գրով: Համեցեք ... Իսկ նա այսօրվա դրությամբ բացարձակապես չի տիրա -
պետում այն տար րա կան գործիքակազմին, որով օժտված պետք է լինի
երկրի նախա գահը հատկապես …

Ս. Ս. – Վարչապե´տը:
Ա. Գ. – Ներողությո´ւն, վարչապե´տը. հատկապես այս համավարակի

պայ ման ներում: Գոյություն ունի հայտնի մի տեսություն` «Պետական հակա -
ճգնա ժամային կառավարում». տնաշենը գոնե այդ կարդա, այնտեղ սևը
սպի տակի վրա գրված է, թե այս իրավիճակում, ո՛րն է ընդհանրական բո լո -
րի համար. խոսքը տնտեսական ճգնաժամի մասին է, նման վիճակում հայտ -
նված երկրների ղեկավարների, գործադիր իշխանության ղեկավարների քայ -
 լե րի հերթականությունն է: Այ մարդ, գոնե կարդա, իմանա: Դա էլ չի անում:
Այսինքն, որ կարդա էլ, չի հասկանա, բայց գոնե, փառք Աստծո, կող քին տն -
տե սագիտությունից մի երկու հասկացող մարդ կա: Լա՛վ, ծայրահեղ դեպ -
քում Արմեն Գևորգյանին կանչեք, նա, ո՞նց ասեմ, բթամիտների համար հոդ -
ված էր գրել, որ ամենասահմանափակ գի տե լիք ունեցողը հասկանա …

Ս. Ս. – Կորոնավիրուսի հետ կապված կանխարգելմա՞ն մասին:
Ա. Գ. – Չէ` տնտեսական ճգնաժամի տեսության: Ամենաբթամիտը կհաս -

կանա, թե գոնե ինչ պետք է անել: Ավելի պարզ բացատրություն տալ հնա  րա -
վոր չէ: Ես էլ չեմ ասում լուրջ, հիմնավոր փաստարկների մասին: Մտա ծում
եմ հոդված գրեմ, գիտեմ` հոդվածը գրում ես օգուտ տալու հա մար, ոչ թե ին -
քնագովազդով զբաղվելու, այլ` օգուտ տալու: Է՛, բայց սրանք չեն կարդում:

Ս. Ս. – Շնորհակալ եմ, պարոն Գեղամյան, Ձեր գիրքն ինձ նվիրելու
հա մար: Հեռուստադիտողին հրաժեշտ տանք այսօր:

Ա. Գ. – Ուրեմն, գիրքը ներառում է 2019 թ. իմ գրած բոլոր հոդված նե րը,
հար ցա զրույցները, հասցրեցի 2020 թ. հունվարի առաջին կեսին հրապա -
րակ ված հոդվածները ևս ընդգրկել:

Ս. Ս. – Շնորհակալ եմ, պարոն Գեղամյան, հետաքրքիր զրույցի համար: 

306

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



АРТАШЕС ГЕГАМЯН: «В 2018 ГОДУ НЕ БЫЛО 
РЕВОЛЮЦИИ, БЫЛ ПЕРЕВОРОТ, КОТОРЫЙ 

ОРГАНИЗОВАЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВНЕШНИЕ СИЛЫ»

Гость программы Сатик Сейранян «Прессинг» – 
председатель партии «Национальное Единение»

Арташес Гегамян
(27 мая 2020 г., ArmNEWS TV)

САТИК СЕЙРАНЯН. – В эфире – очередной выпуск программы
«Прес синг». У меня в гостях председатель партии «Национальное Еди не -
ние» Арташес Гегамян. Добрый вечер, господин Гегамян. Спасибо, что
при няли наше приглашение.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН. – Я Вас благодарю за приглашение.
С. С. – Господин Гегамян, у нас была возможность поговорить в

рам ках программы «Р-Эволюция» – правда, давно, еще до революции, но
после этого, так сказать, мы еще не разговаривали. Я хочу узнать Ва ше
мнение: что же все-таки произошло в Армении?

А. Г. – В Армении произошло то, что провалилось в апреле 2016 го -
да, не удалось сделать 1 марта 2008 года, как не удалось и 27 мая 1990
го да. Другими словами – череда неудавшихся замыслов, целью которых
бы ло дестабилизировать ситуацию в нашей стране – любой ценой. На чи -
ная с 1990 года в Советской Армении, да и позже были спровоцированы
гражданские беспорядки с одной целью: чтобы в условиях создавшейся
нестабильности можно было внести перелом в Арцахском вопросе, и ко -
нечно, в ущерб Республике Армения и Республике Арцах. 

Под определением «перелом» я вот что имею в виду: для американ-
цев и для Израиля, как воздух и вода, необходимо было любой ценой раз-
местить американо-израильские вооруженные силы на арцахско-иранской
границе, которая сегодня контролируется Армией обороны Арцаха. Речь
идет о 105-километровой границе в районе Джабраила, Зангелана, Фи зули.
Достигнув желаемого, они сковали бы Исламскую Республику Иран цепью,
а это привело бы к неописуемо тяжелым последствиям – как для нашей
страны, так и для Республики Арцах. Почему? Потому что в тот же момент
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Иран, естественно, будет вынужден закрыть армяно-иранскую государст-
венную границу. Далее, как это произошло в свое время в Гру зии, будет
взорван жизненно важный мост для Армении, перекроется кис лород, и
страна просто задохнется в полной, всесторонней блокаде – ведь невоз-
можно будет транспортировать столь необходимые для нас про дукты пита-
ния и товары первой необходимости только Военно-воздушными силами
России. Возникает вопрос, какова же конечная цель? Она легко просматри-
вается: создать зону дестабилизации на южных ру бе жах РФ.

С. С. – То есть фактически сверхдержавы воюют на территории Ар -
ме нии.  Можно ли, на Ваш взгляд, тáк сформулировать? 

А. Г. – И не только. Да, приоритетно это. 
И второе: нельзя забывать о нынешних неоосманских властях в Тур -

ции. Армянский христианский клин, стоящий на пути реализации панту-
ранских устремлений, вбивается из Гибралтара в северное пограничье
Ки тая – Уйгурию. 

Таким образом, интересы пантуранистов этого исламского, мусуль-
манского полумесяца в данном случае совпадают с интересами амери-
канцев и, почему нет, Израиля – но вне связи с Арменией. У Израиля свои
проб лемы с Ираном, хотя бы потому, что бывший президент Ирана Ах ма -
динежад сказал: «Мы не признаем такое государство, как Израиль». Ес -
тественно, что после этого ситуация стала накаляться со скоростью цеп -
ной реакции. То же и у нас: «революция» – термин неправильный. Вы ме -
ня извините, но то, что произошло в Армении, было просто переворотом.
Антиконституционным переворотом, который должен был произойти в
июне-июле 2016 года, когда группировка «Сасна црер» захватила … 

С. С. – ... Полк Патрульно-постовой службы.
А. Г. – Вы совершенно правы. Еще в то время, когда группировка

«Сас на црер» захватила полк ППС, они делали все, чтобы пролилось как
мож но больше крови. К счастью, тогда у нас был лидер – в лице Сержа
Сарг сяна, человека, проработавшего в Службе национальной безопасно-
сти не один год. Он прочитал этот сценарий «между строк» и строго-
настрого приказал: «Ни при каких обстоятельствах не применять ору-
жие». Так что даже в результате развязанной террористами кровавой про -
 во кации (я имею в виду убийство трех полицейских) задуманный ими сце -
нарий провалился. В 2018 году должно было произойти ровно то же
самое – кровопролитие! Но и тогда президент точно так же разгадал их
чрез  вычайно опасные, кровавые замыслы, которые они собирались реа-
лизовать по пунктам. Тогда планировалось, что применить оружие долж-
ны не внутренние войска, а те же зачинщики ... 

С. С. – ... В 2018-м?
А. Г. – Да! Те же провокаторы непременно применили бы оружие

про тив мирных протестующих. По тому же сценарию, который был реали-
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зован в ноябре 2014 года в Киеве, на Майдане, когда в протестующих
стре  ляли наемники, не имевшие абсолютно никакого отношения к госу-
дарственным структурам (тогда, если помните, президентом был Яну ко -
вич). У нас этот сценарий снова был предотвращен. А как вы думаете,
слу   чайно ли во время мирных демонстраций на крышах правительствен-
ных и прилегающих зданий, таких как Министерство иностранных дел и
«Ар  мения Марриотт», рассредоточились наши полицейские снайперы?
Они преследовали только одну цель: не допустить возможную провока-
цию – именно ту, о которой я говорил. И, к сожалению, наши люди подхо-
дят к этому поверхностно, говорят какие-то бессмысленные вещи. 8 мая
2018 года было предотвращено большое кровопролитие. 

А почему они так торопились? Потому что за два месяца до этого, еще
будучи президентом страны, Серж Саргсян заявил, что страна переходит на
путь развития инклюзивной экономики. Был представлен четкий план. Стало
ясно, что, если бы программа была реализована, то уже не воз можно было
бы спровоцировать столь желанные гражданские волнения. А почему?
Инклюзивная экономика – это не волшебное и не красное словцо. Это чет-
кий проект, состоящий из пяти направлений: 1) бедность и неравенство; 2)
эко номический рост и занятость; 3) инфраструктура; 4) образование; 5)
здравоохранение и продолжительность жизни. Ос нов ное, стержневое в этой
программе – это то, что каждый знает, что он должен делать, круг своих дей-
ствий. А благодаря тому, что им сделано, обеспечивается социально-эконо-
мическое развитие, в результате чего могут решиться его повседневные
проблемы, реализоваться его ожи дания, это уже во многом зависит именно
от него самого. Он больше не сможет недовольствовать или жаловаться на
кого-то – мол, «да что это такое, да как это так?..» Все просто: делай что дол-
жен, а потом сме ло требуй. Вот чего они боялись! Испугало их еще и то, что
в течение всего этого периода – с 2008-го по 2018 год включительно все их
провокации – щедро финансируемые! – с треском проваливались. И дока-
тились они до того, например, что выс та вив вперед школьников (!), штур-
мом взяли «Дом радио» – особо охранаемый объект. Беспрецедентный
фа кт! И, как и в любой цивилизованной стране, если бы во время этого
вторжения полиция открыла огонь (су гу бо с точки зрения Международ -
ного права), то не была бы виновата в этом. Но я более чем уверен, что
все было просчитано: как именно пойдут события, если полиция расстре-
ляет десятиклассника. Нас миновала циничнейшая провокация. Эта опас-
ность – да, миновала, но мы встали пе ред новыми, весьма серьезными
вызовами. Серьезнейшими вызовами! Кстати, сегодня 27 мая, и, восполь-
зовавшись прямым эфиром, вновь хо чу поблагодарить за Вашу авто-
рскую программу. 

С. С. – Я потом задам Вам вопрос, связанный с 27 мая. Фактически
Вы утверждаете, что во всем этом перевороте (а не революции, как Вы го -
во рите) прослеживается фактор внешних сил. 
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А. Г. – Да! 
С. С. – Одни говорят «смена власти», другие избегают такой оценки

и весь этот процесс называют обтекаемо – «события 2018 года». То есть
Вы убеждены, что все можно было осуществить и обусловить ис клю -
чительно внешними факторами? И не было внутреннего недовольства
действиями властей (ныне называемых не иначе как «бывшие»), не бы ло
накопившегося недовольства, которое назрело и вылилось в эти со бы -
тия? И второй вопрос. Объединю, потому что это созвучно теме: вот Вы
говорите – взяли «Дом радио», когда была избрана эта циничная так тика
(десятиклассники и др.) – хорошо, допустим. Где же были силовики, где
была Служба национальной безопасности? Где были все?! В кон це кон-
цов, если всей этой информацией владели и они, то могли же они все
предотвратить!

А. Г. – Все Ваши вопросы весьма логичны и уместны … Что касает-
ся формулировок, я, естественно, догадывался, что эти вопросы будут за -
тронуты, их не  могло не быть, поэтому я с собой принес три-четыре по -
собия, которые содержат определенные ответы. Одно из них – это кни га
Джи на Шарпа «От диктатуры к демократии», в которой есть приложение
«198 ненасильственных действий». 

С. С. – Кстати, несколько лет назад эта книга была даже опублико-
вана в России, но потом, если не ошибаюсь, запрещена к продаже.

А. Г. – О запрете к продаже не знаю, но в интернете она есть, могу
Вам преподнести. 

С. С. – В сети она доступна, да, но речь о печатной публикации.
А. Г. – Так вот. Из этих 198 методов 47 у нас осуществились, причем

один в один – я фиксировал. И не просто зафиксировал, а осветил в од -
ной статье, которая вошла в отдельный сборник. И в этом году я, кстати,
так же обращался к этой работе. Другая книга – «Теория хаоса и стратеги-
ческое мышление» Стивена Манна. И опять же: один за другим, пос ле -
довательно он обозначает каждый следующий шаг – каков следующий
ход, что делать дальше, чтобы добиться конечного результата – смены
пра вительства. Есть и другая ужасающая технология под названием
«тех нология Овертона». Сейчас больше всего …  

С. С. – ... «Окно Овертона».
А. Г. – Совершенно верно. «Окно Овертона, или Легализация

греха». Сейчас используется именно это. Другими словами, они хотят
рас ша тать традиционные христианские устои, взорвать армянскую семью
изнутри. Доказательством тому – недавно появившаяся в нашей стра не
Лан саротская конвенция. Прежде чем обратиться к этому, я хотел бы
вновь воспользоваться возможностью прямого эфира, чтобы выразить
свою поддержку Давиду Атанесяну, президенту Армянской федерации
айкидо, шин каратэ. Скажу почему: наверное, знаете, что не далее как
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позавчера какая-то женщина раздавала на улице буклеты с самым не -
пристойным названием ... 

С. С. – Об оргазме, да?...
А. Г. – И эта книга попала к девятилетнему сыну Давида. Конечно,

этот родитель понимает, что это значит и что вообще делается. Это пре-
словутое «Окно Овертона» в действии. С самого начала в поле бросает-
ся нечто несуразное и невообразимое, во всяком случае – для нас. Так в
об щество была вброшена Стамбульская конвенция. С трибуны Нацио -
наль ного собрания, где раньше, если помните, выступали светлой памя-
ти Карен Демирчян, Вазген Саркисян, Грант Восканян, Сурен Арутюнян, с
этой самой трибуны сегодня какие-то трансгендеры проповедуют депута-
там нравственность. Нет, Вы понимаете?! После этого две женщины, вхо-
дящие в попечительский совет партии «Мой шаг», одна – гражданка Ка -
на ды Лара Агаронян, другая – гражданка Америки (фамилию не помню),
по средством правящей силы легализовали осквернение наших семей. 

А теперь обращусь к Вашему вопросу. Было недовольство? Да, бы ло.
Запоздáли некоторые реформы? Да, запоздали. Были «оборзевшие» про -
правительственные круги? Были. Протест против всего этого был? Да, был …

Итак, что же значат упомянутые мной инклюзивная экономика и
борь ба с коррупцией? Здесь велосипеда изобретать не надо. Вот сейчас
твер дят, например, о борьбе с коррупцией. А у нас тогда уже была гото-
ва к использованию SMART-технология, которая сводит к минимуму воз-
можности коррупции. Потому что … 

С. С. – Речь об электронном управлении?
А. Г. – Нет, у технологии SMART есть компоненты. Когда вы ставите

проб лему, вы отмечаете конкретные вовлеченные в нее объекты, субъек-
ты, суть конечной цели решения проблемы, какие материальные затраты
требуются для ее решения и, что наиболее важно, каков ожидаемый ре -
зультат. Когда вы ответите на эти четыре вопроса: это будет самая серь-
езная инвестиция, к тому же при реализации проекта бюджета будет све -
дена к минимуму вероятность коррупции. 

Об этом не только говорилось, но еще при Серже Саргсяне (помню
как сейчас) проводился специальный семинар. Спикером Национального
соб рания тогда был Овик Абраамян. Выступал ваш покорный слуга, и он
де тально изложил все вышесказанное. Затем выступил экс-вице-премьер
РА Армен Геворгян, и он подтвердил востребованность все го изложенно-
го. Он не только подтвердил, но и добавил, что уже есть до говоренность
с президентом о том, что эти положения будут реализованы. Все это дол -
жно было свести к минимуму и справедливое недовольство, и справедли-
вые протесты. 
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Но тут вмешались известные фонды, финансируемые Джорджем
Со ро сом и действовавшие в Армении два десятилетия, затем тоталитар-
ная религиозная секта «Слово жизни», затем так называемое ЛГБТ-сооб -
щест во… И они, щедро финансируемые и точившие сознание людей по
кап ле, по капле, в течение десятилетий, стали уже сплоченным, окреп-
шим и разрушительным единством. И они были в авангарде. Именно они
вре мя от времени, непроизвольно проявляли свою геополитическую ори-
ентацию: в частности, когда сжигали государственный флаг России перед
рос сийским посольством, когда держали в руках рекламные щиты с самы-
ми непристойными призывами и лозунгами против нашего стратегическо-
го союзника, тем самым откровенно признавая, что да, они преследуют
двойную задачу. С одной стороны … 

С. С. – Господин Гегамян, давайте не будем забывать, что россий-
ские компании, по крайней мере те, которые осуществляют хозяйствен-
ную деятельность в Армении, в дни тех событий (революция это, смена
влас ти, государственный переворот – как хотите, назовите) активно вов -
ле  кали своих сотрудников в эти резонансные митинги. Я имею в виду, что
Вы, как я понимаю, в основном переводите стрелки на Соединенные Шта -
ты, Запад – давая понять, что все было организовано и спровоцировано
этими силами, этими сверхдержавами. Но надо учитывать (я сама за -
мечала и не раз писала об этом), что там присутствовали сотрудники
«Арм РосГазпрома», сотрудники «ВиваСелл-МТС» – причем не случайные,
не отдельные лица. Были также представители других российских ком -
 паний – тоже в немалом количестве. Кроме того, все сопровождалось ма -
териалами в российской прессе – против тогдашних (ныне называемых
«бывшие») властей Армении, против Сержа Саргсяна. Так что, ду маю,
бы ло бы не совсем правильно говорить, что у самой России не бы ло
своих интересов.

А. Г. – Ваши наблюдения объективны. Вероятно, это было сделано
с той самой целью (я так полагаю, да и простая логика говорит об этом),
что если бы смена правительства осуществлялась упомянутыми Вами от -
кро венно прозападными и самым разным образом позиционирующими
се бя российскими компаниями, то в дальнейшем они были бы полностью
от чуждены от всех процессов, происходящих в республике. Но здесь, я
ду маю, они, видя, как разворачиваются события, внедрились в них, что -
бы при необходимости, в нужное время сыграть там свою роль. И в этом
ряду, на мой взгляд, и другой факт: если помните, тогдашний вице-пре -
мьер Карен Карапетян поехал на Севан, чтобы договориться с Николом,
но результатов они не достигли. 

С. С. – Вы знаете, о чем были переговоры?
А. Г. – Абсолютно. Могу только предположить, что речь шла о рас -

пре делении должностей и выходе из ситуации.
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С. С. – Распределение должностей? То есть …
А. Г. – То есть Никол Пашинян стал бы спикером НС, а Карен Кара -

петян – премьер-министром. На этом бы и порешили, и «драка» бы закон-
чилась. Но … 

С. С. – Почему же, по-Вашему, она не «закончилась»? 
А. Г. – По той простой причине, что Никол никогда ни в чем не был

са мо стоятельным. Никола «вскормили и раздули» не для этого, а совер-
шенно для других целей. Не забывайте, что в 2017 году не было более
ярост ного противника ЕАЭС и ОДКБ, чем Никол Пашинян. А потом вдруг,
пос ле смены власти, он понял, что путь, на который он встал, ведет в ту -
пик и у него ничего не получится. Тогда уже он все делал через своих
прих лебателей: они не жалели сил, чтобы расколоть армяно-российский
воен но-политический союз, закрыть российскую 102-ю военную базу, вы -
да вить отсюда армянскую структуру Пограничного управления ФСБ. Что -
бы Давид Санасарян и ему подобные  пришли им на замену и, изображая
из себя пограничников, между делом … брали взятки. 

С. С. – Господин Гегамян, Вы не ответили на мой вопрос: Служба
на циональной безопасности Армении, полиция, то есть все силовые струк -
туры, все те ведомства, которые имели отношение к этой информации –
все они не располагали информацией о том, что в Армении готовится такой
пе реворот?

А. Г. – Предполагаю, что … 
С. С. – Почему не предотвратили инцидент с «Домом радио»?
А. Г. – Я полагаю, эта информация у них была, равно как и та, на -

сколь ко опасны и чем чреваты происходящие события – если попытаться
их пресечь. Думаю, было бы непростительно, недопустимо, не зная всей
фактической информации, задним числом осуждать руководителей тех
серьезных структур, которые обладали, несомненно, высоким профес-
сионализмом. Как так получилось, что, например, рано утром члены
«Сасна црер» встают и едут захватывать полк патрульно-постовой служ-
бы и убивают трех человек. Будьте уверены, все было сделано для того,
что бы там обязательно было кровопролитие. Я полагаю … нет, я убеж-
ден, что тогда было выбрано наименьшее из зол. И со временем, уверяю
Вас, все станет ясно, всплывут на свет божий все факторы, которые и
при вели руководство к тому решению, которое оно приняло. Это техноло -
гия, они на этом не остановились бы. 

С. С. – Вам понятны последние слова Сержа Саргсяна – «Никол был
прав», сказанные им перед отставкой? Что это значило?

А. Г. – Вы знаете,  чтобы проанализировать это выражение Сержа
Саргсяна, нужно хотя бы обладать той информацией, которой он распо-
лагал. Я могу со всей уверенностью сказать одно: Серж Саргсян, да и Ро -
берт Кочарян тоже никогда, ни при каких условиях (своими глазами уви жу
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– не поверю) не сделали бы какой-либо шаг, который поставил бы под
угро зу Республику Арцах. И в любой судьбоносный момент каждый их шаг
был обусловлен этим сверхважным приоритетом – существование Ар ме -
нии или Арцаха как государства. Поэтому давайте воздержимся от окон -
чательных выводов, коль скоро мы в полном объеме не владеем ин фор -
мацией, которой владели они – тем более что эта информация не ог ра -
ничивается только данными Службы национальной безопасности, и да же
переговорами, которые Саргсян вел с Европейским Союзом, с Сое ди нен -
ными Штатами Америки, с Российской Федерацией. 

По всей видимости, все это он сопоставил и благодаря своему ана-
литическому мышлению (пусть никто не мнит, что может с ним посорев-
новаться в аналитике) разложил этот «пасьянс», просчитал и нашел, что
оп тимально именно это решение. Втайне я убежден, что завтра-после-
завтра все прояснится, как, например, сегодня уже очевидны и раскрыты
те, кто стоял за событиями 27 мая 1990 года. Так же выйдут на чистую во -
ду те, кто стоит за этим переворотом. Могу точно сказать, что 8 мая 2018
года дальновидный шаг Сержа Саргсяна предотвратил крупное кровопро-
литие в Республике Армения, почему нет – на всем Южном Кавказе. Не
говоря уже о боевых действиях против Исламской Республики Иран.

С. С. – Поскольку сегодня 27 мая, хочу напомнить нашим зрителям сле -
дующее: 30 лет назад 27 мая 1990 года на привокзальной площади Ере вана,
а также на территории вокзала и на Нубарашенском перекрестке произошло
во о руженное столкновение между армянскими силами са мообороны и со -
ветскими вооруженными подразделениями. Были жертвы – 27 человек.

А. Г. – 17… 
С. С. – 17. Только что обновила данные из интернета: 17 ополченцев

и 10 мирных жителей. Поскольку мы заранее обговорили с Вами – вспом-
нить события тех дней, мы подняли как можно больше архивных докумен-
тов, видеоматериалов. Вы в те дни вели переговоры с командующим 7-й
советской армией Михаилом Сурковым. Пожалуйста, представьте, ка кие
па раллели Вы можете усмотреть между теми и нынешними событиями,
сегодня ведь ровно тот же день, 27 мая.

А. Г. – Спасибо, что вспомнили, это упоминание очень уместно. В
ян варе 1990 года в Баку произошла кровавая бойня, в результате которой
по гибло более 200 человек. Спустя несколько месяцев аналогичные со -
бы тия произошли в Тбилиси. Готовилась большая провокация и в Ере -
ване. Прежде всего, пользуясь случаем, хочу выразить глубокую благо-
дарность тем, кто сопровождал меня на переговоры с Сурковым: Рубену
Ге  воркяну (депутату нескольких созывов НС, брату покойного Самвела
Ге воркяна, сокомандира реального отряда «Сасна црер», защищавшего
зем лю Арцаха). Я благодарю Мацака Абраамяна, мы звали его «Мацик из
Киликии», Вардана Акопяна, опытного водителя мэра Манвела Ко ча ряна.
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Почему я их благодарю: чтобы их дети и внуки знали, что их отцы или
деды были героями – в истинном значении этого слова. Презрев смер -
тельную опасность, автоматную очередь, они вместе с вашим покорным
слугой пробились к командующему 7-й советской армией генерал-ма йору
Михаилу Суркову. Рубо, Мацик, Вардан, Манвел … 

С. С. – Цахик Рубо? Тот самый Геворкян?
А. Г. – Да. Они, слава богу, живы-здоровы. Они подтвердят. Дое ха ли

мы, значит, до штаба армии. Автоматчики стояли с оружием на изготовку,
готовые открыть огонь по первому приказу. Однако Суркову вовремя доло-
жили, что это правительственный автомобиль, приехал мэр Ере ва на. Он
выбежал весь мокрый – пот с него лился ручьем. «Арташес, дорогой мой,
– говорит он, – я же приказал стрелять по любой движущейся це ли, это
чудо, что вы прошли. Вы что наделали?!». Короче, мы договори лись, что
… Он сказал, что не имеет связи с танками. И им (танкистам) при ка зали
стрелять по всему, что движется. Ну да ладно, что бы там ни бы ло, два
офицера – капитан и старший лейтенант сели в мою машину, зак рыв нас
с двух сторон. Значит я, Мацик, Рубо, Вардан, Манвел ... Они ...

С. С. – В кадрах мы увидели и Азата Аршакяна.
А. Г. – Совершенно верно. Азат с нами не поехал, он сдерживал на -

ших ребят там. Ну, сами понимаете, горячие парни, навидались всякого,
ви дели смерть своих друзей ... Азат сдерживал их, чтоб не бросились на
танки. Спасибо Азату. Блаженной памяти Леонид Азгалдян тоже был в
кадрах, были Вазген Саркисян, Ашот Навасардян, Самсон Хачатрян …
По том пришли Рафаел Аветисович – Казарян, Ашот Манучарян, Вазген
Ма нукян. Они подвергли себя смертельной опасности, как и Рубен Ге -
воркян, Мацак Абраамян, Вардан Акопян, Манвел Кочарян и я. И все это
– не ради пиара или героизации. Здесь цель иная – показать, что это бы -
ла очень серьезная провокация. В то время Запад через своих москов-
ских приспешников, входивших и в состав ЦК, в частности, Александра
Яков лева сотоварищи, поставил задачу развалить огромную, могуще-
ственную страну – Советский Союз. 

С. С. – Вы позволите, я прочитаю слова Бабкена Араркцяна о тех со -
бы тиях? Бабкен Араркцян, один из основателей Армянского комитета Ка -
ра бахского движения и соучредитель АОД, бывший спикер На цио наль -
ного собрания, писал: «20 мая в Армении прошел первый тур выборов в
Вер ховный Совет, и стало очевидно, что на этих выборах побеждает Ар -
мянс кое общенациональное движение. Москва пыталась этому противо-
действовать событиями на вокзале. 27 мая 1990 года на Ереванском же -
лез нодорожном вокзале была спровоцирована перестрелка между пред-
ставителями Движения и патрулем советской армии. И воспользовав-
шись этим, дислоцированные в Нубарашене советские войска совершили
марш-бросок в Ереван». Пожалуйста!
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А. Г. – То есть, по словам Бабкена Араркцяна … 
С. С. – Да, это была провокация с советской стороны, поэтому и го во рю.
А. Г. – Иначе говоря, по словам Бабкена Араркцяна, советская сто-

рона спровоцировала аодовцев атаковать российских, нет – советских
сол дат, охранников, которые конвоировали заключенных из Капана в Ере -
ван, с целью обезоружить их. Затем эти члены АОД «удивительно вовре-
мя» покинули арену, а 6 невинных людей погибли на вокзале. То есть, сог -
лас но этой логике, нападение членов АОД, фанатичных членов АОД на
со ветских солдат было совершено по подстрекательству тогдашних со -
ветских властей. Если такая связь и была, то я не в курсе. 

Может, у Бабкена Араркцяна есть точная информация о том, что эти
аодовцы были агентами советских спецслужб. И эти сведения имеют
право на существование, точно так же, как то, что мы с вами помним, как
Владимир Крючков, в то время председатель Комитета государственной
безопасности СССР, предоставил Левону Тер-Петросяну бро нированный
лимузин. То есть какими-то они были уж чересчур заботливыми. Так вот
в 1990 году была точно такая же ситуация, как и в 2018 го ду. Советские
спец службы, конечно, знали, что хочет Запад устроить на их голову, и
хотели по-быстрому все взять в свои руки. То есть сделать эти власти
Армении своими, прибрать их к рукам. Как Вы думаете, они прос то так
«зак рыли» аодовских парней в «Матросской тишине»? Там они полгода
жили себе без забот, а спустя 6 месяцев «триумфально» вош ли в Ереван,
как Гай Юлий Цезарь в Рим после Галльского похода. Воп росов немало,
конечно ... 

С. С. – Эти вопросы годами оставались в центре внимания обще-
ственности, не так ли?

А. Г. – Я и говорю: может быть, сам Бабкен Гургенович располагал
точ ной информацией о том, что эти фанатичные члены Армянского обще-
национального движения выполнили особый заказ советских спецслужб,
на пав на конвой. 

С. С. – Вы думаете, что то, что произошло в 2018-м году, имеет к
это му какое-то отношение и в каком-то смысле Вы проводите параллели
с событиями 90-го?

А. Г. – Вы абсолютно правы в том смысле, что и тогда, и сейчас за -
да чей был развал страны. Сейчас речь идет о дестабилизации положе-
ния по всему южному подбрюшью Российской Федерации, а в дальней-
шем – обострении ситуации и на Южном Кавказе. 

Уже совершенно очевидно, что формируется новый геополитиче-
ский полюс. Заметим, что США при Трампе более склонны концентриро-
ваться на решении актуальных вопросов американского континента, од -
на  ко, с учетом того, что по своему валовому внутреннему продукту Китай
уже лидирует в мире, США несколько изменили свои приоритеты во
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внеш  ней политике. Так, следуя своей концепции стратегии национальной
безо пасности, стремятся нейтрализовать Иран, втянуть соседние страны
в осуществление этого замысла, обострить ситуацию в нашем регионе.
Тем более с учетом того, что Россия давно уже проводит сильную и гор-
дую внешнюю политику, доказательство которой мы видим хотя бы на
при мере событий в Сирии. В руках Запада, как всегда, так и сейчас, остро
за точенный турецкий кинжал, которым он пытается ударить Россию в
спину. Раньше Турция действовала по диктовке англосаксов, но теперь в
ос новном США и частично – Евросоюза. 

С. С. – Господин Гегамян, а что еще должен был сделать Никол Па -
ши н ян – как премьер-министр? Вот, например, отправил подразделение в
Сирию. Помню его августовское выступление. Он провел грандиозный
ми тинг на площади и сказал, что сделает беспрецедентный шаг в сто рону
России. Послал войска. А вот с Россией, как видите, есть проблемы с
ценами на газ. Даже в Грузию газ от «Газпрома» будет поставляться со
скидкой, а с Арменией все еще ведутся, так сказать, «непростые перего-
воры» и, похоже, серьезных ожиданий нет.

А. Г. – Во-первых, позвольте отметить: единственное светлое, что
сде лал Пашинян за эти два года, это то, что он отправил в Сирию воен-
нослужащих – кстати, не подразделение войск, а отряд всего из 30 чело-
век, это военные врачи, обслуживающий персонал. 

С. С. – Ну ведь отправил же группу…
А. Г. – … что можно только приветствовать. 
С. С. – … и саперов.
А. Г. – Правильно. Говорю же, это действительно можно только при -

ветствовать. Во всем остальном он совершенно не осознает, к сожале-
нию, что не соответствует той должности, которую занял в результате
пере ворота. Он думает, что остальные – такие же примитивные люди, эта-
кие простачки, и когда он говорит, никто не понимает ни смысла его слов,
ни чем он руководствуется. Как может Россия серьезно относиться к Ни ко -
лу Пашиняну, если, например, секретарем Совета безопасности РА назна-
чен фанатичный соросовский русофоб? Когда Контрольная служба … 

С. С. – … то есть, если бы он был ну о-очень пророссийским, до моз -
га костей пророссийским, все было бы хорошо?

А. Г. – Очень пророссийским быть не нужно. Надо быть честным, не
счи тать других четвероногими длинноухими «мечтателями». У них есть
до  вольно мощные службы, которые ориентируются как надо, правильно.
Что касается тарифа на газ, то рекомендую и прошу и Вас, и зрителя про-
читать мою статью, опубликованную 23 мая Федеральным информацион-
ным агентством REGNUM. 

С. С. – Можете сами кратко изложить, читателю лучше услышать
Вас, чем прочитать публикацию REGNUM. Не правда ли?
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А. Г. – А кратко я изложу так: если вы вошли в интеграционный про-
цесс, то будьте добры, проводите не выборочную интеграцию, а тоталь-
ную, и хотя бы заявите о своей готовности. А не так: вот тут мне надо – я
интегрируюсь и попрошу вас снизить цены на газ; а вот там мне пока не
надо, так что нет … а здесь нам нужны финансируемые Пентагоном за кры -
тые лаборатории, где на территории Республики Армения разрабатывают
биологическое оружие, конечно, направленное прежде всего про тив Рос -
сии, вот они пусть будут. А потом едете в Россию и предлагаете снизить
цену на газ. Кстати, год назад была договоренность между ми нистром
иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и его коллегой, что в
эти биолаборатории …  

С. С. – … доступ будет открыт.
А. Г. – Совершенно верно, вход будет открыт. Скажу больше. Когда

«Мос ковский комсомолец» брал интервью у вашего покорного слуги, я
ска зал, что то, что они декларируют, преследует другую цель, мол, все
сов сем наоборот – это противоэпидемические препараты, пятое-десятое.
… Ну если так, тогда подключите Россию к работе этих лабораторий!  Я
уве рен, Россия будет рада софинансировать. А то что получается? Когда
ваш военно-политический союзник продает вам самое современное ору-
жие по внутренним ценам – тут он хороший. А когда предлагает инте гри -
роваться глубже – молчание … Нет, так не дружат, это не дружба. Это по-
дру гому называется. Он хочет пройти между струями дождя и ос таться
сухим?.. Так удавалось только Микояну … 

С. С. – Да, и неизвестно, легенда это или реальность. Хорошо! Но
пра вительство Армении продолжает заявлять, что армяно-российские от -
но шения блестящие. Могут ли у нас из-за какого-то недопонимания воз-
никнуть проблемы, скажем, в связи с Арцахом? Хочу перейти к известно-
му заявлению С. Лаврова. Фактически он отметил, что в переговорах по
уре гулированию Карабахского конфликта идет обсуждение поэтапного
ва рианта  и  что дебаты продолжаются. Армянская сторона отрицала, ут -
верж дая, что поэтапный вариант не обсуждается. Вы можете сказать, что
вооб ще происходит? Интересно услышать Ваше мнение – и как опытного
деятеля, и как депутата, и просто как человека, который вращается в рос -
сийских политических кругах. Что означало заявление С. Лаврова?

А. Г. – Пользуясь случаем (хотя знаю, известные силы будут злопы -
хать), хотел бы выразить глубокую благодарность министру иностранных
дел России за то, что он предупредил армянский народ: дескать, люди, за
ва шей спиной совершается сделка, а уж как поступить – решайте са ми. И
вовсе не случайно, что за этим последовало заявление заместителя по -
мощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджа
Кен та о том, что якобы Россия (читай – Лавров) наносит ущерб мирному
урегулированию карабахского конфликта. Потом поняли, что совершили
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ошибку: посол США в Армении дал уже совершенно другой ответ – в
связи с тем же заявлением Лаврова. А именно, что сопредседатели Минс -
кой группы ОБСЕ с целью мирного урегулирования тесно сотрудничают –
как друг с другом, так и с конфликтующими сторонами. Поскольку мы за -
тро  нули этот вопрос и чтобы не получилось, что мои опасения не обос -
нованны, скажу: 16 мая Совет Европейского Союза (обычно упоминается
как Совет Министров) представил документ (параллельно переводить не
буду, в моей статье дано точное название этого документа), где в об ра -
щении к шести странам – членам Восточного партнерства декларируются
только два принципа урегулирования конфликтов: территориальная
целостность и суверенитет. А насчет права наций на самоопределение –
ни слова … Из чего следует, что решение вопроса будет происходить в
рамках только двух упомянутых принципов. 

28 мая 2018 года, по случаю 100-летия Азербайджанской Де мо кра -
ти ческой Республики, Дональд Трамп направил Ильхаму Алиеву привет-
ственное послание, в котором заявил, что, по его убеждению, в ближай-
шие месяцы карабахская проблема будет разрешена, а после этого и от -
но шения США с Азербайджаном станут глубже. И так далее и так далее.
Ну, Дональд Трамп четко знал, что за две недели до этого в Армении про-
изошел переворот, что в результате переворота к власти пришел их став-
ленник и окончательное решение будет ожидаемым и предпочтительным
для Алиева: территориальная целостность – и точка. То есть уже тог да
бы ло запланировано и предельно ясно, что отставка Сержа Саргсяна
была обусловлена именно этим. Он понимал, что так или иначе бу дет
сделано все, чтобы дестабилизировать ситуацию в Республике Ар ме ния,
что создаст для Азербайджана благоприятные условия, чтобы вновь и
вновь провоцировать боевые действия против Арцаха. Вот вам весь сце-
нарий и ключ ко всему. 

С. С. – В последнее время, особенно после революционных собы-
тий, Азербайджан проводит широкомасштабные военные учения на
терри ториях вблизи границ Армении, Арцаха, со стороны Нахи дже ва на.
Участились также пограничные инциденты. На днях выстрелом с азер -
байджанской стороны была подожжена машина командира армянского
батальона. Стрельба велась из Нахиджевана. Об этом писала га зе та
«Грапарак», отмечая, что пресс-служба Минобороны пока официально
не прокомментировала ситуацию. Факт активной стрельбы подтвердил
глава общины Арени. Позже был комментарий пресс-секретаря Мин обо -
роны в Facebook, что подобные инциденты не исклю чены в повседнев-
ной жизни войск, каждый день на границе проис хо дят стычки, в резуль-
тате которых и мы, и противник несем потери. За это время Азер -
байджан ужесточил военную риторику, даже несмотря на ко ро на вирус.
Вы видите опасность военных действий – реальную опасность? Какова
цель Азербайджана на данном этапе и что может произойти? 
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А. Г. – Спасибо за очень важный вопрос. Вы совершенно правы. С
18 по 22 мая включительно на территории Нахиджевана прошли беспре-
цедентно масштабные военные учения с участием азербайджанской ар -
мии и курирующих эту армию турецких военных инструкторов. В них при-
няли участие более десяти тысяч военнослужащих, было задействовано
130 танков, 200 самых разных ракетных и противоракетных устройств, ис -
тре бителей, 30 беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов.
Са мо это уже должно было спровоцировать дестабилизацию. Сле до ва -
тель но, в этом районе должны были быть сосредоточены наши Воо ру -
жен  ные силы. Кстати, пользуясь случаем (завтра день пограничников),
сер дечно поздравляю пограничников с их профессиональным праздни-
ком – генерал-лейтенанта Романа Голубицкого, генерал-майора Сергея
Пи саного, всех, всех. Наши пограничники, вероятно, следили за соответ-
ствующей информацией. В частности, внимательно смотрели вечернюю
пе ре дачу телеканала «Вести»: сообщалось, что Владимир Путин и Иль хам
Алиев говорили о перевозке в Азербайджан скопившихся на дагестано-
азербайджанской границе азербайджанцев. В сообщении Кремля – всего
столько. И когда ваш покорный слуга не поленился и посмотрел сообщение
азербайджанского сайта President.az, то там были только общие слова о
двустороннем сотрудничестве, региональном развитии, сирийских пробле-
мах и других вопросах. Ровно в тот же день Владимир Путин ... 

С. С. – … поздравил …
А. Г. – … Реджепа Тайипа Эрдогана, и также обсуждались вопросы

ре гиональной безопасности и сотрудничества в Сирии. Тем самым
Россия, несомненно, четко давала понять, чтобы ни у кого и в мыслях не
воз никало устраивать провокации и начинать военные действия на ар мя -
но-азербайджанской границе, которая контролируется российско-ар мянс -
кими пограничниками. Да, опасность чрезвычайно велика. Дос та точ но
прос мотреть азербайджанскую прессу, подписаться на trend.az, apa.az,
minval.az, bakumoskou.az, haqqin.az, которые я читаю с отвращением (но
вынужден читать). 

С. С. – И что, какие-либо действия возможны? 
А. Г. – Скажу. Магеррам Алиев (помощник президента Азер бай джа на

– заведующий отделом по военных вопросам администрации президента
Азер байджана) и Закир Гасанов (министр обороны Азербайджана), оба –
гене рал-полковники осмотрели границу с Арцахом и Нахиджеваном по
всей ее протяженности, и посмотрите, о чем в один голос говорят заголов-
ки азербайджанских СМИ – Азербайджан готовится к войне. Это их меч та,
воспользовавшись сложившейся в регионе сложной геополитической си -
туацией, заодно и, почему бы нет, коронавирусной эпидемией, развязать
боевые действия. И совершенно не случайно, что Никол Пашинян фак -
тически способствует этому своими действиями. Достаточно сказать, что
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два героя Арцаха, сыгравшие ключевую роль в освободительной бо рь бе,
а это второй президент Республики Армения Роберт Кочарян, третий пре-
зидент Республики Армения Серж Саргсян, да и генералы Манвел Гри -
горян, Сейран Оганян – всех их захватил водоворот судебного преследо-
вания. Не говоря уже о других славных героях, среди которых и от важные
Виталий Баласанян, Левон Мнацаканян и многие другие. Все они факти-
чески приговорены к своеобразному отчуждению. Пользуясь случаем,
хочу напомнить всем забывчивым о роли героя Арцаха Виталия Ба ла -
саняна в четырехдневной Апрельской войне 2016 года, которую, пожалуй,
невозможно переоценить. Он просчитал преступный замысел азербай-
джанской военщины. 

С. С. – И не только его. Их было много – Огановский, Карамян, Ле -
вон Мнацаканян, и еще многие и многие.

А. Г. – И один лучше другого. А вот сегодня – посмотрите, какие
нападки на Виталия Баласаняна! Сегодня те, кто, может быть, на границе
отстрелял от силы две-три «хлопушки», позволяют себе требовать, ни
больше ни меньше, как лишить Виталия звания Героя Арцаха …

С. С. – Но в дни захвата полка ППС тот же самый Баласанян был
тем переговорщиком, который …

А. Г. – … спас положение. 
С. С. – Господин Гегамян, кстати, а против Вас не принимали мер –

в связи с Вашим жестким столкновением с Николом Пашиняном в октяб-
ре 2017 года, в Национальном Собрании? Не было ли против Вас полити-
ческого преследования... уголовного преследования?

А. Г. – Вы сказали об уголовном преследовании. Так вот пользуясь
случаем, хочу рассказать небольшую историю: 2 декабря 1990 года я
покинул мэрию (меня не увольняли, я сам написал заявление, потому что
АОД изменило выборную систему должности председателя исполкома –
эта должность из выборной стала назначаемой). Итак, всех лиц, по делам
которых я принимал положительные решения (в бытность председателем
исполкома Ереванского горсовета – 1 год и 2 месяца), буквально всех вы -
зывали в Генеральную прокуратуру. И почти всем задавали вопрос:
«Сколько ты заплатил Гегамяну, чтоб он решил дело в твою пользу?». На -
конец очередь дошла и до Альберта Азизовича Сукиасяна, известного как
Грзо, отца Хачика. Або – порядочный человек, настоящий ереванский па -
рень. Ему тоже задали этот вопрос. Або вышел из себя. «Сейчас как запу-
щу это пресс-папье тебе в голову, ты что такое говоришь!» – пригрозил он
сле дователю прокуратуры. А он действительно мог это сказать, потому
что Хачик был близок с братом тогдашнего президента РА Тельманом
Тер-Петросяном. Он говорит: «Ты что говоришь! Да я за ним бегаю, не
знаю, как ему за добро отблагодарить!». Потом Альберт позвонил мне и
сказал, что, дескать, собираются дело на тебя шить. Не поверите, было
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оп рошено более 200 человек – не нашли ничего ... Ну, они поняли, что ни -
чего не получается. А сегодня – что им пришить мне сегодня? Вам не ка жется,
что если бы у них была хоть малейшая зацепка, дело на меня уж давно бы
завели … А что они найдут? Разве только что Арташес Гегамян при этом пра-
вительстве дошел до того, что был вынужден продать свою квартиру.

С. С. – Продали?
А. Г. – А что было делать?
С. С. – Когда?
А. Г. – Два-три месяца назад. Это мне вменят, что ли? Что еще могут

сказать? Или вменят, что работая в мэрии, я помог сотням людей, в том
числе и азатамартикам, всем старался помочь чем мог – кому уголок вы -
делил, кому квартиру, кому площадь под магазин.

С. С. – Ваших сыновей не уволили? 
А. Г. – Еще сглазите! Одного хотели и по существу уволили, моего

младшего сына – невостребованным оказался. Вероятно, Пашиняну «не
вос требован» Армен Арташесович Гегамян – магистр Лондонского универ-
ситета Метрополитен. Он попал под сокращение, то есть попросту ока -
зался не у дел – в результате структурных изменений в госаппарате. Стар -
ший мой сын продолжает работать, он кандидат наук, работает по про -
фессии около 10 лет, без служебного продвижения.

С. С. – Ну, не сглажу. И последний вопрос. Видите ли Вы возмож-
ность экстраординарных процессов в Армении? Другими словами, могут
ли одни и те же события внешней политики получить внутреннее полити-
ческое выражение?

А. Г. – Это неизбежно, уважаемая Сатик. И мы не мешкая, не теряя
ни минуты – всем миром, всем народом должны задуматься о том, как
заставить Никола Воваевича и иже с ним, всех его родных и друзей поки-
нуть Армению подобру-поздорову. Ибо я убежден, что каждый день его
прав ления чреват расшатыванием государственности, даже боевыми
дей ствиями. Ведь его привели к власти лишь потому, чтобы решить Ар -
цахскую проблему руками одного человека, который с самого начала бах-
валился, что никакой вирус нам не помешает – мол, чей пес этот корона-
вирус!.. Какое отношение Арцах имеет к Армении! ... Помню, как он гово-
рил в своей известной статье, опубликованной еще в мае 2001 года, мол,
что вы с этим Арцахом носитесь, защищаете его, забыв про Армению. Он
так и не отказался от этого убеждения. Пашинян – абсолютно инородное
те ло, и у него четкая миссия, определенное задание.

С. С. – В Национальном Собрании Сагателян напомнил про эту статью …
А. Г. – «Миссия невыполнима». Это не фильм с Томом Крузом. А у

него миссия и правда невыполнима. Он не сможет выполнить то, что его
заставляют сделать. И он это понимает. Сейчас он раскорячился, как Ван
Дамм на шпагате: одной ногой на американском поле, другой – на россий-
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ском. Он разорвется посередине, потому что перед ним стоят взаимоис-
ключающие задачи. Россия хочет достичь одной цели: чтобы ни Америка,
ни Израиль, да и Турция тоже никогда и ни при каких условиях не контро-
лировали 105-километровую армяно-иранскую границу, не блокировали
Иран и вообще – чтобы во всем регионе никаких натовских войск не бы ло.
А это вожделенная мечта Запада. 

С. С. – Исполнит ее Никол Пашинян?
А. Г. – Не сможет.
С. С. – А что он должен сделать?
А. Г. – Подать в отставку.
С. С. – Подаст?
А. Г. – Заставят. 
С. С. – А как? Его же поддерживает большинство в Национальном

Собрании.
А. Г. – Ситуация сама заставит его подать в отставку. Хотя он дей-

ствительно руководствуется пропагандистским приемом Йозефа Геб -
бельса, что надо лгать – постоянно и нагло, и чем неправдоподобнее ло -
жь, тем легче верят в нее примитивные люди, ибо ложь, сказанная сто раз,
становится правдой. Два года подряд Пашинян занимается несусветной
ложью, что, к счастью, в рамках полной профессиональной корректности
раскрыл Микаел Минасян. Все это раскрывается каждый день, и де лают
это многие – будь то Нарек Самсонян, ребята из движения «Адек ват»,
или Казинян, сын нашего Гагика Казиняна … 

С. С. – … Артур.
А. Г. – Да, Артур Казинян. Они профессионально и четко втолковы-

вают уже бьющую в глаза истину: каждый день пребывания этого челове-
ка  у власти  угрожает Республике Армения расшатыванием  государст-
венности. Это, знаете ли, тоже технология: среди горстки народа настраи-
вать людей одной нации, одной крови друг против друга, делать их врага-
ми. Ну сколько можно! Два года напролет повторяют – бывшие это, бывшие то
… бывшие так, бывшие сяк … Ты сам-то сделай что-нибудь хорошее, пока-
жи нам, и мы скажем: «Вот молодец». Нет, он не сделал. Не может ...  

С. С. – Ничего не сделал?
А. Г. – Умишком не доходит …
С. С. – Не сделал ничего хорошего?
А. Г. – Сатик джан, абсолютно ничего. Ничего хорошего. Или сде-

лал, но настолько незначительное, что оно моментально нейтрализуется
ря дом с горой плохого.

С. С. – А как же оценивают его голоса? Скажем, его рейтинг падает,
согласно данным, но в любом случае у него …

А. Г. – … есть два-три обстоятельства. Первое: да, уже тогда в стра-
не действительно необходимы были определенные изменения, и они
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действительно запоздали. Как только мы решили взяться за них, произо-
шел захват власти. 

С. С. – Это делается, скажем, через два года …
А. Г. – Второе. «Пятая колонна» формировалась в Армении более

двух десятилетий. В лице соросовцев, тоталитарных религиозных сект …
С. С. – А они, эти прозападники, «пятой колонной» называют про-

российских деятелей. После заявления Лаврова Россия пытается здесь
что-то …

А. Г. – Мы уже затронули этот вопрос.
С. С. – Хочу сказать – оба лагеря перекидываются взаимными обви-

нениями.
А. Г. – Но они не могут привести никаких фактов. Повторяю, С. Лав -

ров открыл глаза армянскому обществу на то, что Никол Пашинян хочет
заключить сделку за нашей спиной. Так вот соросовские прихлебатели,
религиозная тоталитарная секта и ЛГБТ-сообщество … Это три организо-
ванные силы. Они как военные. Имейте в виду простую истину: в декабре
2018 года на выборы в Национальное собрание пошли только 49 процен-
тов избирателей. 51 процент граждан, имеющих право голоса, не принял
участия. Эти граждане, составляющие больше половины избирателей,
ин стинктивно понимали, что это не «то», что здесь «не все чисто», но  не
состоялось возникновение «антиниколовского» движения, в котором объ-
единились бы все, кто с самого начала раскусил Никола. В одном случае
– исходя из собственных амбиций, в другом – по каким-то иным причинам.
Вот почему сейчас правительство ввело так называемый антиэпидемио-
логический карантин, чтобы не было собраний, митингов и т. д. Но и этому
непременно будет конец.

С. С. – Ожидаются ли досрочные парламентские выборы?
А. Г. – Неизбежно.
С. С. – Когда?
А. Г. – Знаете, это один из тех случаев … Я не Дельфийский оракул

и не Кассандра. Могу только предполагать – думаю, в этом году. 
С. С. – А почему во всем этом ни в какой роли не выступает прези-

дент Армен Саркисян? В этих условиях, при наличии стольких проблем,
ка  жется, он выбрал себе самую пассивную роль.

А. Г. – Вы знаете, я могу сказать только одно. При наличии такого
интеллекта, при таких достаточно сильных международных связях, как у
него, такая пассивность заставляет меня думать, что у Армена Саркисяна
есть своя миссия в Республике Армения. А вот из какого центра силы де -
ле гирована эта миссия – английской MI-6, Центрального разведыватель-
ного управления США или Федеральной службы безопасности России,
затрудняюсь сказать. Но я знаю точно: наступит день, когда мы все силь-
но пожалеем, что за прошедшие два с половиной года вероятно, прези-
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дент и сам мог бы принести Армении гораздо больше пользы, чего, увы,
не сделал. Вот такова ситуация. 

С. С. – Господин Гегамян, в любом случае хочу задать еще один
вопрос, касающийся инцидента в 2017 году – между Вами и Николом Па -
шиняном. Обсуждался вопрос, занимаетесь ли Вы боксом ?

А. Г. – В Ереване в 1980-е годы, независимо от того, ходил ты в
спортивную секцию или нет, если у тебя было немного, так сказать, само-
любия, ты мог в течение дня поучаствовать в нескольких боксерских мат-
чах. Вот и я тоже… Да, я занимался боксом три с половиной года. 

С. С. – Занимались?
А. Г. – Ну да … Еще пару лет занимался карате. А сейчас хожу на

плавание.
С. С. – Тогда вы отрицали, что был такой инцидент.
А. Г. – Это была воспитательная, разъяснительная работа.
С. С. – Хотя лицо Никола Пашиняна было багровым.
А. Г. – Он покраснел от стыда, дорогая Сатик,  после моей разъясни-

тельной работы он быстро понял, что был неправ, да к тому же, видимо,
еще не растерял остатки чести, вот и покраснел.

С. С. – А что случилось, что же заставило его покраснеть? От чего
он так покраснел?

А. Г. – Он с трибуны Национального Собрания ... 
С. С. – Я помню ту речь.
А. Г. – Вся проблема в том, что он приписал мне слова и мысли, ко -

торые я вообще не высказывал, потому что они были действительно
уязвимыми. И вот он стал высмеивать эти мысли – придуманные им же са -
мим!  Я, разумеется, попросил его не склонять мое имя всуе, когда ему
заблагорассудится.  

С. С. – Я помню.
А. Г. – После заседания он не удосужился отнестись к моей просьбе

с пониманием, вот я и объяснил ему более убедительным способом, чтоб
он не упоминал меня к месту и не к месту, на этом все и закончилось.

С. С. – Отвечая на вопрос одного из журналистов, Пашинян тогда
заявил, что он до блеска натер свои ботинки об одежду Гегамяна, на что,
од нако, Вы возразили. Я цитирую: «Вы где-нибудь видите сияние? С
самого детства я усвоил простую истину: если мужчина ввязывается в
драку, то он не болтает об этой драке направо-налево, даже если  расска-
зав о своем «геройстве», вырастет в чьих-то глазах». Никол Пашинян на
это парировал словами: «Это означает одно: Арташес Гегамян – это Ар -
ташес Гегамян».

А. Г. – Если он каким-либо образом и отполировал до сияния свою
обувь, то, наверное, собственным галстуком. 

325

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



С. С. – С тех пор у вас не было возможности пообщаться друг с другом?
А. Г. – Нет, абсолютно, у меня не было ни повода, ни желания. Хочу

рассказать одну из старых ереванских историй. Я знаю, что Вы сами из
Еревана. Итак, в 1970-е в Ереване были хорошие ребята, сильные, вид-
ные. Блаженной памяти Норик Тадевосян, мы его называли «Дки Норик»
(Норик с Холма), «Сирун Фело» (Красавчик Фело) Даниелян, Пайлак Си -
монян – с вокзала и другие. И были другие – мелюзга, незаметные выс кочки,
которые просто мечтали, чтобы их имя произносилось, чтобы их зна  ли.
Так вот эти мелкотравчатые просто приходили и становились ря дом с
теми парнями. Просто стояли и молчали. Иногда вслух произносили ма -
терные слова – просто так, но главное, в присутствии именитых ре бят.
Стоя рядом с ними, они иногда громко матерились – безадресно, правда,
но чтобы их было слышно.  

С. С. – В воздух, да?
А. Г. – В воздух! Естественно, за такое безобразие они получали от

ребят по шее. Потом шли и хвастались: «Я дрался с Нориком», или с Фе -
ло, или с Пайлаком … А вся «драка» состояла в том, что они получали
под затыльник за мат. И все! Теперь тот же случай. Ну понятно же, не та -
кая фигура этот Пашинян, чтоб  о нем так долго говорить. Не тот человек.
Разве уважающий себя мужчина – к тому же лидер! – позволит себе впу-
стую грозить при каждом удобном случае: «на асфальт уложу», «по стен -
ке размажу», «ух, что я сделаю!», «это  сделаю, то сделаю».

С. С. – А он не может? 
А. Г. – Так ведь не сам он делает! Он полицейскому приказывает, а

тот исполняет, причем с неприкрытым нарушением закона. А ведь может
статься, что среди этих «уложенных на асфальт» окажется парочка ребят
с понятием чести, настоящей мужской чести. Верно?

С. С. – Ну сделал же Рубен Айрапетян жесткое заявление …
А. Г. – И очень хорошо, что сделал. Правильно сделал. 
С. С. – Ну да, ответил, и уже вчера стало известно, что в отношении

Рубена Айрапетяна и его сына объявлен розыск.
А. Г. – Я знаком с этой информацией. Про эффект бумеранга слы-

шали? Так вот бумеранг вернется и ударит по тому, кто стоит за этим
«делом», по Николу Пашиняну. Обязательно ударит – на все 100 процен-
тов. Бывает же так, ну ни один его шаг неприемлем! И нигде он не на сво -
ем месте: как премьер-министр совершенно не соответствует своему
положению, как мужчина … не существует вовсе. Единственный «положи-
тельный» момент – он терпимо относится к гомосексуалистам, и я не знаю,
говорит ли это о мужских качествах?

С. С. – Вы просто не благоволите к нему, я имею в виду, что между
ва ми была … проблема. И теперь Ваша критика …
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А. Г. – Совершенно нет, совершенно, Сатик джан … Я сейчас по -
дарю Вам эту 956-страничную мою недавно изданную книгу со своим
автографом. Пожалуйста. … И в настоящее время он совершенно не вла-
деет тем элементарным инструментарием, которым обязательно должен
владеть президент страны, особенно ... 

С. С. – Премьер-министр.
А. Г. – Простите, премьер-министр! Особенно в условиях этой эпи-

демии. Есть известное учение – «Государственное антикризисное управ-
ление». Хоть бы это прочитал! Там черным по белому написано, какие
дей ствия в подобной ситуации универсальны для всех – во время эконо-
мического кризиса. Четко изложена последовательность шагов, которые
пред принимают глава страны, руководители  исполнительной власти. Ну,
будь человеком, прочитай, узнай! Нет, не делает! А хотя … даже если
про читает, все равно не поймет. Но слава Богу, в его окружении есть пара
людей, разбирающихся в экономике. Ну в крайнем случае позвоните
Армену Геворгяну. Он написал статью … как бы это сказать … для тугоду-
мов, так что поймет даже человек с самыми ограниченными знаниями … 

С. С. – О профилактике коронавируса?
А. Г. – Нет, о теории экономического кризиса. Даже самый безнадеж-

ный неуч и тот поймет, что и как делать. Более доступно объяснить не во -
зможно. Я уже не говорю о серьезных, обоснованных аргументациях. Я
порой думаю, возьму-ка и напишу статью. Но статью пишут, чтобы ее про -
читали, чтобы хоть какую-то пользу принести, а не ради саморекламы.  Но
эти же ничего не читают …

С. С. – Спасибо, господин Гегамян, что подарили мне свою книгу. А
сегодня давайте попрощаемся со зрителем.

А. Г. – Да, в книгу вошли все статьи, интервью, которые я написал в
2019 году, успел даже включить статьи, опубликованные в первой поло-
вине января 2020 года.

С. С. – Спасибо, господин Гегамян, за интересную беседу.
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ДИКТАТОРА РОЖДАЕТ ТОЛПА, А СВЕРГАЕТ НАРОД

Аннотация
Политические силы, которые в вопросах развития экономики, внут-

ренней и внешней политики Армении имеют не всегда совпадающие под-
ходы, более того, зачастую противоположные, едины в одном: дальней-
шее нахождение Н. Пашиняна и николвоваевской камарильи у власти –
смер тельная угроза существованию Армении и Арцаха. И эту данность
уже признают даже те, кто в апреле–мае 2018 года не только приветство-
вал «бархатную революцию», но и делегировал своих представителей в
пра  вительство Армении.

Динамика заражений коронавирусом в Армении, которая наблюда-
ется за последние дни, не может не вызвать чувство глубокой тревоги.
На чиная со 2 июня т. г. число зараженных коронавирусом колебалось в
ин тервале от 500 до 700 случаев. И на этом удручающем фоне, наблю-
дая за нескончаемыми live-ами «народного премьера» Никола Воваевича
по всевозможным теле- и интернет-каналам, невольно приходишь к вы -
воду: несмотря на разнонаправленность оценок, озвучиваемых обозрева-
телями этих масс-медиа, в своей совокупности они не носят мобилиза-
ционного заряда по консолидации армянского общества в борьбе с пан-
демией. Причем сторонники Пашиняна слегка-слегка журят своего рыца-
ря (с большой дороги) за нерешительность, причем не в борьбе с эпиде-
мией коронавируса, а в работе по очернению прежних властей. Да-да,
уважаемый читатель, я не оговорился. Алгоритм действий властей впол-
не понятен, а именно: не станут же они признаваться в том, что уже два
десятилетия исправно получали сотни миллионов долларов от человеко-
ненавистнической организации, именуемой фонд «Открытое общество»
Джорджа Сороса, или же разного рода заокеанскими и другими за пад ны ми
демократическими институтами, о чем мне уже неоднократно при хо ди -
лось писать.

Заметим также, что не действовали в условиях безденежья и ново-
явленные лжемиссионеры из тоталитарной религиозной секты «Слово
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жиз  ни». Уже не приходится говорить о наблюдаемом своеобразном ре -
нес сансе в наши дни блуждающих политических проституток, которые,
наконец-то, нашли свое истинное предназначение, надев на себя тогу за -
щитников завоеваний «бархатной революции» (имеется в виду государст-
венного переворота апреля–мая 2018 года в Армении), уже в открытую
восполняют ряды ЛГБТ-сообщества. Скажем откровенно: их неустанные
попытки выйти на передовые позиции политической авансцены РА вызы-
вают двоякое чувство. С одной стороны, чувство удовлетворения тем, что
их активность свидетельствует о политическом фиаско «народного пре -
мь ера», что становится все более и более явственным. Доказа тель ством
этому служат хотя бы мольбы разного рода ЛГБТ отребья, адресованные
Ни колу Воваевичу, себя любимому, вернуться к своим проверенным
друзь ям (при этом подразумевая разного рода гомосексуалистов, некогда
подвизавшихся и щедро вознаграждаемых два последних десятилетия с
ве дома прежних властей за их смиренное послушание и клевету на оппо-
зицию). Будучи свидетелями подобных метаморфоз, невольно задумыва-
ешься: а какое именно содержание имеют в виду – политическое или фи -
зи ологическое – ЛГБТ-активисты, употребляя выражение «проверенные
друзья». Хотя признаюсь, что в данном случае это не играет су щест вен -
ной роли. С другой стороны, этот процесс наряду с редеющими рядами
фа натов Н. Пашиняна вызывает умеренный оптимизм от осознания того
не преложного факта, что избавление от антинационального ни кол во ва ев -
ско го режима не за горами. Вместе с тем наводит на тревожные мысли
дру гое обстоятельство, а именно: насколько сильно расшатаны христиан-
ские, семейные и, наконец, цивилизационные корни, как ми ни мум, у трети
взрос лого населения Армении, которая [при бездействии 51% избирате-
лей, не принявших в декабре 2018 года участие в выборах Национального
Соб рания Республики Армения (далее – НС РА) VII созыва] привела к влас -
ти абсолютно неадекватного занимаемой должности Никола Па шин я на.

Уважаемый читатель, не сочтите, пожалуйста, что вышеизложенное –
от клонение от изложения моих подходов в определении главных задач,
стоящих перед Республикой Армения и армянским народом, каковыми
яв ляются: спасение населения РА от пандемии коронавируса и грядуще-
го за этим экономического коллапса. В данной статье я не стану в подроб-
ностях описывать, а точнее пересказывать уже имеющийся положитель-
ный опыт борьбы с эпидемией коронавируса, который накоплен в ряде
стран мира. Подробные разъяснения на этот счет, причем, как правило,
дос таточно ясно периодически передаются по всем ведущим телекана-
лам России и мира. Беда в другом, что они, казалось бы, проходят мимо
ушей власть предержащих РА. В этих условиях нет-нет да на память при-
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ходит весьма актуальное для наших властей обращение комиссара Поля
Жюва из фильма-трилогии «Фантомас», который незатейливого журнали-
ста, редактора газеты «Рассвет» (фр. “Le Point du Jour”) Фандора неодно-
кратно упрекает: «Повторяю для тугодумов!». Только не сочтите, уважае-
мый читатель, что я намекаю на схожесть характеров редактора газеты
«Рас  свет» Фандора с некогда редактором газеты «Айкакан жаманак»
(«Ар  мянское время»), которым был Пашинян. Их схожесть в другом: как
Фан дор не верил в существование Фантомаса, так и Пашинян не верил в
существование эпидемии коронавируса и грозился пинцетом взять да
уничтожить коронавирус. Не правда лихо, по-нашенски, революционно.
Од нако если в первом случае мы имеем пародию на произведение Пье -
ра Сувестра и Марселя Аллена, экранизированную талантливым режис-
сером Андре Юнебелем, то в нашем случае мы имеем трагедию, обер-
нувшуюся заражением 12364 граждан РА и смертью – 207 человек. В мо -
мент написания этих строк по-прежнему зараженными остаются 8385
человек. Благо на днях, 4 июня т. г. ректор Ереванского государственного
медицинского универститета профессор Армен Мурадян в ходе состо-
явшихся в вузе академических обсуждений на тему борьбы с эпидемией
коронавируса вместе со своими коллегами на доступном языке подробно
объ яснили как гражданам РА, так и тугодумам из власть предержащих о
неотложных мерах по борьбе с пандемией. Не скрою, что меня сильно вз -
волновали слова Армена Мурадяна о недопустимости радикальных мне-
ний и цинизма, особенно когда речь идет о здоровье наших граждан и тем
более когда нередки случаи летального исхода. «Когда реанимации
полны пациентов, и наши медработники уже два месяца ценой неимовер-
ных усилий возвращают людей к жизни, я не думаю, что это можно наз -
вать просто спектаклем», – сказал профессор А. Мурадян. Думаю, что это
справедливое возмущение в первую очередь адресовано Николу Во ва -
еви чу, который даже после объявления Всемирной организацией здраво-
охранения о пандемии коронавируса созывал митинги в поддержку ини-
циированного им же самим референдума по изменениям Конституции РА.
Уже не приходится повторять его химерические призывы о применении
ре волюционных подходов при уничтожении коронавируса, то бишь пинце-
том, предварительно браво стращая коронавирус этаким эпитетом: дес-
кать, чья это бездомная собака, чтобы ее страшиться. Не буду далее рас-
пространяться на тему борьбы с эпидемией коронавируса. Скажу лишь,
что время, отведенное нынешним властям, подобно неумолимому року,
обер нулось серьезным испытанием для армянского народа, быть может,
за его легковерие и поддержку навязанного из-за океана ходячего вопло-
щения, олицетворения лжи в лице «народного премьера». Бла го что бре мя
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нести столь терновый крест, подобно бальзаковской шагреневой коже,
неумолимо сокращается. Думаю, что сейчас нам следует се рь езно пораз-
мыслить о путях преодоления уже дающего о себе знать глубокого эконо-
мического кризиса, чреватого обернуться экономической ка тастрофой.

Итак, 5 июня т. г. Статистический комитет Республики Армения
опуб ликовал сборник «Социально-экономическое положение Республи ки
Армения в январе-апреле 2020 года». Из сборника следует, что в ап ре ле
т. г. показатель экономической активности в сравнении с апрелем 2019 г.
составил 98,3%, при этом объем промышленного производства в I квар-
тале т. г. составил 67,4% соответствующего показателя прошлого года.
Уже в апреле 2020 года состояние дел в экономике РА резко ухудши-
лось. Так, объем всего промышленного производства в апреле т. г. сос -
та вил 91,4% соответствующего показателя 2019 г., объем производства
об рабатывающей промышленности (в апреле т. г.) составил 83,8% соот-
ветствующего показателя 2019 г., производство текстильных изделий –
соответственно 14,2%, производство одежды – 21,5%, производство
химической промышленности – 85,6%, производство ювелирных из делий –
1,4% (см. «Социально-экономическое положение Республики Ар мения в
январе–апреле 2020 года», стр. 14−15). Можно было продолжить пере-
чень отраслей промышленности, в которых был зафиксирован суще-
ственный спад объемов промышленного производства. Однако думается,
что в этом нет необходимости, так как приведенные выше показатели сви-
детельствуют о необходимости принятия неотложных мер, обес пе чи ваю -
щих восстановление полной занятости и доходов тысяч и тысяч граждан
РА, занятых в этих производствах. Это за собой приведет к росту платеже-
способного спроса населения, а стало быть к росту объемов торговли и
про чих услуг. Заметим, что в апреле т. г. объем торговли сос тавил 66,9%
от соответствующего показателя апреля прошлого года (там же, стр. 32).

Так вот за этими показателями конкретные предприятия и организа-
ции сферы материального производства, торговли и услуг. Задача прави-
тельства – выработать общие подходы по восстановлению экономики как
по отдельным отраслям, так и в разрезе каждого отдельно взятого пред-
приятия, что в условиях РА вполне доступная и разрешаемая задача.
Оговорюсь, что это реально лишь в условиях скорейшего отстранения от
ру ководства правительством РА Никола Воваевича, себя любимого.

Чтобы у уважаемого читателя не сложилось мнение о предвзятом
отношении автора этих строк к «народному премьеру», достаточно про-
следить распорядок дня Пашиняна в условиях угрожающего роста числа
за раженных коронавирусом и глубокого социального и экономического
кри зиса, охватившего Армению. Так, этот несостоявшийся узурпатор да же
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ленится ознакомиться, к примеру, с Общенациональным планом дей-
ствий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения,
рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике на -
шего стратегического союзника, Российской Федерации. То есть с доку-
ментом, подготовленным Правительством Российской Федерации для
пре одоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса, запретов и
ог раничений. Пишу эти строки и сам же себе признаюсь: ладно, допустим,
Ни кол Воваевич в промежутках между набившими оскомину всевозмож-
ными live-ами прочитает все 9 разделов этого документа, предусматри-
вающих почти 500 мероприятий, новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Ну и что с этого, ведь он ничего-таки не поймет. Разве что, если его супру-
га по женской интуиции не смекнет, что один или два мероприятия при-
емлемы для реализации в РА, так как они в какой-то мере смягчат изо дня
в день крепчающие угрозы отстранения её дражайшего супруга с вожде-
ленного кресла премьер-министра Армении. Нет, уважаемый читатель,
моя надежда на то, что план восстановления экономики России он дове-
рит читать членам правительства РА, ответственным за экономику и фи -
нан сы. Думается, что они из этого документа уж наверняка что-то по нят -
ное себе и полезное для экономики РА извлекут. А далее – дело техники,
а именно: они убедят Никол Воваевича в том, что он еще загодя об этих
ме ро приятиях говорил, а стало быть авторство за ним, все знающим, поэ-
тому после можно приступить к их реализации. Увы, сказанное не есть
преу величение или же описание фрагмента из театра абсурда, в котором
пре бывает Республика Армения после государственного переворота ап -
реля-мая 2018 года и захвата власти популистом воистину галактического
масштаба Николом Воваевичем.

Не скрою уважаемый читатель, что на этом хотелось бы завершить
статью, но не тут-то было, а именно: 5 июня т. г. после полудня было соз -
вано экстренное заседание Политсовета оппозиционной парламентской
пар тии «Процветающая Армения» (далее – ППА). Выступая на этом засе-
дании, руководитель ППА и одноименной парламентской фракции Гагик
Ца рукян (у ППА вторая по численности фракция в Национальном Соб ра -
нии), заявил: «Я еще тогда говорил, что с этим составом (имеется в виду
сос тав правительства РА. – А. Г.), структурой невозможно реализовать
эти ожидания, Если хотят перелома, то нужно поменять 97% состава
(пра вительства. – А. Г.). Но сегодня все эти провалы и неудачи таковы,
что полноценно могу сказать, что не 97, а на 100% нужно сменить прави-
тельство. Мне неприятно это говорить, но мы видим, что провалены все
сферы». Да лее Г. Царукян добавил, что экономическая революция, дек-
ларированная властями, так и не стала реальностью, и сейчас экономика
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по теряла свой иммунитет и, в частности, он сказал: «В 2019 году, когда
еще не было пандемии, инвестиции сократились в 2.5 раза в сравнении с
2018 годом». Можно было и далее продолжить перечисление всевозмож-
ных провалов правительства «народного премьера», на которые очень
до ходчиво даже для восприятия Никола Воваевича указал в своем выс -
туп лении Гагик Царукян. Однако, уважаемый читатель, думается, что в
этом нет необходимости по той простой причине, что ваш покорный слуга
из статьи в статью вот уже два года на страницах уважаемого и автори-
тетного интернет-издания ИА REGNUM пишет об этом. Важно другое. Да -
же са мые разные политические силы, которые во многих и многих вопро-
сах развития экономики, внутренней и внешней политики имеют не всегда
сов падающие подходы, более того, зачастую противоположные, едины в
од ном: дальнейшее нахождение Н. Пашиняна и николвоваевской кама-
рильи у власти – смертельная угроза существованию двух армянских го -
су дарств – Республики Армения и Республики Арцах. И эту данность уже
приз нают даже те политические силы, которые в апреле – мае 2018 года
не только приветствовали так называемую «бархатную революцию» (а на
деле государственный переворот), но и делегировали своих представите-
лей в правительство Никола Воваевича. Сказанное отнюдь не упрек в их
ад рес, а констатация факта. Справедливости ради заметим, что боль -
шин ство граждан Армении желало перемен к лучшему в своей жизни. Но,
к сожалению, у людей не хватало терпения на то, чтобы дать возмож-
ность правящей Республиканской партии Армении (далее – РПА) вплот-
ную приступить к переводу экономики РА на рельсы инклюзивного разви-
тия, о чем со всей определенностью заявлял лидер РПА, президент РА
Серж Азатович Саргсян. Признаемся, что непревзойденный популизм Ни -
ко ла Воваевича одержал верх над здравым смыслом и с этого времени
от крылась первая страница новейшей трагической истории армянского
на рода. Описание событий наших дней было бы неполным, если не ска-
зать об истеричных воплях ближайшего окружения «народного премь-
ера» в адрес лидера ППА, нападки которых уже далеко за полночь стали
ти ражироваться самыми разными масс-медиа, имеющими лишь одно об -
щее – закордонные источники финансирования. Я не стану приводить вы -
держ ки из разного рода гнусных высказываний николвоваевских сподвиж-
ников в адрес Г. Царукяна. Думаю, что адекватные ответы членов «Про -
цве тающей Армении» не заставят себя долго ждать.

Что ж, уважаемый читатель, заметим, что клеветнические наветы,
ко торые до вчерашнего дня были адресованы в основном РПА и ее лидеру,
а также их политическим союзникам, в частности, партии «На циональное
Еди нение» (председателем которой имею честь быть), нынче нацелены
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на Гагика Царукяна и его сподвижников. Низменные формулировки и вы -
ра жения, используемые николвоваевскими политическими скоморохами,
как нельзя емко характеризуют интеллектуальный уровень, а ско рее его
пол ное отсутствие у нынешних власть предержащих РА. При мечательно,
что критикующие ППА обнажают всю беспринципность и двой ственность
своих натур, чего, впрочем, и следовало ожидать. Улица ес ли и порождает
ге  роев, то вовсе не наделенных правом обладания де путатскими манда-
тами, а зачастую порождает случайных проходимцев в политике. Пишу
эти строки и на память приходят слова французского ученого Гюстава Ле
Бо на (G. Le Bon), который, анализируя психологию толпы, писал: «В тол пе
ин теллектуальные способности индивидов исчезают, разнородное утопает
в однородном. В толпе может происходить накопление только глупости, а
не ума». Невольно складывается впечатление, что Гюстав Ле Бон был
оче видцем нескончаемых митингов апреля 2018 года, организуемых Ни -
колом Пашиняном и Ко. При этом он применительно к нашему случаю не
дог лядел лишь одно, а именно: у значительной части митингующих в Ере -
ване изначально напрочь отсутствовали «интеллектуальные способности
ин дивидов», в силу этого в толпе они ис чезнуть уж никак не могли. Вместе
с тем справедливости ради заметим, что прежние власти РА недооцени-
ли предостережения незаурядного французского психолога, социолога,
ан трополога и историка Гюстава Ле Бона, который еще в 1894–1895 гг. в
своих трудах «Психология народов» и «Психология масс» предупреждал:
«Мы являемся свидетелями тирании новых властелинов, которым толпа
по винуется в еще большей степени, чем правительству. В силу распрей
об  щественная власть все больше теряет свое значение. Го су дар ствен -
ный человек должен понять мечты толпы и преподнести их как абсолют-
ные истины. Главное увлечь толпу, и тогда самые противоположные ре -
жи мы, самые нестерпимые деспоты вы зывают ее восторг. Толпа подава-
ла свои голоса и за Марата, Робеспьера, и за Бурбонов, Наполеона, и за
рес публику». Сказать, что Никол Вовае вич и Ко владели этим инструмен-
тарием при захвате власти, будет уж слишком неправдоподобно. Однако
его поводыри из числа заокеанских стратегов цветных революций вос-
пользовались рекомендациями Ле Бо на сполна.

В завершение статьи хотелось бы привести силлогизм от первого
пре зидента Армении Левона Тер-Петросяна по ситуации с коронавирусом
в стране. «Простой силлогизм: первое – коронавирус объявил войну Ар -
ме  нии. Второе – бремя ведения войны возложено на плечи властей. И
третье – кто борется против властей, вольно или невольно предает на -
цию. Во время войны внутриполитическая борьба – это безумие, которое
не имеет оправдание», – написал Тер-Петросян, которого 5 июня т. г. про-
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цитировало интернет-издание ilur.am. Можно было продолжить Левона
Ако повича дописав, что еще большее безумие во время войны терпеть у
влас ти дилетантов, которые своей безграмотной деятельностью ведут го -
су дарство к саморазрушению и т. д. и т. п. Однако в свое время на этот
счет куда хлеще и понятнее высказался погибший в авиакатастрофе гене-
рал Александр Лебедь, который изрек: «Коней на переправе не меняют,
а ослов можно и нужно менять». Не обидеть бы этим сравнением непоня-
тых людьми четвероногих мечтателей.

Анализируя события минувшего дня, безудержную истерию никол-
воваевской команды на выраженную в деликатной форме оценку лидера
ППА Гагика Царукяна о полном фиаско правительства Никола Пашиняна
не вольно приходишь к весьма неожиданному выводу: Пашинян и Ко, как
это ни показалось бы неожиданным, осознали-таки, что их собственное
спа сение от общенациональной анафемы (за исключением соросовских
при хлебателей, представителей тоталитарной религиозной секты «Слово
жиз ни» и ЛГБТ-сообщества) во многом зависит от незамедлительной от -
став ки «100% состава правительства». И это будет первым шагом по пре -
до твращению саморазрушения армянской государственности. Од но вре -
мен но это станет убедительным свидетельством истинности изречения
русс кого писателя, художника и афориста Аркадия Филип повича Да ви до -
ви ча, изрекшего: «Диктатора рождает толпа, а свергает народ».

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на грустной ноте. Когда писал мои тревожные раздумья о со -
бы тиях последних дней в Армении, перед глазами оживали незабывае-
мые кадры с уникального концерта-марафона 11 апреля т. г., который сос -
то ялся на сцене Большого театра в знак благодарности врачам, борю-
щимся с коронавирусом, «Мы вместе». Уж очень хочется привести вы -
держ ку из пресс-релиза ВГТРК: «На исторической сцене Большого театра
пе ред абсолютно пустым залом выступили десятки артистов. Своим твор-
чеством они выразили то, что сейчас в сердце каждого жителя нашей
стра ны (скажем, что и Армении. – А. Г.). Это огромная благодарность рос-
сийским врачам, которые в эту минуту бесстрашно сражаются за жизни
па  циентов, волонтерам, которые взяли на себя заботу о людях из группы
рис ка, а также всем, кто должен по долгу службы выходить на работу, что -
бы жизнь в наших городах продолжалась». А теперь, уважаемый чита-
тель, представьте себе, какие чувства испытал ваш покорный слуга, кото-
рый в режиме реального времени наблюдал за другим концертом несо-
мненно одаренного большим талантом 12-летнего скрипача Александра
Хачатряна. Концерт прошел 26 мая т. г. в пустом концертном зале Спе -
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циаль ной музыкальной школы имени П. И. Чайковского г. Еревана. В про-
грамме концерта юного дарования был концерт для скрипки N 1 a-moll
Дмитрия Шостаковича, а также произведение блестящего американского
скри пача российского происхождения, крупнейшего представителя рус-
ской скрипичной школы XX века Натана Мильштейна «Паганиниана».
Слушая бессмертную музыку великого Шостаковича и «Паганиниану» в
ис полнении Александра Хачатряна, меня переполнило чувство гордости
за принадлежность к древней талантливой христианской армянской циви-
лизации, а также уверенность в том, что как бы трудно нам ни приходи-
лось в жизни, какие бы коронавирусные испытания вкупе с привнесенны-
ми новоявленными диктаторами ни давили на нас – все это преходяще.
Бо лее того, убежден в том, что мы все эти испытания с честью преодолеем.
Залогом тому – щедрая на таланты библейская армянская земля. И в кон -
це хотелось бы воскликнуть – спасибо тебе, Александр Хачатрян, за твое
проникновенное и жизнеутверждающее творчество.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԲՌՆԱՊԵՏԻՆ ԾՆՈՒՄ Է ԱՄԲՈԽԸ, 
ԻՍԿ ՏԱՊԱԼՈՒՄ Է ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ

Անոտացիա
Քաղաքական ուժերը, որոնք ՀՀ տնտեսության զարգացման, ներքին և

ար  տաքին քաղաքականության շատ ու շատ հարցերում միշտ չէ, որ համ -
ընկ նող մոտեցումներ ունեն, ավելին` դրանք հաճախ հակադիր են, միաս նա -
կան են մի բանում` Ն.Փաշինյանի և նիկոլվովաևիչյան խառնամբոխի հե տա -
գա գտնվելն իշխանությունում մահացու սպառնալիք է հայկական եր կու պե -
տությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե տութ -
 յան գոյությանը։ Եվ այս իրողությունն արդեն ընդունում են անգամ քա ղա -
քական այն ուժերը, որոնք 2018թ. ապրիլ–մայիսին ոչ միայն ողջունում էին,
այսպես կոչված, «թավշյա հեղափոխությունը» (իսկ իրականում` պե տա   կան
հեղաշրջումը), այլև իրենց ներկայացուցիչներին պատվիրակեցին Հա  յաս -
տանի կառավարություն։

Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակումների դինամիկան, որը
նկա տ  վում է վերջին օրերին, չի կարող խոր տագնապի զգացողություն չա -
ռա ջացնել։ Սկսած ս. թ. հունիսի 2-ից` կորոնավիրուսով վարակվածների թի վը
տա տանվում է 500-ից մինչև 700-ի միջակայքում։ Եվ այս տագնա պա հա -
րույց ֆոնին, հետևելով «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի ան վեր ջանալի
live-երին հնարավոր բոլոր հեռուստա- և ինտերնետ-հեռուստա ալիքներով,
ակա մա գալիս ես հետևյալ եզրահանգման. չնայած այդ մաս-մե դիա ների
մեկ նաբանների հնչեցրած գնահատականների տարբեր ուղ ղվա ծութ յուն նե -
րին` դրանք իրենց ամբողջության մեջ չեն կրում համավարակի դեմ պայ քա -
րում հայ հանրության համախմբման մոբիլիզացնող լիցք։ Ընդ որում` Փա -
շին յանի կողմնակիցները թեթևակի նախատում են (մեծ ճանա պարհ ների)
իրենց ասպետին անվճռականության համար, ընդ որում` անվճ ռա կա նութ -
յան ոչ թե կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում, այլ նախ կին իշ -
խա  նությունների սևացման աշխատանքում։ Այո, այո, հարգելի ըն թեր ցող, ես
չսխալ վեցի։

Իշխանությունների գործողությունների ալգորիթմը միանգամայն հաս -
կա նալի է, դիցուք` նրանք հո չեն սկսի ընդունել, որ արդեն երկու տասնամ -
յակ կանոնավորապես հարյուր միլիոնավոր դոլարներ են ստացել մար դատ -
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յաց կազմակերպությունից, որի անունն է Ջորջ Սորոսի «Բաց հասա րա կութ -
յուն» հիմնադրամ կամ էլ անդրօվկիանոսյան տարատեսակ ու արև մտ յան
դե մոկրատական այլ ինստիտուտներից, ինչի մասին քանիցս գրել եմ։
Նշենք նաև, որ անփող պայմաններում չէին գործում նաև «Կյանքի խո սք»
տո տալիտար կրոնական աղանդի նորահայտ վայ-միսիոներները։ Էլ չեմ
ասում մեր օրերում նկատվող` քաղաքական անառակ մարմնավաճառների
ին ք նատիպ վերածննդի մասին, որոնք, վերջապես, գտան իրենց իսկական
նշա նակությունը` հագնելով «թավշյա հեղափոխության» (նկատի է առնվում
Հա յաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումը) նվաճում -
ների պաշտպանի պատմուճանը, և որոնք արդեն բացահայտ լրացնում են
ԼԳԲՏ-հանրույթի շարքերը։ Անկեղծ ասենք. ՀՀ քաղաքական առաջնաբեմի
առաջ  նային դիրքեր դուրս գալու նրանց անխոնջ փորձերը երկակի զգա ցո -
ղութ յուն են առաջացնում։ Մի կողմից` բավարարության զգացում նրանով,
որ նրանց ակտիվությունը վկայում է «ժողվարչապետի» քաղաքական ֆի -
աս  կոյի մասին, ինչն ավելի ու ավելի ակնբախ է դառնում։ Դրա ապացույցն
են թեկուզև ԼԳԲՏ տարատեսակ տականքների թախանձանքները` հաս ցեա -
գրված իր իսկ սիրեցյալ Նիկոլ Վովաևիչին` վերադառնալ իր փորձված բա -
րե  կամներին (ընդ որում` նկատի ունենալով տարբեր տեսակի համա սեռա -
մոլ ներին, որոնք ժամանակին դրսևորվել և վերջին երկու տասնամ յակներին
շռայ լորեն պարգևատրվում էին` նախկին իշխանությունների գի տությամբ,
իրենց հլու-հնազանդության և ընդդիմությանը զրպարտելու համար)։ Լի նե -
լով նման փոխակերպումների վկաները` ակամա մտածում ես` իսկ ի՞նչ բո -
վան դակություն նկատի ունեն` քաղաքակա՞ն, թե՞ ֆիզիո լո գիա կան, ԼԳԲՏ ակ -
տիվիստները` օգտագործելով «փորձված ընկերներ» արտա հայ տութ յու նը։
Չնա յած խոստովանում եմ, որ սույն պարագայում դա էական դեր չի խա -
ղում։ Մյուս կողմից` այդ գործընթացը, Ն. Փաշինյանի երկրպա գու ների նոս -
րա ցող շարքերի կողքին, չափավոր լավատեսություն է առաջաց նում այն
ան բեկանելի փաստի գիտակցությունից, որ նիկոլվովաևիչյան հա կա զգա յին
ռե ժիմից ազատվելը սարերի հետևում չէ։ Միևնույն ժամանակ, տագ նա պալի
մտքերի տեղիք է տալիս մեկ այլ հանգամանք, այն է` որքան խի ստ են սա -
սան ված Հայաստանի մեծահասակ բնակչության առնվազն մեկ եր րորդի
քրիս տոնեական, ընտանեկան և, վերջապես, քաղաքակրթական ար մատ -
նե րը, որը [ընտրողների 51%-ի անգործության պարագայում, որոնք 2018 թ.
դեկ տեմբերին չմասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության VII գու մար -
ման Ազգային ժողովի (այսուհետ` ՀՀ ԱԺ) ընտրություններին] իշ խա նության
բե րեց զբաղեցրած պաշտոնին բացարձակապես անհամար ժեք Նի  կոլ Փա -
շին յանին։

Հարգելի ընթերցող, խնդրում եմ չհամարեք, թե վերոշարադրյալը նշա -
նա կում է շեղվել Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի առջև ծա -
ռա ցած գլխավոր խնդիրները սահմանելու իմ մոտեցումները ներկա յաց նե -
լուց։ Այդ խնդիրներն են` ՀՀ բնակչության փրկությունը կորոնավիրուսի հա -
մա վարակից և դրան հաջորդող տնտեսական կոլապսից։ Այս հոդվածում
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հան  գամանալիորեն չեմ նկարագրի, ավելի ճիշտ` չեմ խոսի կորոնավիրուսի
դեմ պայքարի արդեն առկա դրական փորձի մասին, որը կուտակվել է աշ -
խա ր հի մի շարք երկրներում։ Այս հաշվով մանրամասն պարզաբանումներ,
ընդ որում` որպես կանոն, բավական հստակ, պարբերաբար հաղորդվում են
Ռու սաս տանի և աշխարհի բոլոր առաջատար հեռուստաալիքներով։ Փոր -
ձանքն այլ բանում է, որ դրանք, թվում է, անցնում են ՀՀ իշխանավորների
ականջ ների կողքով։ Այս պայմաններում չես կարող չմտաբերել կոմիսար Փոլ
Ժյու վի` մեր իշխանությունների համար բավական ակտուալ դիմումը «Ֆան -
տո մաս» եռամաս ֆիլմից, որը պարզամիտ լրագրող, «Լուսաբաց» թեր թի
(ֆր.` “Le Point du Jour”) խմբագիր Ֆանդորին բազմիցս նախատում է.
«Կրկնո՛ւմ եմ բթամիտների համար»։ Միայն թե չկարծեք, հարգելի ըն թերցող,
թե ակնարկում եմ «Լուսաբաց» թերթի խմբագիր Ֆանդորի և «Հայ կական ժա -
մա նակ» թերթի երբեմնի խմբագրի` Նիկոլ Փաշինյանի բնա վո րությունների
նմանությունը։ Նրանց նմանությունն այլ բանում է. ինչպես Ֆան  դորը չէր հա -
վա տում Ֆանտոմասի գոյությանը, այնպես էլ Փաշինյանը չէր հավատում կո -
րո նավիրուսի համավարակի գոյությանն ու սպառնում էր վերց նել ու ոչն չաց -
նել կորոնավիրուսը։ Լավ է, չէ՞, մեր նման` հեղա փո խա կան։ Սակայն եթե
առա ջին դեպքում ունենք Պիեռ Սուվեստրի և Մարսել Ալե նի ստեղ ծա գոր -
ծութ յան պարոդիան, որն էկրանավորել է տաղանդավոր ռե ժիսոր Անդրե
Յու նեբելը, ապա մեր դեպքում ունենք ողբերգություն, որը մեզ վրա ՀՀ 12 364
վա րակված քաղաքացի և 207 մահացած է արժեցել։ Այս տո ղերը գրելու պա -
հին նախկինի պես վարակված է մնում 8385 մարդ։ Ի դեպ, օրերս` ս. թ. հու -
նի սի 4-ին, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկ տոր, պրո ֆե -
սոր Արմեն Մուրադյանը բուհում տեղի ունեցած ակադեմի ա կան քննար կում -
նե րի ընթացքում (կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայ քարի թեմայով) իր
գործ ընկերների հետ միասին մատչելի լեզվով հան գամանալից բացատրեց
ինչ պես ՀՀ քաղաքացիներին, այնպես էլ իշխա նա վորների թվից բթա միտ նե -
րին համավարակի դեմ պայքարի անհետաձգելի մի ջոցների մասին։ Չեմ
թաքց նի, ինձ խիստ հուզեցին Արմեն Մուրադյանի խոս քերը արմատական
կար ծիքների և ցինիզմի անթույլատրելիության մա սին, հատկապես երբ խոս քը
վե րաբերում է մեր քաղաքացիների առող ջութ յանն ու, մանավանդ, երբ հազ -
վա դեպ չեն մահացու ելքով դեպքերը։ «Երբ վերակենդանացման բաժան -
մունք ները լիքն են պացիենտներով, և մեր բուժ աշխատողներն արդեն երկու
ամիս անասելի ջանքերի գնով մարդկանց կյանք են վերադարձնում, ես չեմ
կար ծում, թե դա կարելի է անվանել պար զապես ներկայացում», – ասաց
պրո ֆեսոր Ա. Մուրադյանը։ Կարծում եմ, որ սա արդարացի վրդովմունք է,
առա ջին հերթին` հասցեագրված Նիկոլ Վո վաևիչին, որն անգամ կորո նա վի -
րու սի համավարակի մասին Առողջապա հութ յան համաշխարհային կազմա -
կեր պության հայտարարությունից հետո հան րահավաքներ էր կազմա կեր -
պում` հաջակցություն իր իսկ նախաձեռնած ՀՀ Սահմանադրության փոփո -
խութ յունների հանրաքվեի։ Էլ չեմ կրկնում նրա քի մերական կոչերը կորոնա -
վի րուսի ոչնչացման հեղափոխական մոտե ցումներ կիրառելու մասին, դի -

339

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



ցուք` պինցետով, նախապես էլ կորոնավի րուսին հանդգնաբար «պատ վե -
լով» այսպիսի մակդիրով, թե` կորոնավի րու սն ո՞ւմ շունն է, որ վախենանք։ Էլ
չեմ ծավալվի կորոնավիրուսի համավա րա կի դեմ պայքարի թեմայի շուրջ։
Ասեմ միայն, որ ներկա իշխանություննե րին բաժին հասած ժամանակը, դա -
ժան ճակատագրի նման, լուրջ փորձութ յուն դարձավ հայ ժողովրդի համար
գու ցե նրա դյուրահավատության և օվկիա նո սի այն կողմից պարտադրված,
հան ձին «ժողվարչապետի»` քայլող ստի մարմնավորմանն աջակցելու
պատ ճառով։ Սփոփում է, որ այսքան փշոտ խաչը կրելու բեռը, բալզակյան
շագ րենի կաշվի նման, անդառնալիո րեն փոքրանում է։ Կարծում եմ, որ այժմ
պետք է լրջորեն խորհենք արդեն իր մասին իմաց տվող տնտեսական ճգնա -
ժա մը հաղթահարելու ուղիների մա սին, ճգնաժամ, որը կարող է վերածվել
տնտե սական աղետի։

Եվ այսպես, ս. թ. հունիսի 5-ին Հայաստանի Հանրապետության Վիճա -
կա  գրական կոմիտեն հրապարակեց «Հայաստանի Հանրապետության սո -
ցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար– ապրիլին» տեղեկագիրը։ Տե -
ղե  կա գրից հետևում է, որ ս. թ. ապրիլին տնտեսական ակտիվության ցու ցա -
նի շը 2019 թ. ապրիլի համեմատ կազմել է 98,3%, ընդ որում` արդյունա բե -
րա  կան արտադրության ծավալը ս. թ. I եռամսյակում կազմել է անցած տար -
 վա համապատասխան ցուցանիշի 67,4%-ը։ Արդեն 2020 թ. ապրիլին ՀՀ տն -
տե  սութ յան վիճակը կտրուկ վատթարացավ։ Այսպես, ողջ արդյունա բե րա -
կան արտադրության ծավալը ս. թ. ապրիլին կազմեց 2019 թ. համապա տաս -
խան ցուցանիշի 91,4%-ը, մշակող արդյունաբերության արտադրության ծա -
վա լը (ս. թ. ապրիլին) կազմեց 2019 թ. համապատասխան ցուցանիշի 83,8%-ը,
տեքս տիլ արտադրանքի արտադրությունը` համապատասխանա բար 14,2%,
հա գուստի արտադրությունը` 21,5%, քիմիական արդյունաբե րութ յան ար -
տա  դրությունը` 85,6%, ոսկերչական իրերի արտադրությունը` 1,4% (տե´ս
«Հա յաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ.
հուն վար–ապրիլին», էջ 14–15)։ Կարելի էր շարունակել արդյունա բե րության
ճյու ղերի ցուցակը, որոնցում գրանցվել է արդյունաբերական ար տա դրանքի
ծա վալների էական անկում։ Սակայն, կարծում եմ, դրա կա րի քը չկա, քանի
որ վերը ներկայացված ցուցանիշները վկայում են ան հետաձ գելի միջոցների
ըն դունման անհրաժեշտության մասին, որոնք կա պա հովեն այդ ար տա դրութ -
յուն ներում զբաղված ՀՀ հազարավոր քաղա քացիների լրիվ զբաղ վա ծության
և եկամուտների վերականգնումը։ Դա իր հետևից կբերի բնակ չութ յան վճա -
րու նակ պահանջարկի, ասել է թե` առևտրի և այլ ծա ռայութ յուն ների ծավալի
աճ։ Նշենք, որ ս. թ. ապրիլին առևտրի ծա վալը կազ մել է անցած տարվա ապ -
րի լի համապատասխան ցուցանիշի 66,9%-ը (նույն տեղում, էջ 32)։

Եվ ահա, այս ցուցանիշների հետևում կոնկրետ ձեռնարկություններ են
և նյութական արտադրության ոլորտի, առևտրի ու սպասարկումների կազ -
մա  կերպություններ։ Կառավարության խնդիրն է` մշակել տնտեսության (ինչ -
պես առանձին ճյուղերի, այնպես էլ յուրաքանչյուր առանձին վերցրած ձեռ -
նար կության կտրվածքով) վերականգնման ընդհանուր մոտեցումներ, ինչը
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ՀՀ պայմաններում միանգամայն հասանելի և իրականանալի խնդիր է։ Վե -
րա պահումով ասեմ, որ սա իրական է միայն ՀՀ կառավարության ղեկա վա -
րութ յունից Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի շուտափույթ հեռացման
պայ   մաններում։

Որպեսզի հարգելի ընթերցողը տպավորություն չստանա «ժող վար չա -
պե տի» հանդեպ տողերիս հեղինակի կանխակալ վերաբերմունքի մասին,
բա վական է հետևել Փաշինյանի օրվա ռեժիմին կորոնավիրուսով վարակ -
ված  ների թվի սպառնալի աճի և Հայաստանը համակած խոր սոցիալական
ու տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում։ Այսպես, այս չկայացած իշխա -
նա  զավթիչը անգամ ծուլանում է ծանոթանալ, օրինակ, Գործողությունների
հա մազգային պլանին, որոնք ապահովելու են բնակչության զբաղվա ծութ -
յան և եկամուտների վերականգնումը, տնտեսության աճն ու երկարաժամ -
կետ կառուցվածքային փոփոխությունները մեր ռազմավարական դաշնակ ցի`
Ռու սաստանի Դաշնության տնտեսությունում։ Այսինքն` ծանոթանալ մի
փաս  տաթղթի, որը պատրաստել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավա -
րութ   յունը կորոնավիրուսի համավարակի, արգելքների և սահմանափակում -
նե րի պատճառով առաջացած ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Գրում եմ
այս տողերը և ինքս էլ խոստովանում. լավ, ասենք թե Նիկոլ Վովաևիչն ար -
դեն կարգին ձանձրացրած ամեն տեսակ live-երի արանքում կարդաց այս
փաս  տաթղթի բոլոր 9 բաժինները, որոնցով նախատեսվում են մոտ 500 մի -
ջո ցառում, քաղաքացիների և բիզնեսի աջակցման նոր միջոցներ։ Ու ի՞նչ
կփոխ վի դրանից, չէ՞ որ նա ոչինչ էլ չի հասկանա։ Միայն եթե նրա տիկինը
կա  նացի ինտուիցիայով գլխի չընկնի, որ մեկ կամ երկու միջոցառում ըն դու -
նե լի են ՀՀ-ում իրականացվելու համար, քանի որ դրանք ինչ-որ չափով
կմեղ մեն Հայաստանի վարչապետի բաղձալի աթոռից իր թանկագին ամուս -
նու հեռացման օրեցօր ահագնացող սպառնալիքները։ Ոչ, հարգելի ընթեր -
ցող, հույսս այն է, որ Ռուսաստանի տնտեսության վերականգնման պլանը
նա կվստահի կարդալ ՀՀ կառավարության` տնտեսության և ֆինանսների
հա  մար պատասխանատու անդամներին։ Կարծում եմ, որ նրանք հաստատ
այդ փաստաթղթից իրենց համար հասկանալի ու օգտակար մի ինչ-որ բան
կքա ղեն ՀՀ տնտեսության համար։ Իսկ հետո` տեխնիկայի հարց է, այն է`
նրանք կհամոզեն Նիկոլ Վովաևիչին այն բանում, որ նա դեռ սկզբից էր ասել
այդ միջոցառումների մասին, ըստ այդմ` հեղինակն ինքն է` ամենագետը,
ուս  տի կարելի է սկսել դրանց իրականացումը։ Ավա՛ղ, ասվածը չափազան -
ցութ  յուն կամ էլ աբսուրդի թատրոնի դրվագի նկարագրություն չէ, որի մեջ
գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պե -
տա   կան հեղաշրջումից և հիրավի տիեզերական մասշտաբի պոպուլիստ
Նի  կոլ Վովաևիչի կողմից իշխանությունը զավթելուց հետո։

Չեմ թաքցնի, հարգելի ընթերցող, սրանով կցանկանայի ավարտել
հոդ  վածս, բայց տեսեք, թե ինչ եղավ. ս. թ. հունիսի 5-ին, կեսօրից հետո գու -
մար վեց «Բարգավաճ Հայաստան» (այսուհետ` ԲՀԿ) ընդդիմադիր խորհր -
դա րանական կուսակցության Քաղխորհրդի արտահերթ նիստը։ Ելույթ ունե -
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նա լով այդ նիստի ժամանակ` ԲՀԿ և համանուն խորհրդարանական խմ բակ -
ցութ յան ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանն (ԲՀԿ-ն Ազգային ժողովում թվով
երկ րորդ խմբակցությունն է) ասաց. «Ես դեռ մեկ տարի առաջ ասել եմ, որ
այս կազմով (նկատի ունի ՀՀ կառավարության կազմը – Ա. Գ.), այս կա ռուց -
ված քով հնարավոր չէ ժողովրդին տված խոստումներն իրականացնել։
Բայց այսօր այս բոլոր ձախողումներն ու անհաջողություններն այնպիսին են,
որ լիարժեք կարող եմ ասել, որ կառավարության ոչ թե 97, այլ 100%-ը
պետք է փոխել։ Ինձ համար հաճելի չէ ասել սա, բայց մենք տեսնում ենք, որ
ձա  խողված են բոլոր ոլորտները»։ Այնուհետև Գ. Ծառուկյանն ավելացրել է,
որ իշխանությունների հռչակած տնտեսական հեղափոխությունն այդպես էլ
իրա  կանություն չդարձավ, և հիմա տնտեսությունը կորցրել է իր իմու նի տե տը:
Նա, մասնավորապես, ասաց. «2019 թ., երբ դեռ համավարակ չկար, ներ -
դրում ները կրճատվեցին 2.5 անգամ` 2018 թ. համեմատ»։ Կարելի էր շա րու -
նա կել «ժողվարչապետի» կառավարության ամեն տեսակ ձախողում ների
թվար կումը, որոնք անգամ Նիկոլ Վովաևիչի ընկալման համար շատ մատ -
չե լի ձևով իր ելույթում մատնանշեց Գագիկ Ծառուկյանը։ Սակայն, հար գելի
ըն թերցող, կարծում եմ, դրա կարիքը չկա այն պարզ պատճառով, որ ձեր
խո նարհ ծառան հոդվածից հոդված ահա արդեն երկու տարի հար գար ժան
և հեղինակավոր REGNUM տեղեկատվական գործակալության ինտերնետ-
պար բերականի էջերում գրում է այդ մասին։ Կարևոր է այլ բան։ Ան գամ քա -
ղա քական ամենատարբեր ուժերը, որոնք ՀՀ տնտեսության զար գացման,
ներ քին և արտաքին քաղաքականության շատ ու շատ հարցերում մի շտ չէ,
որ համընկնող մոտեցումներ ունեն, ավելին` դրանք հաճախ հա կադիր են,
միաս նական են մի բանում` Ն. Փաշինյանի և նիկոլվովաևիչյան խառ նամ բո խի
հե տագա գտնվելն իշխանությունում մահացու սպառնալիք է հայկական եր -
կու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Ար ցա խի Հանրա -
պե տության գոյությանը։ Եվ այս իրողությունն արդեն ըն դու նում են անգամ
քա ղաքական այն ուժերը, որոնք 2018 թ. ապրիլ–մայիսին ոչ մի այն ող ջու -
նում էին, այսպես կոչված, «թավշյա հեղափոխությունը» (իսկ իրա կանում`
պե տական հեղաշրջումը), այլև իրենց ներկայացուցիչներին պա տ վի րա կե -
ցին Նիկոլ Վովաևիչի կառավարություն։ Ասվածը բնավ կշ տամբանք չէ
նրանց հասցեին, այլ փաստի արձանագրում։ Հանուն ար դարության նշենք,
որ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը ցանկանում էր, որ իր կյանքը դե -
պի լավը փոխվի։ Բայց, ցավոք, մարդկանց համ բե րությունը չբավա կա նաց -
րեց, որպեսզի հնարավորություն տար կառավարող Հայաստանի Հանրա -
պե տական կուսակցությանը (այսուհետ` ՀՀԿ) լրջորեն խո րա մուխ լինել ՀՀ
տնտե սությունը ներառական զարգացման հուն փոխա դրելու գործում, ինչի
մա սին ամենայն որոշակիությամբ հայտարարում էր ՀՀԿ առաջնորդ, ՀՀ նա -
խա գահ Սերժ Ազատի Սարգսյանը։ Խոստովանենք, որ Նիկոլ Վովաևիչի ան -
գե րազանցելի պոպուլիզմը հաղթանակ տոնեց առողջ բանականության հան -
դեպ, և այդ ժամանակվանից բացվեց հայ ժողովրդի նորագույն պատ մութ -
յան ողբերգական առաջին էջը։ Մեր օրերի իրադար ձությունների նկա րա -
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գրութ յունը լիարժեք չէր լինի, եթե չխոսեինք «ժողվար չապետի» մերձավոր
շրջա պատի հիստերիկ վայնասունի մասին ԲՀԿ առաջ նորդի հասցեին,
որոնց հարձակումներն արդեն կեսգիշերից շատ հե տո սկսեցին տարածվել
ամե նատարբեր մաս-մեդիաներով, որոնք միայն մեկ ընդհանուր բան
ունեին` ֆինանսավորման արտասահմանյան աղբյուր ներ։ Մեջբերումներ
չեմ կատարի նիկոլվովաևիչյան սխրակիցների տարա տե սակ զզվելի ար -
տա հայտություններից Գ. Ծառուկյանի հասցեին։ Կար ծում եմ, որ «Բարգա -
վաճ Հայաստանի» անդամների համարժեք պատաս խան ները երկար սպա -
սել չեն տա։

Դե ինչ, հարգելի ընթերցող, նշենք, որ զրպարտչական չարախո սութ -
յուն ները, որոնք մինչև երեկ հասցեագրվում էին հիմնականում ՀՀԿ-ին ու
նրա առաջնորդին, ինչպես նաև նրանց քաղաքական դաշնակիցներին, մաս -
նա վորապես` «Ազգային Միաբանություն» կուսակցությանը (որի նախա գա հը
լի նելու պատիվն ունեմ), այժմ ուղղված են դեպի Գագիկ Ծառուկյանն ու
նրա համախոհները։ Նիկոլվովաևիչյան քաղաքական խեղկատակների օգ -
տա  գործած ստոր ձևակերպումներն ու արտահայտությունները շատ տա րո -
ղու նակ բնութագրում են ՀՀ ներկայիս իշխանավորների ինտելեկ տու ալ մա -
կար դակը, իսկ ավելի շուտ` դրա լիակատար բացակայությունը։ Հատ կա -
նշա կան է, որ ԲՀԿ-ին քննադատողները մերկացնում են իրենց էության ողջ
ան սկզբունքայնությունն ու երկակիությունը, ինչն էլ, ի դեպ, պետք էր սպա -
սել։ Փողոցը, եթե հերոսներ ծնում էլ է, ապա ոչ բնավ պատգամա վո րական
ման  դատներ ունենալու իրավունքով օժտված, այլ հաճախ ծնում է պա տա -
հա կան սրիկաների քաղաքականության մեջ։ Գրում եմ այս տողերը և մտա -
բե րում ֆրանսիացի գիտնական Գուստավ լը Բոնի խոսքերը, որը, վերլու ծե -
լով ամբոխի հոգեբանությունը, գրում է. «Ամբոխի մեջ անհատների ինտե լեկ -
տուալ կարողություններն անհետանում են, տարատեսակը խեղդվում է
միա  տեսակի մեջ։ Ամբոխի մեջ կարող է տեղի ունենալ միայն հիմարության,
այլ ոչ թե խելքի կուտակում»։ Ակամա տպավորություն է ստեղծվում, թե
Գուս  տավ լը Բոնը եղել է 2018 թ. ապրիլին Նիկոլ Փաշինյանի և Ко-ի կազ մա -
կեր պած անվերջանալի հանրահավաքների ականատեսը։ Ընդ որում` նա,
մեր պարագայում, միայն մի բան է աչքաթող արել, այն է. Երևանում ցուցա -
րար ների զգալի մասի մոտ սկզբից ևեթ բացակայում էին «ան հա տ ների ին -
տե լեկտուալ կարողությունները», դրանից ելնելով` ամբոխում դրա նք ան հե -
տա նալ ոչ մի կերպ չէին կարող։ Միևնույն ժամանակ, հանուն ար դա րության
նշենք, որ ՀՀ նախկին իշխանությունները թերագնահատեցին ֆրան սիացի
նշա նավոր հոգեբան, սոցիոլոգ, անթրոպոլոգ և պատմաբան Գուստավ լը
Բո նի նախազգուշացումները, որը դեռևս 1894–1895 թթ. իր «Ժո ղո վուրդների
հոգե բա նությունը» և «Զանգվածների հոգեբանությունը» աշ խատութ յուն նե -
րում նախազգուշացնում էր. «Մենք նոր տիրակալների բռնա պետության
վկա ներն ենք, որոնց ամբոխը ենթարկվում է էլ ավելի շատ, քան կառա վա -
րութ յանը։ Գժտությունների պատճառով հանրային իշ խա  նությունն էլ ավելի է
կորցնում իր նշանակությունը։ Պետական մարդը պետք է հասկանա ամ բո խի
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երա զանքները և դրանք մատուցի որպես բա ցար ձակ ճշմարտություններ։
Գլխա վորը ամբոխին գրավելն է, և այդ ժամա նակ ամենահակադիր ռե ժիմ -
նե րը, ամենաանհանդուրժելի բռնա պե տները առաջ են բերում նրա հիաց -
մուն քը։ Ամբոխն իր ձայնը տվել է թե´ Մա րա տի, Ռո բեսպիեռի, թե´ Բուր բոն -
ների, Նապոլեոնի, թե´ հանրապետության օգ տին»։ Ասել, թե Նիկոլ Վո վա ևի չը
և Ко-ն տիրապետում էին այդ գործիքին իշխա նությունը զավթելիս` չափից
ավե լի անճշմարտանման կլինի։ Սակայն նրա ուղեվարները` գունավոր հե -
ղա  փոխությունների անդրօվկիանոսյան ստ րա տե գները, լիովին օգտվեցին
Լը Բոնի խորհուրդներից։

Հոդվածն ավարտելով` կցանկանայի մեջբերել Հայաստանի առաջին
նա խագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սիլոգիզմը երկրում կորոնավիրուսի իրա -
վի ճակի վերաբերյալ։ «Պարզագույն սիլոգիզմ. առաջին` կորոնավիրուսը
պա  տե րազմ է հայտարարել Հայաստանին։ Երկրորդ` պատերազմը վարելու
բեռն ընկած է իշխանության ուսերին։ Եվ երրորդ` ով պայքարում է իշխա -
նութ յան դեմ, կամա թե ակամա դավաճանում է ազգին։ Պատերազմի ժամա -
նակ ներքաղաքական պայքարը խելահեղություն է, որը ոչ մի արդարացում
չու նի», – գրել է Տեր-Պետրոսյանը, որին ս. թ. հունիսի 5-ին մեջբերել է ilur.am
ին   տեր նետ-պարբերականը։ Կարելի էր շարունակել Լևոն Տեր-Պետրոսյա -
նին` լրացնելով, որ էլ ավելի մեծ խելահեղություն է պատերազմի ժամանակ
իշ խանությունում հանդուրժել դիլետանտներին, որոնք իրենց անգրագետ
գոր  ծունեությամբ պետությունը տանում են ինքնաքայքայման և այլն, և այլն։
Սա կայն ժամանակին այս հաշվով շատ ավելի թունդ և հասկանալի արտա -
հայտ վել է ավիավթարից զոհված գեներալ Ալեքսանդր Լեբեդը, որն ասել է.
«Ձիե րին գետանցման ժամանակ չեն փոխում, իսկ էշերին կարելի է և պետք
է փո խել»։ Չվիրավորենք հանկարծ այս համեմատությամբ մարդկանց կող -
մից չհասկացված չորքոտանի երազողներին։

Վերլուծելով անցած օրվա իրադարձությունները, նիկոլվովաևիչյան թի -
 մի անզուսպ հիստերիան ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի քաղա քա վա րի
արտահայտած գնահատականի առիթով Նիկոլ Փաշինյանի կառա վա  րության
լիա կատար ձախողման մասին` ակամա գալիս ես բավական ան ս պասելի եզ -
րա կացության, դիցուք. Փաշինյանը և Ко-ն, որքան էլ որ սա ան  ս պասելի թվա, ի
վեր ջո, գիտակցեցին, որ իրենց սեփական փրկությունը հա  մազ գային բա նա -
դրան քից (բացառությամբ սորոսյան լափակերների, «Կյան քի խոսքը» տո տա -
լի տար կրոնական աղանդի և ԼԳԲՏ-հանրույթի ներ կա յացուցիչների) շատ բա -
նով կախված է «կառավարության կազմի 100%-ի» ան հապաղ հրաժա րա կա -
նից։ Եվ դա կլինի հայկական պետակա նութ յան ինք նաքայքայման կանխման
առա ջին քայլը։ Դա միաժամանակ կդառնա հա մոզիչ վկայությունը ռուս գրող,
նկա րիչ և աֆորիստ Արկադի Ֆի լի պովիչ Դա վիդովիչի ասույթի. «Բռնապետին
ծնում է ամբոխը, իսկ տապա լում է ժո ղո վուրդը»։

Վերջաբանի փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի ցան -
կա  նա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Երբ գրում էի իմ տագնապա -
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հույզ խորհրդածությունները Հայաստանում վերջին օրերի իրադարձություն -
նե րի մասին, աչքերիս առջև կենդանացան անմոռանալի կադրերը ս. թ. ապ -
րիլի 11-ի եզակի համերգ-մարաթոնից` «Մենք միասին ենք», որը տեղի ունե -
ցավ Մեծ թատրոնի բեմում` ի երախտագիտություն բժիշկների, ովքեր պայ -
քա  րում են կորոնավիրուսի դեմ։ Մեծ է ցանկությունս` մեջբերում կատարելու
Հա մառուսական պետական հեռուստառադիոհեռարձակման ընկերության
մամ լո ամփոփագրից. «Մեծ թատրոնի պատմական բեմում` բացարձակ
դա  տարկ դահլիճի առջև ելույթ ունեցան տասնյակ արտիստներ։ Նրանք
իրենց արվես տով արտահայտեցին այն, ինչն այժմ մեր երկրի (ասենք, որ
նաև Հա յաստանի – Ա. Գ.) յուրաքանչյուր բնակչի սրտում է։ Սա վիթխարի
շնոր հա կա լութ յուն է բժիշկներին, որոնք այս պահին անվախ պայքարում են
պա ցի ենտ ների կյանքերի համար, կամավորականներին, որոնք իրենց վրա
են վեր ց րել ռիսկի խմբի մարդկանց հոգսը, ինչպես նաև բոլոր նրանց, ովքեր
պե տք է ծառայության պարտքի բերումով աշխատանքի դուրս գան, որպես -
զի կյանքը մեր քաղաքներում շարունակվի»։ Իսկ այժմ, հարգելի ընթերցող,
պատ  կերացրեք, թե ինչ զգացումներ ունեցավ ձեր խոնարհ ծառան, որը
իրա  կան ժամանակի ռեժիմով հետևում էր մեկ այլ համերգի` անկասկած,
մեծ տաղանդով օժտված 12-ամյա ջութակահար Ալեքսանդր Խաչատրյանի
հա  մերգին։ Այն տեղի ունեցավ ս. թ. մայիսի 26-ին Երևանի Պ. Ի. Չայկովսկու
ան    վան Հատուկ երաժշտական դպրոցի համերգային դատարկ դահլիճում։
Պա  տանի տաղանդավոր ջութակահարի համերգային ծրագրում Դմիտրի
Շոս տակովիչի N1 a-moll կոնցերտն էր ջութակի համար, ինչպես նաև ռուսա -
կան ծագում ունեցող ամերիկացի փայլուն ջութակահար, XX դարի ռուսա -
կան ջութակի դպրոցի խոշոր ներկայացուցիչ Նաթան Միլշտեյնի «Պագա նի -
նիա նա» ստեղծագործությունը։ Ունկնդրելով մեծն Շոստակովիչի անմահ
երա  ժշ տութ յունն ու «Պագանինիանան» Ալեքսանդր Խաչատրյանի կատար -
մա մբ` ինձ պարուրեց հպարտության զգացումը հնագույն տաղանդավոր
քրիս   տոնեա կան հայկական քաղաքակրթությանը պատկանելուս համար,
ինչ   պես նաև այն համոզմունքը, որ ինչքան էլ դժվար լինի մեզ համար կյան -
քում, ինչ կորոնավիրուսային փորձություններ էլ` ներմուծված նորահայտ
բռ   նա պետների հետ միասին, ճնշում գործադրեն մեզ վրա` այդ ամենն ան -
ցո ղիկ է։ Ավելին, համոզված եմ, որ մենք այդ բոլոր փորձությունները պատ -
վով կհաղթահարենք։ Դրա գրավականը տաղանդներով շռայլ հայկական
բիբ  լիական հողն է։ Եվ վերջում կցանկանայի բացականչել` շնոր հա կա լութ -
յուն քեզ, Ալեքսանդր Խաչատրյան, քո սրտառուչ ու կենսահաս տատ ստեղ -
ծա գործության համար։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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СПАСЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА – В ОБЪЕДИНЕНИИ

Аннотация
Прямая задача всех здоровых политических сил Армении, которые

осоз нают смертельную опасность существованию двух армянских госу-
дарств – Республики Армения и Республики Арцах – от дальнейшего пре-
бывания Н. Пашиняна в должности премьер-министра РА, в объединении
не вокруг того или иного политика, претендующего на роль лидера оппо-
зиции, а вокруг единственно востребованной идеи спасения нашего
Оте чества.

Еще со студенческой скамьи будучи осведомленным о коварстве 36
ту рецких султанов Османской империи, а в дальнейшем о коварстве ныне
правящего 37-го, по своей сути, нового турецкого султана Ред жепа Тайи па
Эр догана, я не мог не обратить внимание на опасные проявления агрес-
сивного неоосманизма, которые присущи проводимой им политике на
сов ременном этапе. Для обоснованности сказанного напомню читателям
не которые факты из недавнего прошлого. Так, 2 декабря 2015 г. было
опубликовано сообщение ТАСС под заглавием «Миноборо ны РФ: руко-
водство Турции вовлечено в незаконное получение сирийской нефти от
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» (tass.ru/politi-
ka/2491873). Примечателен подзаголовок этого сообщения: «Ис ламское
государство» (организация, запрещенная в РФ. – А. Г.) зарабатывает
около $2 млрд в год на нелегальной торговле нефтью, заявили в ведом-
стве». Далее читаем: «Высшее руководство Турции и лично президент
Ре джеп Тайип Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в
Тур цию сирийской и иракской нефти. Об этом заявил заместитель мини-
стра обороны России Анатолий Антонов. Основным потребителем этой
кра деной у законных хозяев – Сирии и Ирака – нефти является Турция.
По поступившим данным, в этот преступный бизнес вовлечено выс шее
по литическое руководство страны, президент Эрдоган и его семья. Мы
неоднократно говорили об опасности заигрывания с террористами. В ре -
гио не действует единая команда бандитов и турецких элит по краже неф ти
у соседей».
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Заметим также, что за неделю до этого, 24 ноября 2015 года бом-
бардировщик СУ-24М ВКС Российской Федерации, входивший в россий-
скую авиационную группу в Сирии, был сбит ракетой «воздух-воздух», вы -
пу щенной истребителем F-16С ВВС Турции в районе сирийско-турецкой
гра ницы. Командир экипажа подполковник Олег Пешков погиб во время
при земления на парашюте в результате обстрела с земли антиправи-
тельственными вооруженными формированиями, а штурман капитан Кон -
стан тин Мурахтин приземлился живым и был спасен. Для полноты карти-
ны отметим, что два летчика F-16 ВВС Турции, сбившие российский СУ-
24М, 19 июля 2016 года были арестованы за участие в попытке государст-
венного переворота в Турции. Выражаясь простым языком, отметим, что
как действующие тогда в Турции власти, так и прогюленовская оппозиция
к ним подпадают под русское народное определение – «хрен редьки не
слаще». Напомним читателям также и коварное убийство Чрезвычайного
и Полномочного Посла России в Турции Андрея Карлова, которое прои зо -
ш ло 19 декабря 2016 года в Центре современного искусства Анкары со
сто роны якобы бывшего полицейского спецподразделения полиции Ан -
кары 22-летнего Мевлюта Мерт Алтынташа.

А теперь, уважаемый читатель, перенесемся на события недавнего
времени. Итак, в конце февраля т. г. советник президента Турции Ред -
жепа Эрдогана, новоявленный политический павлин с куриным оперени-
ем Месут Хакки, который одновременно является членом комитета по бе -
зопасности и внешней политике при президенте Турции, в прямом эфире
на одном из крупнейших телеканалов Турции А Навеr заявил: «Не будем
забывать, что в России проживает 25 миллионов мусульман, а потому в
случае войны Россия будет разорвана внутренними силами … В прошлом
мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова и наша месть бу -
дет ужасной». А уже 14 мая т. г. в своем выступлении по турецкому нацио-
нальному телевидению круг врагов Турции уже расширил и Эрдоган,
заявив, что Турция продолжит сражаться с терроризмом и внешними вра-
гами, в число которых вошли Греция, Армения и все страны, которые хо -
тят как-либо ограничить Анкару: «Турция продолжит борьбу с террориз-
мом и внешними врагами – от сатанинских сил (к которым, бесспорно, ес -
ли кто и принадлежит, так это сам Эрдоган. – А. Г.) из числа армянского и
греческого лобби до врагов в Персидском заливе, а также теми, кто, ис -
пользуя иностранные финансовые институты, пытается создать для нас
ограничения». Эти слова Эрдогана прозвучали после того, как Греция, Ки -
пр, ОАЭ, Франция и Египет опубликовали совместное заявление о недо-
пустимости продолжения агрессивной политики Турции на Ближнем Вос -
токе, в Средиземном море и в Африке, игнорирующей нормы Междуна -
родного права. Подобная агрессивная риторика и политика Турции, кото-
рую можно было бы дополнить и другими не менее безответственными
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зая влениями турецкого руководства, не могла не воодушевить их азер-
байджанских собратьев в борьбе за Великий Туран. Так, 10 мая т. г. небе-
зызвестная Тофига-ханум, она же политический обозреватель интернет-
из дания Minval. az Нурани выступила со статьей под заглавием «Эрдоган
зас тавляет Путина сдать Хафтара» (minval.az/news/123998575). Вос тор -
жен но восхваляя военные успехи вооруженных сил правительства На -
цио нального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сараджа над войсками глав-
нокомандующего Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафта ра,
То фига-ханум с упоением пишет: «Президент Турции Реджеп Тайип Эр -
до ган провел телефонные переговоры со своим американским коллегой
До нальдом Трампом и по их итогам заявил: Сегодня мы обсудили с Трам -
пом события в регионе, прежде всего Ливию, в США беспокоятся насчет
нее: Мы подтвердили, что сейчас там все идет успешно, сообщили все
де тали того, что там происходит. Между Турцией и США может начаться
новый период относительно Ливии. Мы достигли определенных догово-
ренностей. Но нужно будет обсудить это с уважаемым (президентом РФ)
Владимиром Путиным. Возможно с ним будут переговоры». Не при хо -
дится сомневаться, что именно по подсказке или настоянию президента
США Дональда Трампа президент Турции 10 июня т. г. вечером в теле-
фонном разговоре «с уважаемым Владимиром Путиным», как сообщает
Kremlin.ru, «… обстоятельно обсудил ситуацию в Ливии, выразив глубо-
кую озабоченность продолжающимися в стране масштабными бое -
столкновениями, приведшими к многочисленным жертвам и разруше-
ниям. Владимир Путин отметил важность скорейшего прекращения огня и
возобновления межливийского диалога на основе решений Берлинской
международной конференции 19 января 2020 года, одобренных резолю-
цией 2510 Совета Безопасности ООН, и других инициатив, направленных
на политико-дипломатическое урегулирование конфликта». Наверно, это
офи циальное сообщение Кремля сильно разочарует Тофигу-ханум, кото-
рая часами ранее до упомянутого телефонного разговора все в той же
статье писала: «Военный разгром оказался настолько очевидным и впе-
чатляющим, что у Москвы не так много возможностей навязывать Анкаре
геополитический торг и по принципу «Мы уходим из Ливии, а вы взамен …»
– просто потому, что условия диктует Турция, которая не просто выбила
Хаф тара из Триполи, а теперь из Сирта и Тархуна – она еще и обозначи-
ла новый расклад сил в регионе, где теперь мнение Анкары приобретает
куда больший вес. И вряд ли есть необходимость напомнить, что Южный
Кавказ, Азербайджан и зона карабахского конфликта – тоже часть этого
региона, который вступает в фазу масштабного геополитического пе ре -
фор  матирования».

Надо полагать, что президента США Дональда Трампа до телефон-
ных переговоров с Эрдоганом не проинформировали о мнении на сей
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счет апшеронского султана Ильхама Алиева, озвученном все той же неу -
го монной Тофигой-ханум – Нурани в интернет-издании Minval.az. Однако
хо телось бы обратить внимание уважаемых читателей на прямое указа-
ние об исключительной роли Турции, как о свершившемся факте, в
вопросах, касающихся региона «Южного Кавказа, Азербайджана и зоны
карабахского конфликта». Таким образом азербайджанская сторона не
только не скрывает ведущую роль Турции в урегулировании Нагорно-
карабахского конфликта, но и тиражирует этот изначально ложный по -
сыл. Более того, тиражирует воинственные призывы и заявления
Апшеронского султана и азербайджанских ястребов в лице министра
обороны Азербай джана Закира Гасанова. В частности, его откровенно
провокационное за явление от 30 мая на Центральном командном пункте
во время служебного совещания, сделанное сим бравым генерал-пол-
ковником, начинавшим свою военную карьеру после сокрушительного
поражения Воо руженных сил Азербайджана в национально-освободи-
тельной войне за независимость Арцаха в 1992–1994 годах, о том, что
«противник должен осознать – меры, которые азербайджанская армия
предпримет на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016
года, а удары, которые бу дут нанесены, приведут к его политическому,
экономическому и военному краху в целом». Да, уважаемый читатель,
это всего лишь мысли турецких покровителей и кукловодов, озвученные
Закиром Гасановым, который общеизвестно, что отнюдь не самостояте-
лен в своих действиях в регионе Южного Кавказа. Впрочем, я не стану
делать поспешные выводы, к примеру, о заокеанском следе в действиях
азербайджано-турецкой военщины в регионе Южного Кавказа, а приведу
лишь выдержки из последних публикаций азербайджанских масс-медиа.
Так, 9 июня т. г. ин тернет-издание МОСКВА-БАКУ.RU опубликовало ста-
тью под заглавием «Пашинян как руководитель страны оказался ника-
кой, это случайный че ловек во власти. Российские эксперты», в которой
дается информация о событиях в Армении минувших дней: «На днях
сразу обе оппозиционные политические силы, представленные в парла-
менте Армении – пар тия «Процветающая Армения» и «Светлая Ар -
мения» – призвали Ни кола Пашиняна и его правительство уйти в отстав-
ку … Кроме того, опальный экс-глава Службы национальной безопасно-
сти Армении, председатель соз данной на днях партии «Родина» Артур
Ванецян также призвал премьер-министра уйти в отcтавку. «Пашинян дол-
жен подать в отставку, пос кольку про исходящее в стране – это катастро-
фа, которая с каждым днем будет приводить к более тяжелым послед-
ствиям. Государство находится в экстремальной ситуации», – заявил
Ванецян». Казалось, что ни чего необычного в этой части публикации нет,
однако, далее в статье приводится мнение российского политолога,
директора Института политических исследований Сергея Маркова, кото-
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рый, в частности, говорит: «Ни кол Пашинян как руководитель страны
оказался никакой. Он просто трибун, который не дает никакого позитив-
ного для народа, для страны ре зультата. Ему это, ви димо, и не надо. Это
случайный человек, оказавшийся у власти и ре ша ю щий конкретную зада-
чу американских спецслужб. США поставили задачу пе ред армянской диа-
спорой – сместить руководство Армении (имеется в виду третьего прези-
дента РА Сержа Азатовича Саргсяна. – А. Г.), которое в той или иной сте-
пени было более пророссийским, и поставить проамериканское … У
Никола Пашиняна сложились плохие отношения с Москвой, это очевидно
даже несмотря на то, что пытаются показать иное … Па ши нян не раз
обманывал Москву, создавал конфликтную ситуацию – с той же бло -
кировкой работы ОДКБ в связи с заведением уголовного дела на Юрия
Ха чатурова, на тот момент генсека ОДКБ. Пашинян говорил, что он ни при
чем в деле Кочаряна, а в итоге, ког да был слит результат прослушки,
выяс нилось, что дело на него было за ве дено как раз по приказу Па -
шиняна» (https://moscow-baku.ru/news/politics/narodnyy_premer_pashi-
nyan_na_fone_koronavirusa_v_ocherednoy_raz_pokazal_chto_narod_emu_
ne_nuzhen_emu/). Я специально столь подробно изложил оценку россий-
ского эксперта Сергея Маркова, который не да лее как 22 января 2020 г.
в статье под заглавием «Сергей Марков: «Никол Пашинян, который не -
когда обещал «закатывать в асфальт», может прибегнуть к радикальным
методам, к насилию» (irevanaz.com/rus/index.php? newsid=6115) писал:
«Вы боры в Карабахе для Пашиняна – исключительно важный вопрос,
вопрос номер один. Чтобы удержать свою популярность в народе, он
должен представить хорошие экономические показатели, экономический
рост в стране. А для того чтобы был экономический рост, Ар мении необ -
хо димо уйти от блокады со стороны Азербайджана и Турции. А это
возмож но только в случае мирной договоренности с Азер байджаном. Па -
ши нян, на мой взгляд, в определенной степени готов пой ти на мирный
до го вор с Баку. Но для этого ему нужно опереться на поддержку Кара аха,
а значит там власть должны получить либо люди самого Пашиняна, либо
те, с кем он сможет договориться по урегулированию воп роса с Азер бай -
джа ном». 21 мая т. г. в Степанакерте прошла церемония инаугурации но -
воиз бран ного президента Республики Арцах Ара ика Арутюняна, который
пос ле государственного переворота апреля–мая 2018 года в Армении
неод но кратно заявлял о поддержке Никола Пашиняна и Ко. Дальше –
больше. Ни кол Воваевич и соросовские прихлебатели из Еревана доби-
лись наз на чения на пост министра иностранных дел Арцаха Масиса
Маиляна, ко то рый по итогам первого тура выборов пре зидента
Республики Арцах 2020 г. был вторым, более того, его откровенно под-
держивала в ходе пред выборной гонки ереванская прозападная команда
в лице секретаря Сов беза РА Армена Григоряна и Ко.
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Так что же изменилось в регионе Южного Кавказа, в частности, в
Азер байджане, Армении и Арцахе, что «разочаровало» российского экс-
перта в возможности реализации возлагаемых на Никола Воваевича на -
дежд, а именно: «Пашинян, на мой взгляд (имеем в виду С. Маркова. – А. Г.),
в определенной степени готов пойти на мирный договор с Баку». Ду ма -
ется, что для читателей многое прояснится, если его ознакомить с весь ма
интересными наблюдениями, изложенными на сайте интернет-из дания
АРМЯНЕ МИРА в статье от 10 июня т. г. под заглавием «Турция и Азер -
бай джан запустили глубоко продуманную и подготовленную программу
экс пансии в регионе» (https://arm-world.ru/news/novostnik/57918-turcija-i-
azerbajdzhan-zapustili-gluboko-produmannuju-i-podgotovlennuju-programmu-
jekspansii-v-regione.html). Приведем некоторые выдержки из этой статьи:
«Вот уже в который раз, практически синхронно лидеры Турции и Азер -
бай джана выступают с обвинительными заявлениями в адрес отцов-ос -
но вателей этих двух тюркских республик. Эрдоган 8 мая опять обратился
к теме Лозаннского договора 1923 г., подписав который, кемалистская
Тур  ция, по его словам, без необходимости капитулировала перед страна-
ми Запада и, в частности, Грецией. Алиев же за несколько дней до этого
в очередной раз коснулся в своей речи событий мая 1918-го, когда якобы
лидеры мусаватистской партии приняли недальновидное решение «пода-
рить азербайджанский Иреван» новосоздающейся армянской республике».
Я не стану развенчивать всю абсурдность устремлений современной нео -
ос манистской Турции в лице 37-го султана Реджепа Тайипа Эрдогана и
его политического двойника, правда, куда меньшего калибра, в лице ап -
ше ронского султана Ильхама Алиева, а ограничусь лишь выводом авто-
ра (ов) статьи: «Нужно быть слепым, дабы не замечать глубоко продуман-
ную и подготовленную двумя тюркскими государствами программу экс-
пансии в регионе (Южного Кавказа. – А. Г.) и забора себе того, что, сог -
лас но тюркской логике, плохо лежит. Мир очутился на пороге больших пе -
ре мен, и едва ли Анкара с Баку упустят возможность поживиться за счет
за мешкавшихся. Лозанна, Московский договор, Мустафа Кемаль … все
это Анкара с Баку, как им кажется, уже переросли, и все это из обяза-
тельств и сковывающих ограничений превратилось для них в ше луху. По -
ли тическая повестка Турции и Азербайджана сегодня требует иных дого-
воров и других героев». Думается, что ни один политик, более или менее
ин формированный о геополитических процессах, протекающих в регионе
Юж ного Кавказа и Большого Ближнего Востока, не сможет оспорить этот
убе дительный вывод. То есть замысел новоявленных султанов идет в
пол ном соответствии с вожделенной мечтой неоосманистов о создании
боль шой тюркско-исламской дуги от Гибралтара через Се верную Африку
до Синьцзян-Уйгурского региона Китая. И именно на дос тижение этой це -
ли направлена прямая военная агрессия Турции в Ливии, Сирии, Ираке,
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Кур дистане, периодически проводимые подстрекательские военные уче-
ния на границе Нахичевана и Республики Армения, нагнетание напряжен-
ности в зоне безопасности, контролируемой Вооруженными си лами Рес -
пуб лики Арцах, на 105-километровой границе с дружественной Армении
Ис ламской Республикой Иран в регионе Зангеланского, Джебраилского и
Фи зулинского районов. Не вызывает сомнений, что ближайшая задача ту -
рец ко-азербайджанских ястребов – дестабилизировать ситуацию в Рес -
пуб лике Армения и Республике Арцах, на южных рубежах Рос сийской Фе -
де рации с прицелом перекинуть ее на республики Се верного Кавказа РФ.
А там глядишь, почему бы не замахнуться на дес та билизацию положения
внут ри самой Российской Федерации в полном со ответствии с угрозами
со ветника Эрдогана Месута Хакки о 25 миллионах мусульман, проживаю-
щих в РФ, которые в случае войны «разорвут Рос сию внутренними силами».

Так вот, уважаемый читатель, в этих тревожных условиях, которые
в любой момент могут перерасти в широкомасштабную военную агрес-
сию со стороны Азербайджана против двух армянских государств, диву
даешься, когда имеешь полное представление о сегодняшней повестке
дня политического класса Армении – будь то николвоваевской камарильи
или противостоящей ей оппозиции. Причем я специально пока не упоми-
наю об откровенно антиармянской политике, которая нынче находит свое
от  ражение в разного рода документах, лежащих на столе самых разных
структур Европейского Союза. Такое положение иначе чем подстрека-
тельством Азербайджана к развязыванию военных действий против двух
армянских государств – Респубкики Армения и Республики Арцах – не ха -
рак теризовать. Автору этих строк уже приходилось об этом писать в
статье от 23 мая т. г. под заглавием «Азербайджан с одобрения США и ЕС
раз вяжет войну против Арцаха», опубликованной в авторитетном россий-
ском интернет-издании ИА REGNUM. Приведенные там доводы относи-
тельно подстрекательских действий наших европейских партнеров из ЕС
се годня уже можно дополнить новым антиармянским перлом. Так, 11
июня 2020 г. с десяток интернет-изданий Азербайджана не без восторга и
умиления опубликовали статьи с одним и тем же (в основном) заглавием:
«Европарламент выступил в поддержку территориальной целостности
Азербайджана». В них читаем: «Докладчики Европейского парламента
(ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и соп ре -
д седатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азер бай -
джа ну, Грузии и Армении Мария Кальюран впервые приняли сов местное
заяв ление со ссылкой на обнародованный документ. Отме чается, что это
пер вый в истории совместный документ должностных лиц Евро пар ла мен -
та о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азер бай -
джа на. Как отмечается, данное заявление было принято в связи «со ско-
рым началом строительства дороги, которая напрямую сое динит Ар ме -
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нию и Нагорный Карабах (видимо, европейские парламентарии ничего
пре досудительного не видят в блокаде Нагорного Карабаха, для преодо-
ления ее губительных последствий и предназначена дорога, сое ди няю -
щая Республику Армения и Республику Арцах. – А. Г.) в рамках проекта,
о котором было заявлено в прошлом году … Кроме того, это может симво -
ли чески закрепить незаконную оккупацию Нагорного Кара баха и его при-
легающих территорий. Поэтому мы очень обеспокоены этой инициативой,
так как она не содействует созданию условий, способствующих установ-
лению доверия, мира и примирения». Весьма странное по нимание усло-
вий «способствующих установлению доверия, мира и примирения». Ока -
жись Арцах в блокаде, лишенный всякой возможности снаб жения своего
на селения товарами жизненной необходимости, при этом оставаясь в на -
деж де на милость апшеронского султана, то в этом слу  чае по логике авто-
ров этого армяноненавистнического заявления «спо собствовало бы уста-
новлению доверия, мира и примирения?». Од нако вызывает недоумение
так же и другой факт, а именно: во всех пяти заяв лениях президентов глав
го сударств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегули-
рованию Нагорно-карабахского конфликта четко повторяется в качестве
неп ременного условия урегулирования конфликта «создание коридора,
свя зывающего Армению с Нагорным Кара бахом». Зачем же этот вопрос
имен но сейчас так взбудоражил европейских парламентариев, которые в
ав ральном режиме, в условиях, когда в хо де пленарного заседания Ев ро -
пей ского парламента 16−17 июня т. г., [согласно официальному сайту Ев -
ро парламента, в повестке заседания пла нируется обсудить принятый Ко -
ми тетом по иностранным делам ЕС проект резолюции «Рекомендация
Ев ро пейского парламента Совету, Ко мис сии и Зампредседателю Ко мис -
сии (Верховному Представителю ЕС по вопросам Внешней политики Вос -
точ ного партнерства и политики безо пас ности) по случаю саммита в июне
2020 года] планируется обсуждение это го вопроса. Можно привести
самые разные доводы о побудительных мо тивах принятия указанных ан -
ти армянских резолюций по Нагорно-карабахскому урегулированию. Од -
на ко, на мой взгляд, важно другое, а именно: западные покровители Ни -
ко ла Воваевича ясно осознают, что дни пребывания их ставленника у
влас ти в Армении сочтены. Стало быть многомиллионные долларовые
по дачки разного рода соросовским прихлебателям, ретивым сторонникам
ра тификации антихристианских резолюций типа Стамбульской конвенции
или Лансаротской конвенции и, самое главное, апологетам урегулирова-
ния Нагорно-карабахского конфликта, в ре зультате которого будет ввод
ми ротворского контингента НАТО в зону безопасности, контролируемую
Воо руженными силами Арцаха на 105- кило метровой границе с Ираном,
пой дут, что называется, коту под хвост. Вот поэтому и спешат наши за -
пад ные партнеры.
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Уважаемый читатель, столь подробное изложение этих вопросов
да  леко не случайно, а преследует вполне конкретную цель, как-то: пре -
дос  теречь здоровые политические силы Армении, справедливо требую-
щие отстранения от власти Никола Воваевича, себя любимого, от ока зии
вдруг не оказаться акторами тщательно продуманного авторами цветных
ре волюций сценария по расколу армянского общества, разделению его
на непримиримые враждующие между собой политические силы. Поэ то -
му исключительно важно, чтобы в наши дни все, кому дороги судьбы Ар -
ме нии и Арцаха, осознали, что в случае углубления раскола в ар мянском
об ществе велика опасность того, когда в порыве политической кон ку рен -
ции за право называться лидером оппозиции политические мужи РА мо -
гут проглядеть коварный замысел заокеанских кукловодов и стать участ -
ни ками уже не первый год вынашиваемого поводырями «народного
премье ра» плана – разрыхлить фундамент армянской государственности
и тем самым создать зону нестабильности на южных рубежах нашего ст -
ра тегического союзника, братской Российской Федерации. А далее разно-
го рода дорвавшиеся до власти в РА русофобы будут добиваться вывода
из Армении (Гюмри) 102-й российской военной базы, четырех погранич-
ных отрядов Пограничного управления ФСБ России в Республике Ар ме -
ния (надежного гаранта и оплота безопасности государственной границы
пе ред угрозой азербайджано-турецкого вторжения) и российской военно-
воз душной базы России «Эребуни» в г. Ереване. Нам следует именно в
этом ракурсе рассматривать скоропалительную смену директора Служ бы
национальной безопасности Армении и назначение на эту весьма и весь-
ма ответственную должность Аргишти Кярамяна, 29-летнего духовного
пос ледователя небезызвестного русофоба-коррупционера, главы Го -
сударственной контрольной службы Давида Санасаряна, уличенного в
ба нальной взятке в особо крупном размере, что в стане николвоваевской
ка марильи нынче именуется злоупотреблением служебным положением.
Ведь ни для кого не является секретом, что нынешние антироссийские
влас ти Армении одержимы идеей передачи пограничных функций от ФСБ
Рос  сии Службе национальной безопасности Армении. При этом они че -
рез подвластные им масс-медиа уже ссылаются на якобы истечение сро ка
«До  говора между Российской Федерацией и Республикой Армения о ста-
тусе Пограничных войск Российской Федерации, находящихся на терри-
тории Республики Армения, и условиях их функционирования» от 30 сен-
тября 1992 года. Расчет рософобов сколь опасен, столь и коварен. По во -
дырям Никола Воваевича уж очень хочется, чтобы 45-километровый Мег -
рин ский участок границы Армении с Ираном охраняли якобы армянские
пог раничники, прекрасно зная, что их новоявленные начальники в лю бой
мо мент под самыми благовидными предлогами смогут попросить сво их
закордонных кураторов, к примеру, из США подсобить им с привле чени-
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ем сил НАТО для усиления охраны государственной границы РА. При
этом, по их понятиям, армяно-турецкую границу защищать и вовсе не при -
дется, не зря же в их пропаганде последовательно (исподволь) армянско-
му обывателю внушалась идея о том, что, случись подобное антигосудар -
ствен ное действо со стороны Турции и Азербайджана, то власть предер-
жащих РА и саму Армению тотчас же защитят США и их союзники по
НАТО, которые незамедлительно позаботятся о безопасности на армяно-
ту  рецкой границе. Пишу эти строки и никак не могу определиться: что же
движет Николом Воваевичем, политиком галактического масштаба, когда
в условиях нескрываемых угроз национальной безопасности РА он идет
по пути разрушения Службы национальной безопасности Армении? Пол -
ная неадекватность занимаемой должности или откровенное предатель-
ство национальных интересов? А быть может, осознание личной опасно-
сти перед своими заокеанскими хозяевами, которые привели-то его к вла-
сти именно с целью реализации этих антиармянских и антироссийских
дей ствий, что ему пока никак не удается? Анализируя все эти возможные
по будительные мотивы действий Никола Пашиняна, я все более и более
склоняюсь к выводу о том, что эти перечисленные выше мотивы действий
«на родного премьера» имеют место быть одновременно. А посему пря-
мая задача всех здоровых политических сил Армении, которые осознают
смер тельную опасность существованию двух армянских государств –
Республики Армения и Республики Арцах, обусловленную дальнейшим
пре быванием Н. Пашиняна в должности премьер-министра РА – объеди-
ниться не вокруг того или иного политика, претендующего на роль лиде-
ра оппозиции (при этом поддаваясь навязанному извне штампу, разде-
ляющему армянский народ на «черных» и «белых», или действующих
властей и реваншистов, так называемых бывших властей, которые, да,
нес мотря на досадные промахи в работе, оставили Николу Воваевичу и
Ко такую институционально состоявшуюся Республику Армения, основы
которой вот уже два года без устали денно и нощно расшатывают, но все
никак не могут разрушить), а вокруг единственно востребованной идеи
спа сения Отечества. Уверен, что объединение на этой основе всех здо-
ровых сил нашего общества получит поддержку подавляющий части на -
се ления Армении. Более того, убежден, что такое объединение будет с
по  ниманием и одобрением воспринято со стороны нашего испытанного
временем надежного стратегического союзника – Российской Федерации.
Осознание этих неотложных истин, развертывание конкретной работы по
их реализации – залог бескровного противодействия, нейтрализации уг -
роз национальной безопасности. Альтернатива сказанному – потеря ар -
мян ской государственности. И это не есть преувеличение, и если этот
про цесс не остановить, то дальнейшие события станут всего лишь логи-
ческим финалом государственного переворота апреля–мая 2018 года и

355

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



привода к власти беспринципного разрушителя всего и вся, печально
завершающего свою политическую карьеру Никола Воваевича Пашиняна.
По этому единственно востребованной идеей спасения нашего Отечества
должен стать призыв: «Спасение Отечества – в объединении всех здоро-
вых сил Армении и Арцаха».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ Է

Անոտացիա
Հայաստանի բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի, որոնք գիտակցում են

հայ  կական երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Ար -
ցա խի Հանրապետության գոյությանն սպառնացող մահացու վտանգը, ան -
մի ջական խնդիրը վարչապետի պաշտոնում Ն. Փաշինյանի գտնվելուց
ազա տ  վելն է, միավորվելը ոչ թե ընդդիմության առաջնորդի դերին հա վակ -
նող քաղաքական այս կամ այն գործչի, այլ մեր Հայրենիքի փրկությանն ան -
հրա ժեշտ միակ օրախնդիր գաղափարի շուրջ։

Դեռ ուսանողական նստարանից տեղեկացված լինելով Օսմանյան
կայ ս րության 36 թուրք սուլթանների, իսկ հետագայում` ներկայում կառա վա -
րող, ըստ էության, 37-րդի` թուրքական նոր սուլթանի` Ռեջեփ Թայիփ Էրդո -
ղա նի նենգության մասին, ես չէի կարող ուշադրություն չդարձնել ագ րեսիվ
նեո օսմանականության վտանգավոր դրսևորումներին, որոնք հա տուկ են
ար դի փուլում նրանց վարած քաղաքականությանը։ Ասվածի հիմ նա վոր վա -
ծութ յան համար ընթերցողներին հիշեցնեմ ոչ վաղ անցյալի որոշ փաստեր։
Այս պես, 2015 թ. դեկտեմբերի 2-ին հրապարակվեց ՏԱՍՍ-ի հա ղորդումը
(tass.ru/politika/2491873)` «ՌԴ պաշտպանության նախարա րություն. Թուր -
քիա յի ղեկավարությունը ներգրավված է ԻՊ-ից սիրիական նավ թի ապօրինի
ստաց ման մեջ» վերնագրով։ Հատկանշական է այդ հա ղորդ ման ենթա վեր -
նա գիրը` «Իսլամական պետությունը» (կազմակերպութ յուն, որն արգելված է
ՌԴ-ում – Ա. Գ.) տարեկան մոտ $2 մլրդ է վաստակում նավթի անլեգալ
առևտ րից, հայտարարել են գերատեսչությունում»։ Այն ուհետև կարդում ենք.
«Թուր քիայի բարձրագույն ղեկավարությունը և ան ձամբ նախագահ Ռեջեփ
Թա յիփ Էրդողանը ներգրավված են սիրիական և իրաքյան նավթի ապօրինի
արդ յունահանման և Թուրքիա տեղափոխման մեջ։ Այս մասին հայտարարել
է Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնա խա րար Անատոլի Անտոնովը։
Օրի նական տերերից` Սիրիայից և Իրաքից գողա ց ված այդ նավթի հիմ նա -
կան սպառողը Թուրքիան է։ Ստացվող տվյալներով` այդ հանցավոր բիզ նե սի
մեջ ներգրավված են երկրի բարձրա գույն քաղաքական ղեկավարությունը,
նա խագահ Էրդողանն ու նրա ըն տանիքը։ Մենք քանիցս խոսել ենք ահա բե -
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կիչ ների հետ խաղեր տալու վտան գի մասին։ Տարածաշրջանում գործում է
ավա զակների և թուրքական էլի տաների միասնական թիմ հարևաններից
նավթ գողանալու գծով»։ Նշենք նաև, որ դրանից մեկ շաբաթ առաջ` 2015 թ.
նո յեմբերի 24-ին, Ռուսաստանի Դաշ նության ՕՏՈւ ՍՈւ-24Մ ռմբակոծիչը,
որը մտնում էր Սիրիայում ռուսա կան ավիացիոն խմբի մեջ, սիրիա-թուր քա -
կան սահմանի մոտ խփվել էր Թուր քիայի ՌՕՈւ F-16С կործանիչի արձա -
կած «օդ-օդ» հրթիռով։ Անձնա կա զ մի հրամանատար, փոխգնդապետ Օլեգ
Պեշ կովը զոհվել էր պարա շյուտով վայրէջք կատարելիս` հակա կառա վա րա -
կան զինված կազմավո րում ների գնդակոծման հետևանքով, իսկ շտուր ման,
կապիտան Կոնստան տին Մուրախտինը ողջ էր մնացել և փրկվել էր։ Որ պեսզի
պատկերն ավելի ամ բողջական լինի, նշենք, որ Թուրքիայի ՌՕՈւ եր կու
օդաչուները, որոնք խփել էին ՍՈւ-24Մ-ը, 2016 թ. հուլիսի 19-ին ձեր բա կալվել են
Թուր քիայում պե տա կան հեղաշրջման փորձին մաս նակ ցութ յան պատճառով։
Եթե պարզ ար տահայտվենք, պետք է նշենք, որ ինչպես այն ժամանակ Թուր -
քիա յում գործող իշխանություններին, այնպես էլ դրանց գյու լենամետ ընդ դի մութ -
յանը սա զում է ռուսական «хрен редьки не слаще» (մե կը մյուսին արժե) սահմա -
նու մը։ Ընթերցողներին հիշեցնենք նաև Թուր քիա յում Ռուսաստանի Արտա կարգ
և լիազոր դեսպան Անդրեյ Կառլովի նենգ սպանությունը, որը տեղի ունե ցավ
2016 թ. դեկտեմբերի 19-ին Ան կա րա յի Ժամանակակից արվեստի կեն տրոնում,
իբր, Անկարայի ոս տի կա նութ յան ստորաբաժանման նախկին ոստիկան, 22-ամյա
Մև լութ Մերթ Ալթ ըն թա շի կողմից։

Իսկ այժմ, հարգելի ընթերցող, անցնենք ավելի մոտ ժամանակների
իրա  դարձություններին։ Եվ այսպես, ս. թ. փետրվարին Թուրքիայի նախա գահ
Ռեջեփ Էրդողանի խորհրդական, հավի փետուրներով զարդարված քա ղա -
քական նորահայտ սիրամարգ Մեսութ Հաքին, որը միաժամանակ Թուր քիայի
նա խագահին առընթեր անվտանգության և արտաքին քաղա քականության
կո միտեի անդամ է, Թուրքիայի խոշոր հեռուստաալիքներից մեկի` А Навеr-ի
ուղիղ եթերում ասաց. «Չմոռանանք, որ Ռուսաստանում ապ րում է 25 մլն մու -
սուլ ման, դրա համար էլ պատերազմի դեպքում Ռուսաստանը կմասնատվի
ներ քին ուժերի կողմից ... Անցյալում մենք մարտ նչել ենք Ռուսաստանի դեմ 16
անգամ, մենք դա նորից կանենք, և մեր վրե ժը սարսափելի կլինի»։ Իսկ ս. թ.
մա յիսի 14-ին թուրքական ազգային հեռուս տա տեսությունում ունեցած իր
ելույ թում Թուրքիայի թշնամիների շրջանակն ընդ լայնեց նաև Էրդողանը` հայ -
տա րարելով, որ Թուրքիան կշարունակի մարտ նչել ահաբեկչության և ար -
տա քին թշնամիների դեմ, որոնց թվի մեջ մտան Հունաստանը, Հայաստանը
և այն բոլոր երկրները, որոնք ցանկանում են ինչ-որ կերպ սահմանափակել
Ան կարային. «Թուրքիան կշարունակի պայ քարն ահաբեկչության և ար տա -
քին թշնամիների դեմ` հայկական և հու նական լոբբիի սատանայական ուժե -
րից (որոնց, անշուշտ, եթե ինչ-որ մեկը պատկանում էլ է, ապա դա Էրդողանն
ինքն է – Ա. Գ.) մինչև Պարսից ծոցի թշնա միները, ինչպես նաև նրանց դեմ, ով -
քեր, օգտագործելով արտասահ մանյան ֆինանսական ինստիտուտները,
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փոր ձում են մեզ համար սահ մանափակումներ ստեղծել»։ Էրդողանի այս
խոս քերը հնչեցին այն բանից հե տո, երբ Հունաստանը, Կիպրոսը, ԱՄԷ-ն,
Ֆրան սիան և Եգիպտոսը հրա պա րակեցին համատեղ հայտարարություն
Մեր ձավոր Արևելքում, Միջերկ րական ծովում և Աֆրիկայում Թուրքիայի ագ -
րե սիվ քաղաքականության շա րունակման անթույլատրելիության մասին, քա -
ղա քականություն, որն արհա մարհում է Միջազգային իրավունքի նոր մե րը։
Թուր քիայի նման ագրեսիվ հռետորաբանությունն ու քաղաքականությունը,
ինչը կարելի է լրացնել նաև թուրքական ղեկավարության այլ` ոչ պակաս ան -
պա տասխանատու հայ տարարություններով, չէին կարող չոգևորել Մեծ Թու -
րա նի համար պայքա րում նրանց ադրբեջանցի եղբայրակիցներին։ Այսպես,
ս. թ. մայիսի 10-ին ոչ անհայտ Թոֆիգա խանումը, նույն ինքը` Minval.az ին -
տեր նետ-պարբերա կանի քաղաքական մեկնաբան Նուրանին, հանդես եկավ
հոդ վածով` «Էրդո ղանը ստիպում է Պուտինին հանձնել Հաֆթարին» (minval.az/
news/123998575) վերնագրով։ Հիացած գովաբանելով Լիբիայում Ֆայեզ Սա -
րա ջի Ազգային համաձայնության կառավարության (ԱՀԿ) զինված ուժերի
ռազ մական հա ջողությունները Լիբիական ազգային բանակի (ԼԱԲ) գլխավոր
հրա մանա տար Խալիֆա Հաֆթարի զորքերի հանդեպ` Թոֆիգա խանումը
զմայ լանքով գրում է. «Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հե -
ռա խոսային բա  նակ ցություններ է վարել իր ամերիկացի պաշտոնակից Դո -
նալդ Թրամփի հետ և դրանց արդյունքների հիման վրա հայտարարել. այսօր
մենք Թրամփի հետ քննարկել ենք իրադարձությունները տարածաշրջանում,
առա ջին հեր թին` Լիբիայում, ԱՄՆ-ում մտահոգ են այդ հաշվով, մենք հաս -
տա տել ենք, որ այնտեղ այժմ ամեն ինչ հաջող է ընթանում, մանրամասն տե -
ղե  կացրինք, թե ինչ է այնտեղ կատարվում։ Թուրքիայի և ԱՄՆ-ի միջև կարող է
սկսվել նոր շր ջան Լիբիայի վերաբերյալ։ Մենք հասել ենք որոշակի պայ մա -
նա վորվա ծությունների։ Բայց պետք կլինի քննարկել դա (ՌԴ նախագահ) հար -
գելի Վլա դիմիր Պուտինի հետ։ Գուցե նրա հետ բանակցություններ լի նեն»։
Կաս  կած չի հարուցում, հենց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հուշմամբ
կամ պնդմամբ էր Թուրքիայի նախագահը ս. թ. հունիսի 10-ի երեկոյան «հար -
գե լի Վլա դիմիր Պուտինի» հետ հեռախոսազրույցում, ինչպես տեղեկացնում
է Kremlin.ru-ն, «... հանգամանալիորեն քննարկել իրավիճակը Լիբիայում`
խոր մտա հոգություն հայտնելով երկրում շարունակվող մասշտաբային մար -
տա կան բախումների առիթով, որոնք հանգեցնում են բազմաթիվ զոհերի և
ավե րածությունների։ Վլադիմիր Պուտինը նշել է շուտափույթ հրադադարի և
միջ լիբիական երկխոսության վերականգնման կարևորությունը` 2020 թ. հուն -
վա րի 19-ի Բեռլինյան միջազգային կոնֆերանսի որոշումների (որոնք հա վա -
նութ յան են արժանացել ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի 2510 բանա ձևով) և
այլ նախաձեռնությունների հիման վրա` ուղղված հակամարտության քաղա -
քա կան-դիվանագիտական կարգավորմանը»։ Հավանաբար, Կրեմլի այս
պաշ տոնական տեղեկությունը խիստ կհիասթափեցնի Թոֆիգա խանու մին,
որը նշյալ հեռախոսազրույցից ժամեր առաջ, այդ նույն հոդվածում գրում էր.
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«Ռազ մական ջախջախումն այնքան ակնհայտ էր ու տպավորիչ, որ Մոսկ -
վան այնքան էլ շատ հնարավորություններ չունի Անկարային աշ խար հա քա -
ղա քական սակարկություն պարտադրելու նաև ըստ «Մենք հե ռանում ենք Լի -
բիա յից, իսկ դուք փոխարենը ...» սկզբունքի, պարզապես այն պատճառով,
որ պայմաններ թելադրում է Թուրքիան, որը ոչ թե պարզապես դուրս է մղել
Հաֆ թարին Տրիպոլիից, իսկ այժմ` Սիրթից և Թարխունից, այլ նաև ուժերի նոր
դա սավորություն է գծել տարածաշրջանում, որտեղ հիմա Անկարայի կար ծի քը
ձեռք է բերում շատ ավելի մեծ կշիռ։ Եվ հազիվ թե ան հրաժեշտություն կա հի -
շեց նելու, որ Հարավային Կովկասը, Ադրբեջանը և ղա րաբաղյան հակամար -
տութ յան գոտին նույնպես այդ տարածաշրջանի մասն են, որը մտնում է աշ -
խար հաքաղաքական մասշտաբային վերափոխ ման փուլ»։

Պետք է կարծել, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին մինչև Էր դո ղա նի
հետ հեռախոսային բանակցությունները տեղեկացրած չեն եղել այս հաշվով
ափ շերոնյան սուլթան Իլհամ Ալիևի կարծիքի մասին, որը հնչեցվել է այդ
նույն անդադրում Թոֆիգա խանում-Նուրանիի կողմից Minval.az ինտեր նետ-
պար բերականում։ Սակայն կցանկանայի հարգելի ընթերցողնե րի ուշա -
դրութ յունը հրավիրել Թուրքիայի բացառիկ դերի մասին ուղղակի մատ նա  նշ -
մանն իբրև կատարված փաստի այն հարցերում, որոնք վե րաբերում են «Հա -
րա վային Կովկասի, Ադրբեջանի և ղարաբաղյան հակա մարտության գո տու»
տա րածաշրջանին։ Այսպիսով, ադրբեջանական կողմը ոչ միայն չի թաքց -
նում Թուրքիայի առաջատար դերը Ղարաբաղյան հա կա մարտության կար -
գա վորման գործում, այլև տարածում է այդ ի սկզբանե սուտ ուղերձը։ Ավե -
լին, տարածում է ափշերոնյան սուլթանի և ադրբեջանական բազեների ռազ -
մա շունչ կոչերը և հայտարարությունները` հանձին Ադրբեջանի պաշտ պա -
նութ յան նախարար Զաքիր Հասանովի։ Մասնավորապես, նրա մայիսի 30-ի
բա ցա հայտ սադրիչ հայտարարությունը (որը սույն քաջարի գեներալ-գնդա -
պետն արել է Կենտրոնական հրամանատարական կետում ծառայո ղա կան
խորհր դակցության ժամանակ, գեներալ-գնդապետ, որն իր ռազմա կան
կարիե րան սկսել է 1992– 1994 թթ. հանուն Արցախի անկախության ազ գա յին-
ազա տագրական պատերազմում Ադրբեջանի զինված ուժերի ջախ ջա խիչ
պար տությունից հետո) այն մասին, որ «հակառակորդը պետք է գի տակ ցի`
մի ջոցները, որոնք ադրբեջանական բանակը կձեռնարկի այս ան գամ,
կտար բերվեն 2016 թ. ապրիլյան իրադարձություններից, իսկ հարված ները,
որոնք կհասցվեն, կհանգեցնեն նրա քաղաքական, տնտեսական և ռազ մա -
կան կործանմանն առհասարակ»։ Այո, հարգելի ընթերցող, սրանք ըն դա -
մենը թուրք հովանավորների և տիկնիկավարների մտքերն են, որոնք հնչեց -
նում է Զաքիր Հասանովը, որը, բոլորին է հայտնի, բնավ ինքնուրույն չէ իր
գոր ծողություններում Հարավկովկասյան տարածաշրջանում։ Ի դեպ, հապ -
ճեպ եզրակացություններ չեմ անի, օրինակ, Հարավային Կովկասում ադր -
բե  ջանա-թուրքական զինվորականության գործողությունների անդր օվ կիա -
նոս յան հետքի մասին, այլ միայն մեջբերումներ կկատարեմ ադր բե ջա նա -
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կան լրատվամիջոցների վերջին հրապարակումներից։ Այսպես, ս. թ. հու նի սի
9-ին МОСКВА-БАКУ.RU ինտերնետ-պարբերականը հրապարակեց հոդ ված`
«Փա շինյանը որպես երկրի ղեկավար բանի պետք չէ, նա պատա հա կան
մարդ է իշխանությունում։ Ռուսաստանցի փորձագետներ» վերնա գրով,
որում տրվում է տեղեկություն Հայաստանում անցած օրերին տեղի ունե  ցած
իրա դարձությունների մասին, դիցուք. «Օրերս միանգամից երկու ընդ դի մա -
դիր քաղաքական ուժեր, որոնք ներկայացված են Հայաստանի խոր հր դա -
րա նում` «Բարգավաճ Հայաստան» և «Լուսավոր Հայաստան» կու սակ  ցութ -
յուն ները, կոչ արեցին Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա կառա վա րութ յանը հրա ժա -
րա կան տալ ... Բացի այդ, Հայաստանի Ազգային անվտան գութ յան ծա ռա -
յության շնորհազրկված նախկին ղեկավար, օրերս ստեղծված «Հայ րե նիք»
կու սակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը նույնպես կոչ է արել վար չա -
պե տին հրաժարական տալ։ «Փաշինյանը պետք է հրաժա րա կան տա, քանի
որ երկրում տեղի ունեցողը աղետ է, որն օրեցօր կհանգեցնի էլ ավելի ծանր
հե տևանք ների։ Պետությունը գտնվում է ծայրահեղ իրավի ճա կում», – ասել է
Վա նեցյանը»։ Թվում է, թե ոչ մի արտասովոր բան չկա հրա պա րակման այս
հատ վածում, բայց այնուհետև հոդվածում մեջբերվում է ռու սաստանցի քա -
ղա  քագետ, Քաղաքական հետազոտությունների ինս տի տու տի տնօրեն
Սեր գեյ Մարկովի կարծիքը, որը, մասնավորապես, ասում է. «Նի կոլ Փա շին -
յա նը որպես երկրի ղեկավար բանի պետք չէ։ Նա պար զա պես տրիբուն է,
որը ոչ մի դրական արդյունք չի տալիս ժողովրդի համար, երկ րի համար։ Դա
նրան, ըստ երևույթին, պետք չէ։ Դա պատահական մարդ է, որը հայտնվել է իշ -
խա նությունում և լուծում է ամերիկյան հատուկ ծառա յութ յուն ների կոնկրետ
խնդիր։ ԱՄՆ-ը խնդիր էր դրել հայ սփյուռքի առջև` հանել Հա յաս տանի ղե -
կա վարությանը (նկատի ունի ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Ազատի Սար -
գսյա նին – Ա. Գ.), որն այս կամ այն չափով ավելի ռուսամետ էր, և ամե րի կա -
մե տին դնել ... Նիկոլ Փաշինյանը վատ հարաբերություններ է հաս տատել
Մոսկ վայի հետ, դա ակնհայտ է, անգամ չնայած այն բանին, որ փոր ձում են
այլ բան ցույց տալ ... Փաշինյանը մեկ անգամ չէ, որ խաբել է Մոսկ վային,
ստեղ ծել կոնֆլիկտային իրավիճակ` ՀԱՊԿ աշխատանքի այդ նույն ար գե -
լա փակմամբ` Յուրի Խաչատուրովի դեմ քրեական գործ հարու ցելով, որն
այդ պահին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն էր։ Փաշինյանն ասում էր, որ ինքը
կապ չունի Քոչարյանի գործի հետ, իսկ արդյունքում, երբ մեջ տեղ հանվեց
գաղտ նալսման արդյունքը, պարզվեց, որ նրա դեմ գործը հա րուց վել է հենց
Փա շինյանի հրամանով» (https://moscow-baku.ru/news/politics/narodnyy_
premer_pashinyan_na_fone_koronavirusa_v_ocherednoy_raz_pokazal_chto_
narod_emu_ne_nuzhen_emu/)։ Ես հատուկ այսքան մանրա մասն ներ կա յաց րի
ռու սաստանցի փորձագետ Սերգեյ Մարկովի գնահա տա  կանը, որը 2020 թ.
հուն վարի 22-ի հոդվածում` «Սերգեյ Մարկով. «Նիկոլ Փաշին յանը, որը մի
ժա մա նակ խոստանում էր «փռել ասֆալտին», կարող է դի մել արմա -
տա կան մեթոդների, բռնության» վերնագրով (irevanaz.com/rus/index.php?
newsid=6115), գրում էր. «Ղարաբաղում ընտ րութ  յուն ները Փաշինյանի հա մար
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բա ցառիկ կարևոր հարց են, թիվ մեկ հարցը։ Ժո ղո վրդի մեջ իր հեղինա կութ -
յու նը պահելու համար նա պետք է լավ տնտե սա կան ցուցանիշներ ցույց
տա, տնտեսական աճ երկրում։ Իսկ որպեսզի տնտե սական աճ լինի, Հա -
յաս տանը պետք է դուրս գա Ադրբեջանի և Թուր քիայի շրջափակումից։ Իսկ
դա հնարավոր է միայն Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայ մանավորվածության
դեպ քում։ Փաշինյանը, ըստ իս, որոշ չափով պատ րաստ է գնալ խաղաղ
պայ մա նագրի Բաքվի հետ։ Բայց դրա համար նա պետք է ունենա Ղա րա բա ղի
աջակցությունը, նշանակում է` այնտեղ իշխա նութ յունը պետք է ստանան
կամ հենց Փաշինյանի մարդիկ, կամ նրանք, ում հետ նա կկարողանա պայ -
մա նավորվել Ադրբեջանի հետ հարցի կարգա  վորման վերաբերյալ»։ Դե ինչ,
ս. թ. մայիսի 21-ին Ստեփանակերտում տեղի ունե ցավ Արցախի Հանրա պե -
տութ յան նորընտիր նախագահ Արայիկ Հա րութ  յունյանի երդմնակալության
արա րողությունը, որը Հայաստանում 2018 թ. ապ րիլ–մայիսի պետական հե -
ղա շրջումից հետո քանիցս հայտարարել է Նի կոլ Փաշինյանին և Ко-ին սա -
տա րելու մասին։ Հետո ավելի հետաքրքիր է։ Նի կոլ Վովաևիչը և Երևանի
սո րոսյան լափակերները հասան այն բանին, որ Ար ցախի արտաքին գոր ծե րի
նա խա րարի պաշտոնում նշանակվեց Մասիս Մայիլյանը, ով Արցախի Հան -
րա պետության 2020 թ. նախագահական ընտ րութ յունների առաջին փուլի
արդ յունքներով երկրորդն էր, ավելին` նրան ընտ րարշավի ընթացքում բա -
ցա հայտ աջակցում էր երևանյան արևմտա մետ թիմը` հանձին ՀՀ Ան վտան -
գութ յան խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրի գոր յանի և Ко-ի։

Ուրեմն, ի՞նչ է փոխվել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, մաս -
նա   վորապես` Ադրբեջանում, Հայաստանում և Արցախում, ինչը «հիաս թա -
փեց  րել» է ռուսաստանցի փորձագետին Նիկոլ Վովաևիչի հետ կապված
հույ  սերի իրականացման հնարավորության հարցում, այն է. «Փաշինյանը,
ըստ իս (նկատի ունենք Ս. Մարկովին – Ա. Գ.), որոշ չափով պատրաստ է
գնալ խաղաղ պայմանագրի Բաքվի հետ»։ Կարծում ենք, որ ընթերցողների
հա  մար շատ բան պարզ կդառնա, եթե նրան ծանոթացնենք բավական հե -
տա  քրքիր դիտարկումների հետ, որոնք ներկայացված են АРМЯНЕ МИРА
ին տերնետ-պարբերականում, ս. թ. հունիսի 10-ի «Թուրքիան և Ադր բե  ջանը
տա րածաշրջանում ծավալապաշտության խորապես մտածված և նա խա -
պատ րաստված ծրագիր են ձեռնարկել» հոդվածում (https://arm-world.ru/
news/novostnik/57918-turcija-i-azerbajdzhan-zapustili-gluboko-produmannuju-i-
podgotovlennuju-programmu-jekspansii-v-regione.html)։ Որոշ մեջ բերում ներ
կա տարենք այդ հոդվածից. «Ահա արդեն որերորդ անգամ, գրե թե հա մա ժա -
մա նակյա, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդես են գալիս մե -
ղադ րական հայտարարություններով թյուրքական այդ երկու հան րա պե -
տութ յունների հիմնադիր հայրերի հասցեին։ Էրդողանը մայիսի 8-ին նորից
դի մեց 1923 թ. Լոզանի պայմանագրի թեմային, որն ստորագրելով քե մա լա -
կան Թուրքիան, նրա խոսքով, առանց անհրաժեշտության անձնա տուր եղավ
Արևմուտքի երկրներին և, մասնավորապես, Հունաստանին։ Իսկ Ալի ևը դրա -
նից մի քանի օր առաջ հերթական անգամ իր խոսքում անդրա դար ձավ
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1918-ի մայիսի իրադարձություններին, երբ, իբր, մուսավաթական կու սակ -
ցութ յան առաջնորդները անհեռատես որոշում կայացրին` «նվիրել ադր բե -
ջա նական Իրևանը» նոր ստեղծվող հայկական հանրապետությանը»։ Չեմ
պսա կազերծի ժամանակակից նեոօսմանյան Թուրքիայի` հանձին 37-րդ
սուլ  թան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի ու նրա քաղաքական (իհարկե` շատ
ավե լի փոքր տրամաչափի) նմանակի` հանձին ափշերոնյան սուլթան Իլհամ
Ալի ևի, նկրտումների ողջ անհեթեթությունը, այլ կսահմանափակվեմ միայն
հոդ  վածի հեղինակի(ների) եզրահանգմամբ. «Պետք է կույր լինել` չտեսնելու
հա  մար թյուրքական երկու պետությունների կողմից խորապես մտածված և
նա խա պատրաստված ծավալապաշտական ծրագիրը տարածաշրջանում
(Հա րավ  կովկասյան – Ա. Գ.) և իրենց վերցնելու այն, ինչը, թյուրքական տրա -
մա   բանության համաձայն, լավ չի դրված։ Աշխարհը հայտնվել է մեծ փոփո -
խութ  յունների շեմին, և հազիվ թե Անկարան Բաքվի հետ միասին բաց թող -
նեն ի հաշիվ արագ չկողմնորոշվողների օգուտ քաղելու հնարավորությունը։
Լո  զանը, Մոսկվայի պայմանագիրը, Մուսթաֆա Քեմալը ... այս ամենը Անկա -
րան Բաքվի հետ միասին, ինչպես իրենց է թվում, արդեն անցել են, և այդ
ամե նը պարտավորություններից ու կաշկանդող սահմանափակումներից
նրանց համար վերածվել է իմաստ չունեցող ավելորդության։ Թուրքիայի և
Ադր  բեջանի քաղաքական օրակարգն այսօր պահանջում է այլ պայ մանա -
գրեր և այլ հերոսներ»։ Կարծում եմ, որ Հարավկովկասյան և Մեծ Մերձավոր
Արևել  քի տարածաշրջանում ընթացող աշխարհաքաղաքական գործ ըն թաց -
նե րի մասին քիչ թե շատ տեղեկացված քաղաքական ոչ մի գործիչ չի կարող
վի  ճարկել այս համոզիչ եզրակացությունը։ Այսինքն` նորահայտ սուլ թան նե րի
մտա հղացումը լիովին համապատասխանում է նեոօսմանների` Ջիբ րալ թա -
րից Հյուսիսային Աֆրիկայով մինչև Չինաստանի Սինցզյան-Ույ ղու րա կան
շրջան թյուրք-իսլամական մեծ աղեղի ստեղծման բաղձալի երա զան քին։ Եվ
հենց այս նպատակին հասնելուն էլ ուղղված են Թուրքիայի ուղղակի ռազ -
մա կան ագրեսիան Լիբիայում, Սիրիայում, Իրաքում, Քրդստանում, պար բե -
րա բար իրականացվող սադրիչ զորավարժությունները Նախիջևանի և Հա -
յաս տանի Հանրապետության սահմանին, լարվածության թեժացումը ան -
վտան գության գոտում, որը վերահսկվում է Արցախի Հանրապետության զին -
 ված ուժերի կողմից Հայաստանի բարեկամական Իրանի Իսլամական Հան -
 րապետության 105 կիլոմետրանոց սահմանին` Զանգելանի, Ջեբրայիլի ու
Ֆիզուլիի շրջաններում։ Կասկած չի հարուցում, որ թուրք-ադր բեջա նա կան բա -
զեների մերձավոր խնդիրն իրավիճակի ապակայունացումն է Հա յաս  տանի
Հանրապետությունում և Արցախի Հանրապետությունում, Ռու սաս  տանի Դաշ -
նության հարավային մատույցներում` թիրախ ունենալով այն տե  ղա փոխել ՌԴ
Հյուսիսային Կովկասի հանրապետություններ։ Իսկ այն տե ղից, մեկ էլ տեսար,
ին չո՞ւ իրավիճակը չփորձել ապակայունացնել հենց Ռու  սաս տանի Դաշ -
նության ներսում` ՌԴ-ում ապրող 25 մլն մուսուլմանների մա սին Էր դո ղանի
խորհրդական Մեսութ Հաքիի սպառնալիքներին լիովին հա մա  պա տասխան,
որոնք պատերազմի դեպքում «Ռուսաստանը կմաս նա տեն ներ քին ուժերով»։
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Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, այս տագնապալի պայմաններում, որոնք
ցան  կա ցած պահի Ադրբեջանի կողմից կարող են վերաճել լայնամասշտաբ
ռազ  մական ագրեսիայի հայկական երկու պետությունների դեմ, ապշում ես,
երբ պատկերացնում ես Հայաստանի քաղաքական դասի` լինի նիկոլվո վա -
ևիչ  յան խառնամբոխը, թե նրան դիմակայող ընդդիմությունը, այսօրվա օրա -
կար գը։ Ընդ որում` ես հատուկ առայժմ չեմ հիշատակում բացահայտ հա կա -
հայ կական քաղաքականության մասին, որն այժմ իր արտացոլումն է
գտնում Եվրամիության ամենատարբեր կառույցների սեղանին գտնվող
տա  րա տեսակ փաստաթղթերում։ Նման դրությունն այլ կերպ, քան Ադրբե -
ջա նի սադրում հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հան րապե -
տութ  յան և Արցախի Հանրապետության դեմ ռազմական գործողությունների
սան  ձա զերծման` չես բնութագրի։ Տողերիս հեղինակն արդեն գրել է այս մա -
սին ս. թ. մայիսի 23-ի «Ադրբեջանը ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հավանությամբ պատե -
րազմ կսանձազերծի Արցախի դեմ» հոդվածում, որը հրապարակվել է ռու -
սաս  տանյան հեղինակավոր REGNUM տեղեկատվական գործակալության
ին  տեր նետ-պարբերականում։ Այնտեղ ներկայացված փաստարկները ԵՄ
մեր եվրոպացի գործընկերների սադրիչ գործողությունների վերաբերյալ այ -
ս օր արդեն կարելի է լրացնել հակահայկական նոր գոհարներով։ Այսպես,
2020թ. հունիսի 11-ին Ադրբեջանի տասնյակ ինտերնետ-պարբերականներ
ոչ առանց հիացմունքի և զմայլանքի հրապարակեցին հոդվածներ (հիմնա -
կա  նում) նույն վերնագրով. «Եվրախորհրդարանը հանդես է եկել ի պաշտ -
պա  նություն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության»։ Դրանցում
կար  դում ենք. «Եվրոպական խորհրդարանի` Ադրբեջանի վերաբերյալ զե -
կու  ցողներ Ժելենա Զավկոն, Հայաստանի վերաբերյալ` Տրայան Բեսեսկուն և
Ադրբեջանի, Վրաստանի ու Հայաստանի գծով Եվրոպական խորհր դա րա նի
խոր հրդարանական համագործակցության կոմիտեի համանախագահ Մա -
րիա Կալյուրանը առաջին անգամ ընդունել են համատեղ հայտարա րութ -
յուն` հղում կատարելով հրապարակված փաստաթղթին։ Նշվում է, որ սա
Եվ րախորհրդարանի պաշտոնատար անձանց ընդունած` պատմության մեջ
առա ջին համատեղ փաստաթուղթն է Ադրբեջանի օկուպացված տա րած ք -
նե րում անօրինական գործունեության մասին։ Ինչպես նշվում է, այս հայ տա -
րա րությունն ընդունվել է «շուտով ճանապարհի շինարարության սկսվե լու
հետ կապված, որն ուղղակիորեն կկապի Հայաստանն ու Լեռնային Ղա րա -
բա ղը (ըստ երևույթին, եվրոպացի խորհրդարանականները ոչ մի դա տա -
պար տելի բան չեն տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման մեջ, դրա
կոր ծանարար հետևանքների հաղթահարման համար էլ նախա տես ված է
Հա յաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը կա պող
ճա նապարհը – Ա. Գ.) մի նախագծի շրջանակում, որի մասին հայ տա րարվել
է անցած տարի ... Բացի այդ, դա կարող է խորհրդանշական ձևով ամ րա -
գրել Լեռնային Ղարաբաղի ու նրա հարակից տարածքների ապօ րինի օկու -
պա ցիան։ Ուստի, մենք շատ մտահոգ ենք այդ նախա ձեռ նութ յամբ, քանի որ
այն չի օժանդակում պայմանների ստեղծմանը, որոնք կնպաս տեն վստա -
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հութ յան, խաղաղության և հաշտեցման հաստատմանը»։ «Վստա հության,
խա ղա ղության և հաշտեցման հաստատմանը նպաստող» պայ ման ների բա -
վա կան տարօրինակ ընկալում։ Եթե Արցախը հայտնվեր շրջա փակման մեջ`
զրկ ված իր բնակչությանը կենսականորեն անհրաժեշտ ապ րանք ներով մա -
տա կարարելու հնարավորությունից, միաժամանակ մնա լով ափշերոնյան
սուլ թանի ողորմածության հույսին, ապա այդ դեպքում, այս հա յատ յաց հայ -
տա րարության հեղինակների տրամաբանությամբ, դա «կնպաս տե՞ր վստա -
հութ յան, խաղաղության և հաշտեցման հաս տատ մանը»։ Սակայն տարա -
կու սանք է առաջացնում նաև մեկ այլ փաստ, դիցուք. Ղա րա բաղ յան հակա -
մար տության խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա -
մա նախագահող երկրների նախագահների բոլոր հինգ հայտարա րութ յուն -
նե րում որպես հակամարտության կարգավորման պար տա դիր պայման
հստակ կրկնվում է «Հայաստանը Լեռնային Ղարա բաղի հետ կապող մի -
ջանց քի ստեղծումը»։ Ուրեմն, ինչո՞ւ է այս հարցը հենց հի մա այդպես հուզել
եվ րոպացի խորհրդարանականներին, որոնք ավրա լային ռեժիմով, այն
պայ մաններում, երբ Եվրոպական խորհրդարանի ս. թ. հու նի սի 16–17-ի
լիա գումար նիստի ընթացքում է [համաձայն Եվրա խորհր դա րա նի պաշ տո -
նա կան կայքի` նիստի օրակարգում նախատեսվում է քննար կել ԵՄ արտա -
քին գործերի կոմիտեի ընդունած «Եվրոպական խորհրդա րա նի հանձնա -
րա րականը» Խորհրդին, Հանձնաժողովին և Հանձնաժողովի փոխ նա խա -
գա հին» (Արևելյան գործընկերության և անվտանգության քաղա քա կանութ -
յան հարցերով ԵՄ Գերագույն ներկայացուցչին) բանաձևի նա խա գիծը 2020 թ.
հու նիսի գագաթաժողովի առիթով] նախատեսվում այդ հար ցի քննարկումը։
Կա րելի է ամենատարբեր եզրակացություններ ներ կա յաց նել Ղարաբաղյան
հա կա մարտության կարգավորման վերաբերյալ նշված հակահայկական
բա  նա ձևերի ընդունման դրդապատճառների մասին։ Սակայն, իմ կար ծի -
քով, կարևոր է այլ բան, այն է. Նիկոլ Վովաևիչի արևմտյան հովանա վոր նե րը
հստակ հասկանում են, որ Հայաստանի իշխանության ղեկին իրենց դրա ծոյի
գտնվե լու օրերը հաշված են։ Ուրեմն, բազմամիլիոնանոց դոլա րա յին նե -
րար  կումները տարատեսակ սորոսյան լափակերներին, Ստամ բուլ յան կոն -
վեն ցիայի կամ Լանզարոտի կոնվենցիայի տիպի հակա քրիստո նե ա կան բա -
նա ձևերի մոլի կողմնակիցներին, և որ ամենագլխավորն է` Ղա րա բաղյան
հա կա մարտության կարգավորման ջատագովներին, ինչի հե տևան քով
ՆԱՏՕ-ի խաղաղարար զորակազմ կմտցվի անվտանգության գոտի` Ար ցա խի
զին  ված ուժերի կողմից վերահսկվող` Իրանի հետ 105 կիլո մետ րանոց սահ -
մա նին, ինչպես ասում են, ջուրը կընկնեն։ Այ, սրա համար էլ շտա պում են
մեր արևմտյան գործընկերները։

Հարգելի ընթերցող, այս հարցերն այսքան մանրամասն ներկայացնելը
բնավ պատահական չէ, այլ հետապնդում է բավական կոնկրետ նպատակ,
դի  ցուք. զգուշացնել Հայաստանի քաղաքական առողջ ուժերին, որոնք ար -
դա  րացիորեն պահանջում են Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի հե ռա -
ցումն իշխանությունից, այն փորձանքից, որպեսզի հանկարծ չդառնան գու -
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նա  վոր հեղափոխությունների հեղինակների` հայ հասարակության պա -
ռակտ  ման, այդ հասարակությունն իրար միջև քաղաքական անհաշտ թշնա -
մա  կան ուժերի բաժանելու մանրակրկիտ մտածված սցենարի գործող ան -
ձինք։ Ուստի, չափազանց կարևոր է, որպեսզի մեր օրերում բոլորը, ում հա -
մար թանկ է Հայաստանի և Արցախի ճակատագիրը, գիտակցեն, որ հայ հա -
սա  րա կության պառակտման խորացման դեպքում մեծ է վտանգը, որ ընդ դի -
մութ յան առաջնորդ կոչվելու իրավունքի համար քաղաքական մրցակ ցութ -
յան պոռթկման մեջ ՀՀ քաղաքական այրերը կարող են աչքաթող անել
անդր օվկիանոսյան տիկնիկավարների նենգ մտահղացումը և դառնալ
«ժող  վարչապետի» ուղեվարների` արդեն ոչ առաջին տարին փայփայած
պլա նի մասնակիցները` խարխլել հայկական պետականության հիմքերը և
դրա  նով իսկ ստեղծել ապակայունության գոտի մեր ռազմավարական դաշ -
նակ  ցի, եղբայրական Ռուսաստանի Դաշնության հարավային մա տույց նե -
րում։ Իսկ այնուհետև ՀՀ-ում իշխանության եկած ամեն տեսակի ռուսատ -
յաց  ները կփորձեն հասնել Հայաստանից (Գյումրիից) 102-րդ ռուսական
ռազ  մակայանի, Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի ԱԴԾ
Սահ  մանապահ վարչության սահմանապահ չորս ջոկատների (ադրբեջանա-
թուր  քական ներխուժման սպառնալիքի դեմ պետական սահմանի ան վտան -
գութ յան հուսալի երաշխավորի և անվտանգության հենարանի) ու Երևա նում
Ռու սաստանի «Էրեբունի» ռազմաօդային բազայի դուրս բեր մանը։ Մենք
պետք է հենց այս կտրվածքով դիտարկենք Հայաստանի Ազ գա յին ան -
վտան գության ծառայության տնօրենի շուտափույթ փոփոխությունը և միան -
գա մայն պատասխանատու այդ պաշտոնին ոչ անհայտ ռուսատյաց-կո -
ռուպ ցիոներ, Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար Դա վիթ
Սա նասարյանի (որը մերկացվեց հատկապես խոշոր չափի կաշառք վերց -
նելու մեջ, ինչը նիկոլվովաևիչյան խառնամբոխում այլ կերպ ան վան վում է
ծա ռայողական դիրքի չարաշահում) հոգևոր հետևորդ` 29-ամյա Ար գիշ տի
Քյա րամյանի նշանակումը։ Չէ՞ որ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, որ Հա յաս -
տա նի ներկայիս հակառուսական իշխանությունները տարված են Ռու սաս -
տա  նի ԱԴԾ-ից սահմանապահ գործառույթները Հայաստանի Ազ գա յին ան -
վտան գության ծառայությանը հանձնելու գաղափարով։ Ընդ որում` նրանք
իրենց ենթակա լրատվամիջոցներով արդեն հղումներ են կատարում այն
բա նին, թե, իբր, սպառվել է 1992 թ. սեպտեմբերի 30-ի «Ռուսաստանի Դաշ -
նութ յան և Հայաստանի Հանրապետության միջև Հայաստանի Հան րա պե -
տութ յան տարածքում գտնվող` Ռուսաստանի Դաշնության Սահ մանա պահ
զոր քերի կարգավիճակի և նրանց գործունեության պայմանների մա սին
պայ մանագրի» ժամկետը։ Ռուսատյացների հաշվարկը որքան վտան գա -
վոր, նույնքան էլ նենգ է։ Նիկոլ Վովաևիչի ուղեվարները չափից ավելի շատ
են ցանկանում, որպեսզի Իրանի հետ Հայաստանի սահմանի Մեղրիի 45 կի -
լո մետրանոց տեղամասը պահպանեն, իբր, հայ սահմանապահները` հիա -
նա լի իմանալով, որ նրանց նորահայտ պետերը ցանկացած պահի ամե նա -
բա րեհունչ պատրվակներով կարող են խնդրել իրենց օտարերկրյա ուղե -
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վար  ներին, օրինակ` ԱՄՆ-ին, օժանդակել իրենց ՆԱՏՕ-ի ուժերի ներ գրավ -
ման հարցում` ՀՀ պետական սահմանի պահպանությունն ուժեղացնելու
նպա   տա կով։ Ընդ որում, ըստ նրանց ըմբռնման, հայ-թուրքական սահմանը
պաշտ  պանել բնավ պետք չէ, իզուր չէ, որ նրանց քարոզչությունում հետևո -
ղա  կա նորեն հայ քաղաքացուն ներշնչվել է գաղափարն այն մասին, որ եթե
նման հակապետական բան տեղի ունենա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կող -
մից, ապա ՀՀ իշխանավորներին ու հենց Հայաստանն ակնթարթորեն կպաշտ -
 պանեն ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ի գծով նրա դաշնակիցները, որոնք ան հա պաղ
կհո գան հայ-թուրքական սահմանի անվտանգության մասին։ Գրում եմ այս
տո ղերը և ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կողմնորոշվել. ի՞նչն է դրդում տիե -
զե  րական մասշտաբի քաղաքական գործիչ Նիկոլ Վովաևիչին, երբ ՀՀ ազ -
գա յին անվտանգության անթաքույց սպառնալիքների պայմաններում գնում
է Հայաստանի Ազգային անվտանգության ծառայությունը քայքայելու ճա նա -
պար հով։ Զբաղեցրած պաշտոնին լիակատար անհա մար ժե քութ յո՞ւնը, թե՞
ազ գային շահերին բացահայտ դավաճանությունը։ Իսկ գուցե անդր օվ կիա -
նոս յան տերերի առջև անձնական վտանգի գիտակցությունը, որոնք էլ նրան
իշ խա նության բերեցին հենց այդ հակահայկական և հակա ռու սական գոր ծո -
ղութ յուններն իրականացնելու նպատակով, ինչը նրան առ այժմ ոչ մի կերպ
չի հաջողվում։ Վերլուծելով Նիկոլ Փաշինյանի գործո ղութ յուն ների այս բոլոր
տագ նապալի դրդապատճառները` ավելի ու ավելի եմ հակ վում այն եզ րա -
կա ցությանը, որ «ժողվարչապետի» գործողությունների վերը թվարկված
շար ժառիթները տեղի են ունենում միաժամանակ։ Ուստի, Հա յաստանի
առողջ բոլոր ուժերի, որոնք գիտակցում են հայկական երկու պե տութ յուն նե րի`
Հա յաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե տութ յան գոյությանն
սպառ նացող մահացու վտանգը, անմիջական խնդիրը վար չապետի պաշ -
տո  նում Ն. Փաշինյանի գտնվելուց ազատվելն է, միա վոր վե լը ոչ թե ընդ դի -
մութ յան առաջնորդի (ընդ որում` տրվելով դրսից պար տա դրվող շտամպին,
որը բաժանում է հայ ժողովրդին «սևերի» և «սպիտակ ների» կամ էլ գործող
իշ խանությունների ու ռևանշիստների` այսպես կոչված նախ կին իշ խա նութ -
յուն ների, որոնք, այո, չնայած աշխատանքում ունեցած ցա վալի բաց թո ղում -
նե  րին, Նիկոլ Վովաևիչին և Ко-ին ինստիտուցիոնալ առու մով կայացած այն -
պի սի Հայաստանի Հանրապետություն են թողել, որի հիմ քերն ահա արդեն
եր կու տարի առանց հոգնելու, գիշերուզօր սասանում են, բայց ոչ մի կերպ
չեն կարողանում խարխլել) դերին հավակնող քաղա քա կան այս կամ այն
գործ չի, այլ մեր Հայրենիքի փրկությանն անհրաժեշտ միակ օրախնդիր գա -
ղա փարի շուրջ։ Համոզված եմ, որ այս հիմքի վրա մեր հա սա րակության
առողջ բոլոր ուժերի միավորումն աջակցություն կստանա Հա յաս տանի
բնակ չության ճնշող մեծամասնության կողմից։ Ավելին, համոզ ված եմ, որ
այդ պիսի միավորումն ըմբռնումով և հավանությամբ կընդունվի ժա մա նա կի
փոր ձությունն անցած մեր հուսալի ռազմավարական դաշ նակ ցի` Ռու սաս -
տա նի Դաշնության կողմից։ Անվերապահ այս ճշմարտութ յուն նե րի գի տակ -
ցու մը, դրանց իրագործմանն ուղղված կոնկրետ աշխատանքի իրա կա նա -
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ցումն անարյուն դիմակայության, ազգային անվտանգության սպառ նա լիք -
նե րի չեզոքացման գրավականն են։ Ասվածի այլընտրանքը հայ կական պե -
տա կանության կորուստն է։ Եվ սա չափազանցություն չէ, ու եթե այդ գործ -
ըն թացը չկանգնեցվի, ապա հետագա իրադարձությունները կդառ նան լոկ
2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման և ամեն ինչ ան սկզբուն քայ -
նո րեն կործանողին` իր քաղաքական կարիերան տխուր ավար տող Նիկոլ
Վո վայի Փաշինյանին իշխանության բերելու տրամաբանական վեր ջա բանը։
Ուս տի, մեր Հայրենիքի փրկության միակ օրախնդիր գաղա փա րը պետք է
դառ նա «Հայրենիքի փրկությունը Հայաստանի և Արցախի բո լոր առողջ
ուժե րի միավորման մեջ է» կոչը։    

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
АРМЕНИИ НЕ ПРОЙДЕТ!

Аннотация
Было бы справедливо, если бы представители всех фракций и по -

ли тических партий, представленных в НС РА VI созыва, создали коорди-
национный совет по консолидации здоровой части армянского общества
на борь бу по отстранению от власти антинациональный и уже погрязший
в преступлениях антинародной клики Никола Пашиняна и Ко. Подобная ра   -
 бо та не терпит промедления, ибо наше Отечество в опасности.

Уважаемый читатель, статью хочу начать с откровенного признания
о моих переживаниях в ходе просмотра грандиозного военного парада на
Крас ной площади в Москве в честь 75-летнего юбилея Победы совет ского
на рода в Великой Отечественной войне. Граждане Республики Ар мения
(далее – РА) могли видеть трансляцию парада в прямом эфире разве что
по ведущим российским телеканалам. Ни один из телеканалов РА, будь
то частных или государственных, так и не счел необходимым обра титься
к своим коллегам в Российской Федерации (далее – РФ) с прось бой о том,
чтобы армянские телеканалы, вещающие на всю республику, имели воз-
можность транслировать этот священный для большинства армянских се -
мей праздник, юбилей Победы. Убежден, что наши российские друзья и
союзники, поступи им такое предложение, дали бы однозначно положи-
тельное решение этому вопросу. Пишу об этом с болью, по тому что в
мар зах (областях) РА многим и многим нашим гражданам не всегда дос -
туп ны передачи российских телеканалов. Смотря в прямом эфире парад
По беды, не скрою, передо мной воскресал образ моего отца, известного
пар  тийного и государственного деятеля Советской Ар мении – Мамикона
Ар та шесовича Гегамяна. В 1941 году мой отец, будучи слушателем Выс -
шей партийной школы при ЦК ВКП (б), со своими со курсниками из всех
союз ных республик СССР и сотнями добровольцев-москвичей тушили по -
жа ры на подступах к Москве и её окраинах.

Так вот спустя 44 года, 9 мая 1985 года в Ереване я и мой отец по Цен -
т раль ному телевидению СССР смотрели военный парад Победы по слу чаю
40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной вой не. Мне
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вре  зались в память полные слёз глаза моего отца. Тогда я не стал его
рас   спрашивать о том, какие он испытывал в тот момент чувства, кого из
род  ных и друзей вспомнил, какие события стали причиной слёз на его
гла  зах. Как мне казалось, слова и запросы в этот день были излишни. С
то го времени минуло 35 лет и 24 июня т. г. я вдруг поймал себя на мысли,
что, наблюдая за чеканным шагом воинов различных родов войск, колон-
нами военных делегаций из стран СНГ, Китая, Индии, Сербии, Монголии,
а также увидев прохождение и полёт не имеющих аналогов в мире совре-
менной военной техники и авиации (специально особо выделяю), мои
гла  за также были полны слёз … Не хотелось бы и далее философство-
вать на эту тему. Чтобы полнее выразить свои чувства, я всего лишь, ува-
жаемый читатель, приведу последние строки из поэмы «Реквием» Ро бер та
Ива новича Рождественского, этой симфонии общечеловеческого горя и
па мяти: «Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! Мечту пронесите
че рез года и жизнью наполните! … Но о тех, кто уже не придет ни ког да, –
зак линаю, – помните!».

Надо полагать, что подобные ассоциации во мне пробудились впол-
не ожидаемо именно сейчас и вот в связи с чем. Итак, 15 июня 2020 г. ту -
рец кий аналитический новостной интернет-портал “Nordic Monitor”, кон -
тро лирующийся некоммерческой шведской организацией Nordic research
Mo ni toring Network и функционирующий в Швеции, опубликовал статью
ав тора Абдуллаха Бозтурка, в которой была обнародована информация
Ге нерального штаба Вооруженных сил Турции, где говорилось о том, что
Ген штаб ВС Турции разрабатывал план вторжения в Грецию и Армению
(“Tur key has a plan for the invasion of Greece, secret documents reveal”)
(https://www.nordicmonitor.com/2020/06/turkey-planned-to-invade-greece-sec-
ret-document-reveals/). Этот документ представлял презентацию в Micro -
soft Power Point (программа подготовки презентаций и просмотра презен-
таций, являющаяся частью Microsoft Offise), состоял из двух слайдов, пер-
вый из которых содержал заголовок “Harek ât Planlama Direktifi” («Ди рек -
ти ва по планированию операций») и дату – 13 июня 2014 года. На втором
слай де был указан перечень из нескольких планов операций, при этом
боль шинство из них были вымараны. Остались нетронутыми только два –
пла ны по вторжению в Армению (составлен 15 августа 2000 года) и в Гре -
цию (13 июня 2014-го). Как уточняет “Nordic Monitor”, документ был пред -
став лен следователями в суд в рамках дела о попытке госпереворота в
Тур ции в августе 2016 года и оказался в материалах дела среди множе-
ства копий электронных писем турецких военных, передавших переписку,
в том числе зашифрованную, по требованию следствия. Напомним чи та -
те лям, что еще в начале декабря 2019 г. депутат-армянин Великого На -
цио нального Собрания Турции Каро Пайлан направил письменный зап -
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рос министру обороны Турции Хулуси Акару в связи с этой уже известной
ему публикацией турецкого аналитического центра “Nordic Monitor”, дей-
ствующего, повторюсь, в Швеции. Каро Пайлан, в частности, поинтересо-
вался у министра, существует ли на самом деле у Генштаба ВС Тур ции
прог рамма нападения на Армению под кодовым названием “Altay”? «Эта
прог рамма все еще актуальна? С какой целью и для чего была она раз ра -
бо тана? Намерены ли вы развеять беспокойство народа Армении, выз -
ван ного в связи с обнародованием данных утверждений?» – написал в
своем запросе депутат парламента Турции от прокурдской Демокра ти чес -
кой партии народов Каро Пайлан. Напомним читателям и другой факт.
Так, 14 мая т. г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган крайне резко
отоз  вался о сотрудничестве Греции и Армении, приравняв их к террори-
стам и сатанинским силам. Так, выступая по турецкому национальному
те  левидению, 37-й турецкий султан, претендующий на роль нового нео ос -
ман ского лидера, этакого архитектора воплощения идеи Великого Ту рана
в XXI веке, в частности, заявил: «Турция продолжит борьбу с террориз-
мом и внешними врагами от сатанинских сил из числа армянского и гре -
чес кого лобби до врагов в Персидском заливе, а также теми, кто, ис поль -
зуя иностранные финансовые институты, пытается создать для нас огра-
ничения». На фоне этих воинственных действий турецких ястребов во
влас ти приобретают совершенно другой смысл заявления министра обо-
роны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. Так, 23 ию ня
т.г. российский интернет-портал Versia.ru опубликовал статью под заг ла -
вием «Пиар вместо пушек», в которой была приведена цитата из интер-
вью генерал-полковника З. Гасанова на телеканале CBC Azerbaycan. Так,
со ссылкой на интернет-портал Haqqin.az, Versia.ru опубликовал статью
(https://versia.ru/zacem-ministr-oborony-azerbaydzana-reshil-podstavit-rossij-
scogo-kollegu), в которой приводится «объяснение» тому, как, по словам
Га  санова, успешному исходу Апрельской (2016 г.) войны между Азер бай -
джа ном и Республикой Арцах воспрепятствовал лично министр обороны
Рос сии Сергей Шойгу: «Сергей Кужугетович очень хорошо относится к
Азер  бай джану, у нас с ним очень хорошие и доверительные отношения.
Во время боевых действий в 2016 году после разгрома части армянской
ар  мии, взятия нами высоты Лелетепе, мы начали продвигаться в направ-
лении села Талыш. Тогда армяне начали звонить Сергею Шойгу, умоляя
его позвонить мне и попросить остановить наступление азербайджанской
ар  мии». Я не стану приводить реакцию азербайджанских и проазербай-
джанских масс-медиа на данные «откровения» бравого министра по этой
те  ме, а приведу всего лишь одну выдержку из всем известного проазер-
байджанского интернет-издания. Так, 24 июня т. г. в интернет-издании
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Pravda.ru была опубликована статья под заглавием «Телефонный фронт
За  кира Гасанова. В чьих интересах министр обороны Азербайджана рас-
крыл «военные тайны» накануне Дня вооруженных сил республики», в ко -
то рой автор Ирина Гусакова, в частности, пишет: «Также вполне резонно
пред положить, что ссылка на Сергея Шойгу всего лишь уловка, операция
при крытия. Вполне возможно, что отказ от наступления состоялся по
«прось  бе» других сил … Аналогов такого отношения к руководству воен-
ным ведомством и ведению боевых действий в истории найти трудно, ес -
ли вообще возможно!». Думается, что побудительные мотивы этого ин -
фор мационного вброса Закира-оглы в скором времени будут раскрыты, а
меж ду тем заметим, что бывший министр обороны Республики Арцах Ле -
вон Мнацаканян, говоря об Апрельской (2016 г.) войне, представил объек -
тив ную картину событий тех дней. Он заявил, что Азербайджан, по неся
зна чительные потери живой силы (десятикратно превышающие по тери
ар мянской стороны) и техники, был вынужден просить о прекращении
воен ных действий при посредничестве Генерального штаба Минис -
терства обороны Российской Федерации. Так, 5 апреля 2016 г. между на -
чаль никами Генеральных штабов Вооруженных сил Азербайджана и Ар -
ме нии была достигнута устная договоренность о прекращении огня. Од -
нако Закир Гасанов на этом не остановился. В поддержку воинственных
выпадов 37-го турецкого султана его азербайджанский военный подмас-
терье, как пишет интернет-издание (https://irevanz.com/rus/index.php? -
newsid =6329) в статье под заглавием «Закир Гасанов: «Никакая буфер-
ная зона не спасет врага от справедливого возмездия», Гасанов заявил:
«Мы обладаем всеми возможностями для разгрома противника, и враг
это хорошо знает». Далее муаллим Закир назвал абсурдными заявления
ар мянской стороны о том, что «находящиеся под оккупацией прилегаю-
щие к Нагорному Карабаху азербайджанские районы могут считаться бу -
ферной зоной (речь о зоне безопасности вокруг Республики Арцах, конт-
ролируемой ее вооруженными силами. – А. Г.). Во-первых, это полный
абсурд. Во-вторых, мы не должны забывать о Нахчыванской Автономной
Рес публике. Распоряжением и при участии президента Азербайджана,
Вер ховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Нахчыване сформи-
ровано мощное армейское объединение – Отдельная общевойсковая ар -
мия. Она имеет в своем арсенале ракетные системы залпового огня. Вы -
сокая боеготовность и стратегические позиции азербайджанской армии
соз дают у нас уверенность в том, что никакая буферная зона не спасет
вра га от справедливого возмездия». Странно, что такой падкий на «откро-
вения» бравый Закир-оглы не продолжил свою мысль, поведав миру
честной о том, что военное руководство вооруженными силами, располо-
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женному в Нахичеване полностью находится в компетенции Генштаба ВС
Тур ции, что является не чем иным, как секретом полишинеля для мини-
стра обороны Азербайджана Закира Гасанова. Заметим, что в его адрес
весь ма примечательные отклики приводится и в вышеупомянутой статье
«Пиар вместо пушек», взятые из того же интернет-издания Haqqin.az. Не
мо гу удержаться от соблазна, впрочем также для полноты информации, и
при веду лишь отдельные записи азербайджанских блоггеров, опублико-
ванные в Haqqin.az и взятые из аккаунтов в Facebook-е: «Выходит так, что
азер байджанская армия подчиняется Шойгу? Без его команды нельзя
нас тупать? Позорище», или же: «За 30 лет одно не то село, не то возвы-
шенность освободили» … «Шойгу позвонил», «разгромили армию», а фельд -
мар  шала Паулюса там не было?». Интересно, почему столь щепетильные
азер  байджанские пользователи Facebook упорно не замечают одну, не еди-
ножды проверенную данность, как-то: начиная с 21 декабря 2010 года, пос -
ле ратификации Милли меджлисом Азербайджана документа под назва-
нием «Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи между
Тур  цией и Азербайджаном», подписанного 16 августа 2010 г. президента-
ми этих стран, фактическое руководство Вооруженными силами апшерон-
ского султаната, то бишь Азербайджана, полностью находится в ведении
Генерального штаба Вооруженных сил Турции. И это сколь примитивное,
столь же лукавое упоминание Закиром-оглы о якобы имевшем место те -
ле  фонном разговоре с министром обороны России Сергеем Кужу ге то -
вичем Шойгу, после которого было прекращено наступление азербай-
джанской армии, преследует одну-единственную цель, а именно: вбить в
под  соз нание граждан Армении и Республики Арцах мысль о том, что, в
слу чае развязывания Азербайджаном новой военной агрессии против
Рес публики Арцах (а все последние действия азербайджано-турецких яс -
тре бов убедительно свидетельствуют о возможности начала военных
дейст вий с их стороны), это будет предпринято лишь с ведома и благо-
словения министра обороны России. Что ж, типичный образчик коварной
нео  османской многоликой мерзкой политиками. При этом З. Гасанов вов се не
слу чайно говорит о достаточно серьезных вооруженных силах (турецких),
дис лоцированных в Нахичеване. Тактика их будущих действий проста:
про воцировать военные столкновения на армяно-азербайджанской госу-
дарственной границе в районе Нахичевана, имея целью взять под об -
стрел стратегическую дорогу, соединяющую Араратскую область с Зан -
гезуром, а стало быть с Арцахом, лишив тем самым армянскую сторону
воз можности снабжения Вооруженных сил Арцаха, одновременно начав
широкомасштабную военную агрессию против Республики Арцах. После
ожидаемой подобной военной авантюры напомнят неискушенным читате-
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лям «о происках Кремля», одобрения Москвой действий азербайджан-
ской военщины, как минимум, со стороны министра обороны РФ. Ин фор -
ма ционной подготовке такой возможной операции было посвящено и выс -
туп ление апшеронского султана Ильхама Алиева на VII саммите Совета
сот рудничества тюркоязычных государств (Тюркский Совет), сос тояв ше -
гося в октябре 2019 года в Баку. Напомним читателям, что, выступая на
этом мероприятии, И. Алиев, в частности, заявил: «Как вы знаете, Нах чы -
ван отдален от материковой части Азербайджана. Между ними располо-
жен Зангезур – древняя азербайджанская земля. Ее передача Арме нии
соз дала географический раскол Тюркского мира». Более того, вопросу
Зан гезура тогда же, в октябре 2019 г., была посвящена аж целая статья в
Min val.az под заглавием «Азербайджан возвращает вопрос Зангезура в
по вестку дня», в которой небесталанный рупор апшеронского султана То -
фи га ханум, она же политический обозреватель Нурани, со всей откро-
венностью раскрывает информацию о подлинных стратегических союзни-
ках Азербайджана. Приведем лишь одну выдержку из этой статьи: «На ко -
нец, есть еще и такая сторона вопроса, как нежная дружба Армении с
Ира ном, которая включает в себя и незаконный транзит оружия радикаль-
ным проиранским группировкам, и сотрудничество спецслужб, в том чис -
ле и в «работе» против США, и совместное производство оружия. На этом
фо не и наличие оккупированного, а значит, никому не подконтрольного
участка государственной границы Азербайджана с Ираном, и то, что во
вре  мя визита на Южный Кавказ советнику президента США по нацио-
нальной безопасности Джону Болтону не удалось договориться о соблю-
дении режима санкций именно с Арменией, скажем так, придает «вопросу
Зан гезура» новую актуальность. И даже если сам Болтон ушел в от -
ставку, то обеспокоенность США происходящим в Иране и вокруг него ни -
ку да не исчезла. И это тоже придает совершенно иное «прочтение» тому
са мому вопросу Зангезура. А это значит, что Армении за свои агрессивные
уст ремления, вполне возможно, придется заплатить и «территориальную»
цену. Тем более что и военный, и политический расклад сил теперь меняется
не в ее пользу». То есть Тофига ханум недвусмысленно заявляет о под-
держке будущей военной агрессии Азербайджана со стороны США.

Думается, что дальнейшие комментарии излишни. Я столь подроб-
но изложил последние заявления и действия азербайджано-турецких яс -
тре  бов с тем, чтобы на этом фоне показать уважаемому читателю всю без -
гра  мотность, а может попросту предательскую сущность «народного пре -
мь е ра» РА Никола Воваевича Пашиняна, который в столь сложной геопо-
литической обстановке, складывающейся в регионе Южного Кавказа,
Боль  шого Ближнего Востока, занят совершенно другими делами. Суть его
дейст вий сводится к углублению раскола в армянском обществе. Чтобы не
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быть голословным, постараюсь вкратце обозначить основные вехи преда-
тельской, по своей сути, деятельности николвоваевской камарильи.

Уважаемый читатель, с апреля–мая 2018 года после совершения го -
су  дарственного переворота в РА мне не раз приходилось писать о том,
что за государственным переворотом в Армении стояли США, а его дви-
жущей силой стали многочисленные так называемые общественные ор га -
ни зации, уже более десятилетия щедро подпитываемые фондом Джорд жа
Со роса «Открытое общество», приверженцы тоталитарной религиозной
сек  ты «Слово жизни» и изо дня в день наглеющие активисты ЛГБТ-со об -
щест ва, а также разного рода демократические институты и фонды США
и Западной Европы. Их основная задача сводилась к слому армянских,
хрис тианских семейных традиций, а конечная цель – разрыв союз ни чес -
ких отношений с Россией. К моей глубокой признательности, мои опасе-
ния в форме отдельных статей были опубликованы в авторитетном рос -
сийс ким патриотическом интернет-издании ИА REGNUM, как-то: «Коча рян
мне не друг, но истина дороже» (02 августа 2018 г.), «Альтернатива военно-
по литическому союзу России и Армении – война» (5 октября 2018 г.), «На
по вестке дня – разрыв стратегического союза Армении и России» (28 ок -
тяб ря 2018 г.), «Развязав войну в Нагорном Карабахе, бить по Рос сии» (3
ноя бря 2018 г.), «Армения и армяне надёжно защищены, когда они рядом
с Россией» (9 июля 2019 г.). И список публикаций на эту тему мож но было
про должить. Констатируя факт, а вовсе не занимаясь самопиаром подоб-
но Закиру-оглы, отмечу, что в то время лишь очень немногие из полити-
ческих деятелей РА были согласны с моими тревогами на сей счет. Поэ -
то му для меня было очень важно и, не скрою, отрадно, что в наши дни об -
ра зованные молодые общественно-политические деятели Ар мении все
бо лее и более убеждаются в двуличии коллективного За пада в отноше-
нии Республики Армения. Так, 14 июня т. г. члены партии «Адек вад» при-
несли в американское посольство письмо с выражением благодарности
за игнорирование репрессий, чинимых властями Армении (дорогих и
близ ких их сердцу) по отношению к участникам протестов оппозиционных
сил РА. На плакатах участников этой акции было записано: «Спасибо за
мол чание». Один из лидеров партии «Адеквад» Артур Да ниелян в тот день
весь ма метко заметил: «Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом,
мы вынуждены отметить сегодняшний день, как праздник – праздник
фаль  шивого благочестия … Наконец-то фуфло под именем «демокра-
тия», которое нам скармливали все эти десятилетия, мол, го сударство не
должно применять репрессии, что мол, «свобода слова» и т. д. – работа-
ет только при условии, что относится к людям, не являющимся агентами
их влияния … Мы пришли к Посольству США для того, что бы выразить
нашу солидарность американцам и их правительству за их молчание …
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Мы попробуем передать наше благодарственное письмо ра ботникам
посольства, т. к. мы тоже считаем, что иностранные посольства не долж-
ны вмешиваться во внутренние дела Армении – так, как сейчас делает
По сольство США. 30 лет посольство этого не делало и постоянно вмеши-
валось, а сейчас не вмешивается». Понятнее не скажешь, при ятно делать
ана логии с прошлым. Что я имею в виду? Уже стало крылатым высказы-
вание, приписываемое 32-му президенту США Франклину Делано Руз -
вель ту, который, отзываясь о никарагуанском диктаторе Анас тасио Со мо се
(стар шем), произнес: «Это – сукин сын, но это наш сукин сын». Нынче ло -
зунг «Наш сукин сын» стал своеобразной стратегией, сог ласно которой
США поддерживают авторитарных лидеров и откровенных преступников
(со бирательный образ Никола Воваевича, себя любимого, каким он вос-
принимается многими и многими оппозиционными политиками РА) до тех
пор, пока их режимы лояльны США. Более того, США оправдывают это
вме шательство во внутренние дела государств, прикрываясь ло зунгами
«борь бы за права человека», «развития гражданского общества» и прочи -
ми благоглупостями (вследствие извращения подлинной су ти этих поня-
тий), при этом прекрасно осознавая, что их деяния приводят к разруше-
нию государственности в подопытных странах. Примечательно, что 7 ию ня
т. г. интернет-издание 168. am опубликовало Открытое письмо известного
об щественно-политического деятеля РА Миграна Акопяна пос лу США в
РА Линн Трейси и руководителю делегации Евросоюза в РА Андреа Вик -
то рин. В письме экс-депутат парламента VI созыва Мигран Акопян спра-
ведливо отмечал: «Уже более года внимательно отслеживаю дея тель -
ность ваших институтов в Армении. Помню, что годами ранее да же самые
нез начительные задачи, имеющиеся в области демократии и прав чело-
века, немедленно удостаивались вашей реакции или аффилированных с
ва ми организаций, что на самом деле оказывало отрезвляющее воздей-
ствие на государственных мужей, чтобы они не подвергались соблазну и
не злоупотребляли властью». Далее М. Акопян справедливо уп рекает
дип ломатов за «слепоту», незамечание вопиющих нарушений закона и
прав граждан РА, подвергающихся преследованиям по политическим мо -
ти  вам, при этом он особо подчеркивал, что эта основанная на двой ных
стан дартах политика США и ЕС является предметом гордости «народного
пре мьера» Никола Пашиняна. Что особенно ценно в письме экс- депутата
пар ламента, так это прямое предупреждение высокопоставленных пос -
лов о полном игнорировании их мнения после смены власти в РА. В этой
свя  зи хотелось бы отметить, что в сегодняшней Армении по доб ная объ-
ективная жесткая оценка деятельности коллективного Запада в РА, за
ред кими исключениями, является превалирующей в политическом поле.
Что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Прочитав эти строки, чи -
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та тель вполне резонно может задаться вопросом – а чем это Никол Во ва -
евич столь сильно очаровал послов США и Евросоюза? Сво ей седеющей
бо родой – вряд ли, а может образованностью – также нет, в конце концов –
не в Оксфорде или Кембридже, или же не в МГУ получил он свое неокон-
ченное высшее образование. Побудительные мотивы столь нескрывае-
мых симпатий коллективного Запада к персоне банального популиста Ни -
ко ла Воваевича вполне объяснимы, так как на него возложена вполне оп -
ре деленная миссия, а именно: путем ослабления армян с кой государст-
венности на основе разрушения ее устоев – христианского цивилизацион-
ного кода армянского народа добиться углубления раскола в армянском
об ществе на основе его искусственного разделения на «революционе-
ров» и «реваншистов», постепенного создания обстано вки враждебности
меж ду политическими элитами Республики Армения и Республики Арцах,
что в конечном итоге создаст благодатную почву для развязывания азер-
байджано-турецкой военщиной новой войны между Азер байджаном и Ар -
ме нией, Азербайджаном и Республикой Арцах. Ви но вный за начало этой
не из бежной военной агрессии уже назначен – ми нистр обороны Рос сий -
ской Федерации, патриот-державник Сергей Кужу ге тович Шойгу. Не при-
веди Господь, но с выполнением этой программы–ми ни мум 37-й султан
Тур ции Реджеп Тайип Эрдоган со своим младшим кол легой апшеронским
сул таном Ильхамом Алиевым, предвкушая близость реализации их вож-
деленной мечты – создания исламской дуги от Гиб ралтара до Синьцзян-
Уй гурского автономного округа Китая, приступят к реализации плана «Б»,
суть которого – создание в Армении условий, ког да власти РА будут доби-
ваться вывода 102-й российской военной базы из Гюмри, вывода четырех
пог ранотрядов Пограничного управления ФСБ Рос сии в Армении и рос-
сийской военно-воздушной базы «Эребуни» из Ере вана. Об этом мне не
раз приходилось писать в своих статьях, публикуемых в ИА REGNUM, да -
лее перепечатываемых одним-двумя интернет-изданиями РА. В противо-
вес же десятки круглосуточно вещающие интернет-телевидение и масс-
ме диа, щедро финансируемые все тем же пресловутым фондом «От кры -
тое общество» Джорджа Сороса и прочими разными демократическими
инс титутами и фондами коллективного Запада, весьма последовательно
от равляют сознание неискушенных в политике граждан Армении слухами
об опасности пребывания этих военных структур на тер ритории РА. Поль -
зу ясь случаем, хочу особо отметить гуманизм и ве ли кодушие сторонни-
ков второго президента РА Роберта Седраковича Ко чаряна, которые, ви -
ди мо, щадя Никола Воваевича, лишили меня возможности рассказать с
эк ранов подконтрольных им телеканалов и других масс-медиа о своих
тре вогах на сей счёт. Уважаемый читатель может подума ть, к примеру,
что мне не дают возможность выступить по телеканалам, мо жет, потому,
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что мои оценки антинародной деятельности николвоваевской клики не
столь уж и актуальны? Без ложной скромности не соглашусь с таким мне-
нием по той простой причине, что мои статьи, публикуемые в армянских
ин тернет-изданиях, в частности, на сайте Shame. am, прос матривают как
ми нимум 35 тысяч читателей и более, а, к примеру, ви део клип, заснятый
на основе моей статьи в ИА REGNUM «Война на поро ге Армении и Ар ца ха»,
за истекший месяц просмотрели 120689 человек, причем 68,4% из числа
оце нивших клип понравился (https://youtu.be/ tvwpHECHARQ). Эти данные
я привожу вовсе не для само рекламы, а с тем, чтобы показать, что мои
оцен ки положения, складывающегося в ре ги оне Южного Кавказа, востре-
бованы и, что немаловажно, они вполне соз вучны подходам подлинно оп -
по зиционных сил Армении, в том числе и из лагеря сподвижников Ро бер та
Кочаряна.

Уважаемый читатель, можно было привести и совершенно свежие
при  меры теперь уже из области конституционного переворота, совершен-
ного Николом Воваевичем и его 88 сподвижниками из Национального
Соб рания Республики Армения. Напомню, что 22 июня т. г. на заседании
На цио нального Собрания РА фракция правящего блока «Мой шаг» по
пря мому давлению и под руководством «народного премьера» Никола
Па шиняна со вер шила преступление, предусмотренное статьей 300 Уго лов -
ного ко дек са Республики Армения (Узурпация государственной власти) –
зав ладела конституционным полномочием по части внесения изменения
в Консти туцию Армении о Конституционном суде РА. Заметим также, что
25 ию ня т. г. оппозиционная фракция Национального Собрания РА
«Проц ве таю щая Армения» по электронной почте направила в Конс ти ту -
цион ный суд Армении иск, оспаривающий внесенные 22 июня т. г. НС РА
поп равки в Основной Закон, а уже 26 июня т. г. оппозиционные парламен-
тарии в Кон с титуционный суд Армении передали бумажную версию этого
до кумента. В соответствии с действующим законом РА, в течение 15 дней
Кон с  титуционным судом должно быть принято решение о том, будет ли
при нято это обращение в производство.

Столь подробное описание политических будней последних дней
пре с ледовало одну-единственную цель: показать полную неадекватность
власть предержащих РА грозным вызовам национальной безопасности
Ар  мении. Этот непреложный факт говорит либо об их абсолютной неком-
петентности занимаемым должностям, либо свидетельствует о слепом
сле довании преступным установкам их заокеанских поводырей. Впрочем,
в нашем случае оба этих обстоятельства взаимосвязаны и имеют место
быть одновременно. А тем временем пламенный трибун с большой дороги
Ни кол Воваевич, себя любимый, 25 июня т. г., выступая в Нацио наль ном
Соб рании, самыми гнусными эпитетами обзывал депутатов «Про ц ве таю -
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щей Армении», единственной на сегодня оппозиционной фракции НС РА,
бро сая в информационное пространство новые «разоблачения» о якобы
прес тупной деятельности как депутатов «Процветающей Арме нии», так и
преж них властей. Заметим, что за 2 года и два месяца после государст-
венного переворота апреля–мая 2018 года армянские граждане так и не
ста ли очевидцами хотя бы одного вынесенного подконтрольными Николу
Во ваевичу судами приговора, осуждающего преступные деяния прежних
«кор румпированных» властей. Словом, в отсутствие хлеба, то есть в на -
шем случае иностранных, да и внутренних инвестиций, наш не прев зой -
ден ный популист расщедрился на очередной показ зрелищ, до ко то рых,
увы, все еще падки обезволенные нуждой определенные слои на селения
Ар мении. 

Подытоживая вышеизложенное, признаемся, что время ра бо тает на
Тур цию и Азербайджан, на заокеанских кукловодов Никола Во ва евича.
Приз наемся также, что все еще разрозненные действия оппозиционных
сил (наблюдая за которыми складывается впечатление, что они больше
оза бочены выявлением воображаемого ими лидера, чем практическими
дейст виями по нейтрализации смертельной угрозы потери ар мян ской го -
су дарственности, на реализацию которой неуклонно следует на цио наль -
ное бедствие под названием Никол Пашинян) создают благодатную почву
для дальнейшего расшатывания устоев армянской государственности.
Чи татель может вполне резонно упрекнуть и меня, так как опи сываю тре-
вожное положение дел в РА без внесения конкретных предложений по
вы воду страны из этой опасной ситуации. Что ж, выскажу и свое мнение
о путях вывода страны из создавшегося крайне опасного по ложения. Ду -
маю, что объективно мыслящие политики Армении согласятся с тем, что
рос пуск Национального Собрания РА VI созыва был незаконным дейст -
вом, осуществленным в результате сговора президента РА Ар мена Сар -
ки сяна и будущего диктатора Никола Пашиняна, конечно, не без подска-
зок из-за океана и с берегов Туманного Альбиона. Напомню, что пре зи -
дент РА 20 дней держал под сукном решение НС РА VI созыва «О внесе-
нии изменений и дополнений в закон «О регламенте НС» и лишь в пос -
лед ний день установленного срока обратился в Конституционный суд РА
для определения соответствия Конституции Армении этому закону. В ре -
зуль тате НС РА VI созыва под прямым давлением улицы было распущено.
То есть было бы справедливо, если бы представители всех фракций и по -
ли тических партий, представленных в НС РА VI созыва, создали Коо рди -
на ционный совет или комиссию по консолидации здоровой части армян-
ского общества на борьбу по отстранению от власти анти национальной и
уже погрязшей в преступлениях антинародной клики Никола Пашиняна и Ко.
Ес тественно, что в состав этого Совета (комиссии) должен войти и третий
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пре зидент РА Серж Азатович Саргсян, лидер Рес публиканской партии
Ар мении, имеющей большинство в парламенте РА VI созыва, а также вто-
рой президент РА Роберт Седракович Кочарян, экс-председатель Об -
щест венного совета РА Вазген Манукян, известный государственный дея-
тель РА Давид Шахназарян, известный политический дея тель Рубен Ако -
пян и др. Бесспорно, в работу Совета должны быть так же вовлечены об -
ра зованные и патриотичные силы, о которых было упомянуто в данной
статье, и их союзники из числа вновь созданных политических партий.
При чем подобная работа не терпит промедления, ибо на ше Отечество в
опас ности. Убежден, что с такой постановкой вопроса сог ласится боль-
шинство лидеров политических сил, для которых на первом мес те без-
опасность двух армянских государств – Республики Армения и Рес пуб ли ки
Ар цах. Девизом же патриотических сил будут слова: «Предательство на -
цио нальных интересов Армении не пройдет»!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐԻ 
ԴԱՎԱՃԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԻ´ ԱՆՑՆԻ

Անոտացիա
Արդարացի կլիներ, եթե ՀՀ VI գումարման ԱԺ-ում ներկայացված բոլոր

խմբակ ցություն ների և քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչ նե րը
ստեղ  ծեին հայ հասարակության առողջ հատվածի համախմբման հա մա -
կար   գող խորհուրդ կամ հանձնաժողով, էությունն է կարևոր` Նիկոլ Փա շին -
յա   նի և Ко-ի հակազգային ու արդեն հանցագործությունների մեջ խրված հա -
կա  ժողովրդական հանցախմբին իշխանությունից հեռացնելու պայքարի հա -
մար։ Այս աշխատանքը հապաղման ենթակա չէ, քանզի մեր Հայրենիքը
վտան  գի մեջ է։

Հարգելի ընթերցող, հոդվածը ցանկանում եմ սկսել Մոսկվայի Կարմիր
հրա  պարակում Հայրենական Մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովրդի
տա րած Հաղթանակի 75-ամյա հոբելյանի պատվին կազմակերպված զին -
վո  րական վիթխարի շքերթը դիտելիս ունեցած ապրումներիս մասին ան -
կեղծ խոստովանությունից։ Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ)
քա  ղաքացիները կարող էին դիտել շքերթի հեռարձակումն ուղիղ եթերով
գուցե թե միայն ռուսական առաջատար հեռուստաալիքներով։ ՀՀ հե ռուս -
տա  ալիքներից ոչ մեկը` լինի մասնավոր, թե պետական, այդպես էլ ան հրա -
ժեշտ չէր համարել դիմել Ռուսաստանի Դաշնության (այսուհետ` ՌԴ) իր
գործ  ընկերներին` խնդրանքով, որպեսզի ամբողջ հանրապետությունում հե -
ռար ձակվող հայկական հեռուստաալիքները հնարավորություն ունենային
ցու ցադրելու հայկական ընտանիքների մեծ մասի համար սրբազան այդ տո նը`
Հաղ թանակի հոբելյանը։ Համոզված եմ, որ մեր ռուսաստանցի բարե կամ -
ներն ու դաշնակիցները, եթե նման առաջարկ ստանային, միանշանակ դրա -
կան լուծում կտային հարցին։ Այս մասին գրում եմ ցավով, որովհետև ՀՀ
մար  զերում մեր շատ ու շատ հայրենակիցներին միշտ չէ, որ հասանելի են
ռու սա կան հեռուստաալիքների հաղորդումները։ Ուղիղ եթերով դիտելով
Հաղ  թանակի շքերթը` չեմ թաքցնի, աչքերիս առջև հառնեց հորս` Խոր հր դա -
յին Հայաստանի կուսակցական և պետական հայտնի գործիչ Մամի կոն Ար -
տա շեսի Գեղամյանի կերպարը։ 1941 թ. հայրս, լինելով ՀամԿ(բ)Կ Կենտ կո -
մին առընթեր Բարձրագույն կուսակցական դպրոցի ունկնդիր, համա կուր սե -
ցի ների (ԽՍՀՄ միութենական բոլոր հանրապետություններից) և հարյու րա -
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վոր կամավորական մոսկվացիների հետ մարում էին հրդեհները Մոսկ վայի
մա տույցներում ու նրա արվարձաններում։ 

Եվ ահա, 44 տարի անց` 1985 թ. մայիսի 9-ին, Երևանում ես և հայրս
ԽՍՀՄ Կենտրոնական հեռուստատեսությամբ դիտում էինք Հաղթանակի
զին  վո րական շքերթը Հայրենական Մեծ պատերազմում խորհրդային ժո ղո -
վրդի տարած Հաղթանակի 40-ամյակի կապակցությամբ։ Հիշողությանս մեջ
տպա վորվել են հորս արցունքով լի աչքերը։ Այն ժամանակ ես հար ցուփորձ
չա րեցի նրան այն մասին, թե ինչ զգացումներ էր ապրում այդ պա հին, հա -
րա զատներից ու ընկերներից ում էր հիշել, ինչ իրադարձություններ էին
դար ձել արցունքների պատճառը նրա աչքերում։ Ինձ այնպես էր թվում, թե
խոս քերն ու հարցերն այդ օրն ավելորդ էին։ Այդ ժամանակվանից անցել է 35
տա րի, և ս. թ. հունիսի 24-ին ես ինձ հանկարծ բռնեցի այն մտքի վրա, որ հե -
տևե լով տարբեր զորատեսակների զինվորների հատու քայլքին, ԱՊՀ եր  կր -
 նե րի, Չինաստանի, Հնդկաստանի, Սերբիայի, Մոնղոլիայի զինվո րա կան
պատ վիրակությունների զորասյուներին, ինչպես նաև տեսնելով աշ խար -
հում նմանը չունեցող ժամանակակից ռազմական տեխնիկայի ու ավի ա -
ցիա յի երթն ու թռիչքը (հատուկ եմ առանձնապես նշում)` իմ աչքերը նույն -
պես լցվել էին արցունքով ... Չէի ցանկանա այսուհետ ևս փիլիսոփայել այս
թե մայի շուրջ։ Որպեսզի զգացումներս ավելի ամբողջական արտահայտեմ,
հար  գելի ընթերցող, ընդամենը մեջբերեմ Ռոբերտ Իվանովիչ Ռոժդեստ -
վենս կու «Ռեքվիեմ» պոեմի` համամարդկային վշտի և հիշողության այդ սիմ -
ֆո նիայի վերջին տողերը. «Սպանե´ք պատերազմը, անիծե´ք պատերազմը,
Եր կ րի մարդիկ։ Երազը տարեք տարիների միջով և կյանքով լցրեք ... Բայց
նրանց մասին, ովքեր էլ չեն գա երբեք, աղերսում եմ` հիշեցե´ք»։

Կարծում եմ, որ նման զգացողություններն իմ մեջ միանգամայն սպա -
սե  լիորեն արթնացան հենց այժմ և ահա թե ինչի առիթով։ Եվ այսպես, 2020 թ.
հու նիսի 15-ին թուրքական վերլուծական լրատվական “Nordic Monitor” ին -
տեր  նետ-պորտալը, որը վերահսկվում է Nordic research Monitoring Net work
ոչ առևտրային շվեդական կազմակերպության կողմից և գործում է Շվե դիա -
յում, տեղադրեց Աբդուլա Բոզթուրքի հոդվածը, որում հրա պարակված էր
Թուր քիայի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի տեղեկատ վությունը։ Դրա -
նում ասվում էր այն մասին, որ Թուրքիայի ԶՈւ Գլխավոր շտա բը մշա կել է
Հու նաս տան և Հայաստան ներխուժելու պլան (https://www.nordicmonitor.
com/2020/06/turkey-planned-to-invade-greece-secret-document-reveals/
(“Turkey has a plan for the invasion of Greece, secret documents reveal”)։ Այդ
փաս  տաթուղթը Microsoft Power Point-ով (պրեզենտացիաների պատ րաստ -
ման և դրանց դիտման ծրագիր, որը Microsoft Offise-ի մի մասն է) պրեզեն -
տա ցիա էր` կազմված երկու սլայդից, որոնցից առաջինը կրում էր “Harek ât
Plan lama Direktifi” («Գործողությունների պլանավորման դիրեկտիվ») խորա -
գի րը և 2014 թ. հունիսի 13 ամսաթիվը։ Երկրորդ սլայդում նշված էր գործո -
ղութ յունների մի քանի պլանների ցանկը, ընդ որում` դրանց մեծ մասը ջնջ -
ված էր։ Ջնջված չէին միայն երկուսը` Հայաստան (կազմված էր 2000 թ.
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օգոս  տոսի 15-ին) և Հունաստան (2014 թ. հունիսի 13) ներխուժման պլան նե րը։
Ինչ պես ճշտում է “Nordic Monitor”-ը, փաստաթուղթը քննիչների կող մից ներ -
կա յացվել է դատարան Թուրքիայում 2016 թ. օգոստոսին պետական հեղա -
շրջ ման փորձի մասին գործի շրջանակում և հայտնվել է գործի նյութե րում`
թուրք զինվորականների էլեկտրոնային նամակների պատճեների բազ մութ -
յան մեջ, ովքեր հանձնել էին գրագրությունը, այդ թվում և գաղտնա գրված,
քննութ յան պահանջով։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ դեռևս 2019 թ. դեկ -
տեմ բերի սկզբին Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի հայ պատգամավոր Կա րո
Փայ լանը գրավոր հարցապնդում էր ուղարկել Թուրքիայի պաշտպա նության
նա խարար Հուլուսի Աքարին “Nordic Monitor” թուրքական վերլու ծա կան
կենտ րոնի (որը, կրկնում եմ, գործում է Շվեդիայում)` իրեն արդեն հայտ նի
այդ հրապարակման առիթով։ Կարո Փայլանը, մասնավորապես, նախա րա -
րին հարցրել էր, թե իրականում գոյություն ունի արդյոք Թուրքիայի ԶՈւ
Գլխա վոր շտաբում Հայաստանի վրա հարձակման ծրագիր` “Altay” կոդա յին
ան վանմամբ։ «Այդ ծրագիրը դեռևս ակտուա՞լ է։ Ի՞նչ նպատակով և ինչի՞
հա մար է այն մշակվել։ Մտադի՞ր եք արդյոք ցրելու Հայաստանի ժողո վրդի
ան հանգստությունը` պայմանավորված այդ հավաստիացումների հրա պա -
րակ մամբ», – իր հարցապնդման մեջ գրել էր քրդամետ Դեմոկրա տա կան
կու սակցությունից Թուրքիայի խորհրդարանի պատգամավոր Կարո Փայ լա նը։
Ըն թերցողներին հիշեցնենք մեկ այլ փաստ ևս։ Այսպես, ս. թ. մայի սի 14-ին
Թուր քիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խիստ կտրուկ էր արտա -
հայտ վել Հունաստանի և Հայաստանի համագործակցության մասին` նրանց
հա վասարեցնելով ահաբեկիչների և սատանայական ուժերի հետ։ Այս պես,
ելույթ ունենալով թուրքական ազգային հեռուստատեսությամբ` Թուր քիայի
37-րդ սուլթանը, որը հավակնում է նոր նեոօսմանյան առա ջնորդի, XXI դա -
րում Մեծ Թուրանի գաղափարը մարմնավորող ճարտա րապետի դերին,
մաս նավորապես, ասել էր. «Թուրքիան կշարունակի պայ քարն ահա բեկ չութ -
յան և արտաքին թշնամիների դեմ` հայկական և հու նա կան լոբբիի սատա -
նա յական ուժերից մինչև Պարսից ծոցի թշնամի ները, ինչպես նաև նրանց
դեմ, ովքեր, օգտագործելով արտասահմանյան ֆի նան սական ինս տի տուտ -
նե րը, փորձում են մեզ համար սահմա նափակումներ ստեղծել»։ Թուրքական
իշ խանության այս ռազմաշունչ բազեների գործողությունների ֆոնին միան -
գա մայն այլ իմաստ են ձեռք բերում Ադրբե ջանի պաշտպանության նա խա -
րար, գեներալ-գնդապետ Զաքիր Հասանովի հայ տարա րությունները։ Այս -
պես, ս. թ. հունիսի 23-ին ռուսաստանյան Versia.ru ինտերնետ-պորտալը հրա -
պա  րակեց հոդված «Փիառ հրանոթների փոխա րեն» վերնագրով, որում մեջ -
բեր ված է մի հատված գեներալ-գնդապետ Զ.Հասանովի հարցազրույցից
CBC Azerbaycan հեռուստաալիքին։ Հղում կա տա րելով Haqqin.az ինտերնետ-
պոր տալին` Versia.ru-ն (https://versia.ru/zacem-ministr-oborony-azerbaydzana-
reshil-podstavit-rossijscogo-kollegu) հրապա րակել է հոդված, որում տրվում է
«բա ցատրությունն» այն բանի, թե ինչպես է, ըստ Հասանովի, Ադրբեջանի և
Ար ցախի Հանրապետության միջև Ապրիլյան (2016 թ.) պատերազմի հաջող
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ել քին խոչընդոտել անձամբ Ռուսաստանի պաշտ պանության նախարար
Սեր գեյ Շոյգուն. «Սերգեյ Կուժուգեթովիչը շատ լավ է վերաբերվում Ադր բե -
ջա նին, մենք նրա հետ շատ լավ և վստահելի հարա  բերություններ ունենք։
2016 թ. մարտական գործողությունների ժամա նակ, հայկական բանակի մի
մա սի ջախջախումից, Լելեթեփե բարձունքի գրավումից հետո մենք սկսե -
ցինք առաջ շարժվել Թալիշ գյուղի ուղղությամբ։ Այդ ժամանակ հայերը սկսե -
ցին զանգահարել Սերգեյ Շոյգուին` աղերսելով նրան զանգահարել ինձ և
խնդ րել կանգնեցնել ադրբեջանական բանակի հար ձա կումը»։ Չեմ ներ կա -
յաց նի ադրբեջանական և ադրբեջանամետ լրա տվամիջոցների արձա գան քը
քա ջարի նախարարի սույն «հայտնություն ներին» այս թեմայի վերաբերյալ,
այլ ընդամենը մի մեջբերում կկատարեմ ադր բեջանամետ հայտնի ինտեր -
նետ-պարբերականից։ Այսպես, ս. թ. հունի սի 24-ին Pravda.ru ինտերնետ-
պար բերականում հրապարակվեց հոդված «Զաքիր Հասանովի հե ռա խո սա -
յին ճակատը. ո՞ւմ շահերից ելնելով է Ադր բե ջանի պաշտպանության նախա -
րա րը բացել «ռազմական գաղտնիքներ» հան րապետության Զինված ուժե րի
օր վա նախօրեին» վերնագրով, որում հե ղի նակ Իրինա Գուսակովան, մաս -
նա վորապես, գրում է. «Նաև միանգա մայն արդարացի է ենթադրել, որ
հղումը Սերգեյ Շոյգուին ընդամենը հնարք է, քողարկվելու գործողություն։
Միան գամայն հնարավոր է, որ հարձակու մից հրաժարվելը տեղի է ունեցել
այլ ուժերի «խնդրանքով»... Դժվար է պատ մության մեջ գտնել, եթե առ հա -
սա րակ հնարավոր է գտնել, ռազմական գերատեսչության կողմից ղեկա վա -
րութ յան և մարտական գործողություն ների վարման հանդեպ նման վերա -
բեր մունքի անալոգներ»։ Կարծում եմ, որ Զա քիր օղլիի տեղեկատվական
այս արտահոսքի դրդապատճառները շու տով կբացահայտվեն, իսկ մինչ
այդ նշենք, որ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախկին նա -
խա րար Լևոն Մնացականյանը, խոսելով Ապրիլ յան (2016 թ.) պատերազմի
մա սին, ներկայացրել է այն օրերի իրա դարձությունների օբյեկտիվ պատ կե րը։
Նա ասել է, որ Ադրբեջանը, կեն դանի ուժի (տասնապատիկ գերազանցել են
հայ կական կողմի կորուստ ները) և տեխնիկայի զգալի կորուստներ կրելով,
ստիպված էր խնդրել դադարեցնել մարտական գործողությունները
Ռուսաստանի Դաշնության Գլխավոր շտաբի միջնորդությամբ։ Այսպես,
2016 թ. ապրիլի 5-ին Ադրբեջա նի ու Հայաստանի Զինված ուժերի Գլխավոր
շտաբ ների պետերի միջև ձեռք է բերվել բանավոր պայմանավորվածություն
հրա դադարի մասին։ Սակայն Զաքիր Հասանովը այսքանով չի սահ մա -
նափակվում։ Հաջակցություն թուր քական 37-րդ սուլթանի ռազմաշունչ հար -
ձա կումների` նրա ադրբեջանական ռազմական ենթավարպետը, ինչպես
գրում է ինտերնետ-պարբերականը (https://irevanz.com/rus/index.php?
newsid=6329) «Զաքիր Հասանով. «Ոչ մի բուֆերային գոտի չի փրկի թշնա -
մուն արդար հատուցումից» վերնագրով հոդ վածում, Հասանովը հայտարա -
րել է. «Մենք ունենք հակառակորդին ջախ  ջախելու բոլոր հնարավորութ յուն -
նե րը, և թշնամին դա լավ գիտի»։ Այնու հետև մուալիմ Զաքիրը անհեթեթ է
ան վա նում հայկական կողմի հայտա րա րություն ներն այն մասին, թե «Լեռնա -
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յին Ղարաբաղին հարակից` օկուպա ցիա յի մեջ գտնվող ադրբեջանական
շրջան ները կարող են համարվել բու ֆե րային գոտի (խոսքն Արցախի Հան -
րա պետության շուրջ անվտանգության գոտու մասին է, որը վերահսկվում է
նրա զինված ուժերի կողմից – Ա. Գ.)։ Նախ` սա լրիվ անհեթեթություն է։ Երկ -
րորդ` մենք չպետք է մոռանանք Նա խի ջևանի Ինքնավար Հանրապե տութ -
յան մասին։ Ադրբեջանի նախագահ, Գե րա գույն գլխավոր հրամանատար
Իլ համ Ալիևի կարգադրությամբ Նախի ջևանում կազմավորվել է բանակային
հզոր միավորում` Առանձին համա զորային բանակ։ Այն իր զինանոցում ունի
հա մա զարկային կրակի հրթիռա յին համակարգեր։ Ադրբեջանական բա նա կի
մարտական պատրաստվա ծութ յունը և ռազմավարական դիրքերը մեր մեջ
վստահություն են ստեղծում առ այն, որ ոչ մի բուֆերային գոտի չի փրկի
թշնա մուն արդար հատու ցումից»։ Տարօրինակ է, որ «հայտնությունների»
սի րահար քաջարի Զաքիր օղլին չի շարունակել միտքը` պատվելի աշ խար -
հին տեղեկացնելով այն մա սին, որ Նախիջևանում գտնվող զինված ուժերի
զին վորական ղեկավարութ յունն ամբողջովին գտնվում է Թուրքիայի ԶՈւ
Գլխա վոր շտաբի իրավա սութ յան ներքո, ինչը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ պոլի շի նե լի
գաղտնիք Ադրբեջանի պաշտ պանության նախարար Զաքիր Հասանովի հա -
մար։ Նշենք, որ նրա հաս ցեին բավական հատկանշական արձագանքներ են
ար վում նաև վերո նշյալ «Փիառ հրանոթների փոխարեն» հոդվածում` վերց -
ված այդ նույն Haqqin.az ինտերնետ-պարբերականից։ Չեմ կարող զսպել
գայ թակղութ յունս, ի դեպ, նաև որպեսզի տեղեկատվությունն ամբողջական
լինի, և չներ կա յաց նել միայն ադրբեջանցի բլոգերների որոշ գրառումներ`
հրա պարակ ված Haqqin.az-ում և վերցված Facebook-ի աքաունթներից։ «...
Ստաց վում է այնպես, որ ադրբեջանական բանակը ենթարկվում է Շոյգուի՞ն։
Առանց նրա հրամանի չի՞ կարելի հարձակվել։ Խայտառակություն» կամ էլ`
«30 տարվա մեջ մի գյուղ թե մի բարձունք են ազատագրել» ... «Շոյգուն զան -
գա հարեց», «ջախ ջախեցինք բանակը», իսկ ֆելդմարշալ Պաուլյուսն այն -
տեղ չէ՞ր»։ Հետաքր քիր է` ինչո՞ւ Facebook-ի ադրբեջանցի այսքան բծա -
խնդիր օգտա տե րերը համառորեն չեն նկատում բազմիցս ստուգված մի
իրո ղություն, դիցուք. սկսած 2010 թ. դեկտեմբերի 21-ից` Ադրբեջանի Միլի
մեջ լիսի կողմից «Թուր քիայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործ ըն -
կե րության և փոխ գոր ծակցության մասին պայմանագիր» անունը կրող փաս -
տա թղթի վավե րա ցումից հետո, որն ստորագրվել է 2010 թ. օգոստոսի 16-ին
այդ երկրների նա խա գահ ների կողմից, ափշերոնյան սուլթանության, ասել է
թե` Ադրբե ջա նի Զինված ուժերի փաստացի ղեկավարությունն ամբողջովին
գտնվում է Թուրքիայի Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբի տիրույթում։ Եվ
Զա քիր օղլիի կող մից որքան պարզունակ, նույնքան էլ խորամանկ հիշա տա -
կու մը, իբր, Ռու սաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Կու ժու գե -
թո վիչ Շոյգուի հետ տեղի ունեցած հեռախոսազրույցի մասին, որից հետո
դա դարել է ադր բե ջա նական բանակի հարձակումը, հետապնդում է միայն մի
նպա տակ, այն է` Հայաստանի և Արցախի Հանրապետության քաղաքա ցի նե րի
ենթագիտակ ցության մեջ մտցնել միտքն այն մասին, որ եթե Ադրբեջանը
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ռազ մական նոր ագրե սիա սանձազերծի Արցախի Հանրապետության դեմ
(իսկ ադրբեջանա-թուր քական բազեների վերջին բոլոր գործողությունները
հա մոզիչ վկայում են նրանց կողմից ռազմական գործողություններ սկսելու
հնա րավորության մա սին), դա կձեռնարկվի միայն Ռուսաստանի պաշտ պա -
նութ յան նախա րարի գիտությամբ ու օրհնությամբ։ Դե ինչ, նեոօսմանյան
նենգ, բազմադեմ, զզվելի քաղաքականության բնորոշ փոքրիկ նմուշ։ Ընդ
որում` Զ. Հասանովը բնավ պատահական չէ, որ խոսում է Նախիջևանում
տե ղակայված բավա կան լուրջ զինված ուժերի (թուրքական) մասին։ Նրանց
ապա գա գործողութ յուն ների մարտավարությունը պարզ է. սադրել ռազ մա -
կան բախումներ հայ-ադրբե ջանական պետական սահմանին Նախիջևանի
շրջա  նում` նպատակ ունե նալով գնդակոծության տակ առնել Արարատի
մար զը Զանգեզուրի, ասել է թե` Արցախի հետ կապող ռազմավարական ճա -
նա պարհը` դրանով իսկ զր կե լով հայկական կողմին Արցախի զինված ուժե -
րին մատակարարելու հնա րավորությունից, միաժամանակ լայնամասշտաբ
ռազ մական ագրեսիա սկսե լով Արցախի Հանրապետության դեմ։ Սպասվող
նման ռազմական ար կածա խնդրությունից հետո բանից անտեղյակ ըն թեր -
ցող ներին կհիշեցնեն «Կրեմ լի բանսարկությունների», Մոսկվայի կողմից
ադր բեջանական զինվո րականությանը հավանություն տալու մասին` առն -
վազն ՌԴ պաշտպա նութ յան նախարարի մակարդակով։ Նման հնարավոր
գոր ծողության տեղե կատ վական նախապատրաստմանն էր նվիրված նաև
ափ շերոնյան սուլ թան Իլ համ Ալիևի ելույթը Թյուրքալեզու պետությունների
հա մագործակցության խոր հր դի (Թյուրքական խորհուրդ) VII գա գա թա ժո ղո -
վում, որը տեղի է ունե ցել 2019 թ. հոկտեմբերին Բաքվում։ Հիշեցնենք ըն -
թեր  ցողներին, որ հանդես գալով այս միջոցառման ժամանակ` Ի. Ալիևը, մաս -
նա վորապես, ասել էր. «Ինչ պես գիտեք, Նախիջևանն անջատված է Ադր բե -
ջա նի մայրցամաքային մաս ից։ Նրանց միջև ադրբեջանական հինավուրց
հող Զանգեզուրն է։ Նրա հանձ նումը Հայաստանին աշխարհագրորեն կիսել
է Թյուրքական աշխար հը»։ Ավելին, Զանգեզուրի հարցին հենց այդ ժա մա -
նակ` 2019 թ. հոկտեմբե րին նվիրվեց մի ամբողջ հոդված Minval.az-ում (min-
val.az/news/123928372)` «Ադրբեջանը վերադարձնում է Զանգեզուրի հար ցը
օրա կարգ» վերնագրով, որում ափշերոնյան սուլթանի ոչ անտաղանդ խո -
սա փող Թոֆիգա խանումը, նույն ինքը` քաղաքական մեկնաբան Նուրանին,
ամե նայն անկեղծությամբ բա  ցում է տեղեկությունն Ադրբեջանի ռազմա վա րա -
կան իսկական դաշնակիցնե րի մասին։ Միայն մեկ մեջբերում կատարենք
այդ հոդվածից. «Վերջապես, կա նաև հարցի այնպիսի կողմ, ինչպիսին Հա -
յաս տանի քնքուշ բարեկամութ յունն է Իրանի հետ, որը ներառում է և´ զենքի
ապօ րինի տարանցումը իրա նամետ արմատական խմբավորումներին, և´
հա տուկ ծառայությունների համա գործակ ցությունը, այդ թվում և ԱՄՆ-ի դեմ
«աշ խատանքում», և´ զենքի համա տեղ արտադրությունը։ Այս հա մա պատ -
կե րում և´ զավթված, նշա նա կում է` Իրանի հետ Ադրբեջանի պետական
սահ մանի` ոչ մեկի հսկողությանը չեն թարկ վող հատվածը, և´ այն, որ ԱՄՆ
նա խագահի ազգային անվտան գութ յան գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնին`
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Հա րավային Կովկաս կատա րած այցելության ժամանակ, չհաջողվեց պայ -
մա նավորվել հենց Հայաստա նի հետ պատժամիջոցների ռեժիմի պահ պան -
ման մասին, այսպես ասենք` «Զան գեզուրի հարցին» նոր ակտուալություն
են հաղորդում։ Եվ եթե անգամ ինքը` Բոլթոնը, հրաժարական է տվել, ապա
ԱՄՆ անհանգստությունը Իրա նում և նրա շուրջ կատարվող իրա դար ձութ -
յուն ներից ոչ մի տեղ չի անհետա ցել։ Եվ սա նույնպես միանգամայն այլ «ըն -
թեր ցում» է հաղորդում Զանգեզու րի այդ նույն հարցին։ Իսկ դա նշանակում
է, որ Հայաստանն իր ագրեսիվ նկրտումների համար, միանգամայն հնա րա -
վոր է, ստիպված կլինի վճարել նաև «տարածքային» գին։ Մանավանդ որ
ուժե րի թե´ ռազմական, թե´ քաղա քական դասավորությունն այժմ փոխվում
է ոչ հօգուտ նրա»։ Այսինքն` Թոֆի գա խանումը ոչ երկիմաստորեն հայ տա -
րա րում է ԱՄՆ-ի կողմից Ադրբեջա նի ապագա ռազմական ագրեսիայի
աջակ ցության մասին։

Կարծում եմ, որ հետագա մեկնաբանություններն ավելորդ են։ Ես այս -
քան մանրամասն ներկայացրի ադրբեջանա-թուրքական բազեների վերջին
հայ տա րարություններն ու գործողությունները, որպեսզի այս համատեքս -
տում հարգելի ընթերցողին ցույց տամ ՀՀ «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովայի
Փա շի նյա նի ողջ անգրագիտությունը, իսկ գուցե պարզապես դավաճանա -
կան էությունը, որը Հարավային Կովկասի, Մեծ Մերձավոր Արևելքի տա րա -
ծա  շր ջանում ստեղծվող աշխարհաքաղաքական այսքան բարդ իրադրու -
թյու  նում զբաղված է միանգամայն այլ գործերով։ Նրա գործողությունների
բո  վան դակությունը հանգեցվում է հայ հասարակության պառակտման խո -
րա ց մանը։ Որպեսզի ասածս մերկապարանոց չհնչի, փորձեմ հակիրճ նշել
նի կոլվովաևիչյան խառնամբոխի` էությամբ դավաճանական գործունեութ -
յան հիմնական կետերը։

Հարգելի ընթերցող, 2018 թ. ապրիլ–մայիսից, ՀՀ-ում պետական հեղա -
շրջ ման իրականացումից հետո ես քանիցս գրել եմ այն մասին, որ Հայաս -
տա նում պետական հեղաշրջման հետևում կանգնած է ԱՄՆ-ը, իսկ նրա
շար  ժիչ ուժը դարձան բազմաթիվ, այսպես կոչված, հասարակական կազ -
մա  կեր պություն ները, որոնք արդեն ավելի քան տասը տարի շռայլորեն սն -
վում են Ջորջ Սորոսի «Բաց հասարակություն» հիմնադրամից, «Կյանքի
խոսք» տոտալիտար կրոնական աղանդի հետևորդներն ու օրեցօր լկտիա -
ցող ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստները, ինչպես նաև ԱՄՆ ու Արևմտյան Եվ -
րո  պայի տարատեսակ դեմոկրատական ինստիտուտներն ու հիմ նա դրամ -
նե  րը։ Նրանց հիմնական խնդիրը հանգեցվում էր հայկական քրիս տո նեա -
կան ընտանեկան ավանդույթների խարխլմանը, իսկ վերջնա նպատակը`
Ռու սաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների խզ մանը։ Խորին
երախ տագիտությամբ պետք է նշեմ, որ իմ երկյուղները առան ձին հոդ ված -
նե րի ձևով հրապարակվել են ռուսաստանյան հայրենասիրական հեղի նա կա -
վոր REGNUM տեղեկատվական գործակալության ինտերնետ-պարբե րակա -
նում, ինչպիսիք են. «Քոչարյանն իմ ընկերը չէ, բայց ճշմար տությունն ավելի
թանկ է» (2018 թ. օգոստոսի 2), «Ռուսաստանի և Հայաս տանի ռազմա քա ղա -
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քա կան դաշինքի այլընտրանքը պատերազմն է» (2018 թ. հոկտեմբերի 5),
«Օրա կարգում Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմա վարական դաշինքի
խզումն է» (2018 թ. հոկտեմբերի 28), «Լեռնային Ղարա բաղում պատերազմ
սան ձազերծելով` կխփեն Ռուսաստանին» (2018 թ. նոյեմ բերի 3), «Հա յաս տա նը
և հայերը հուսալիորեն պաշտպանված են Ռուսաս տանի կողքին» (2019 թ.
հու լիսի 9)։ Եվ այս թեմայով հրապարակումների ցու ցակը կարելի է շա րու նա -
կել։ Արձանագրելով փաստը, այլ ոչ թե զբաղվելով ինք նա փիառով, ինչպես
Զա քիր օղլին, նշեմ, որ այն ժամանակ ՀՀ քաղա քական գործիչներից շատ
քչերն էին համաձայն այս հաշվով իմ ունեցած տագ նապ ների հետ։ Ուստի,
ինձ համար շատ կարևոր և, չեմ թաքցնի, ուրա խալի էր, որ մեր օրերում Հա -
յաս տանի կրթված երիտասարդ հասարակական-քաղաքական գործիչներն
ավե լի ու ավելի են համոզվում Հայաստանի Հան րապետության հանդեպ հա -
վա  քական Արևմուտքի երկերեսանիության մեջ։ Այսպես, ս. թ. հունիսի 14-ին
«Ադեկ վադ» միաբանության անդամները ամե րիկյան դեսպանատուն տարան
շնոր հակալագիր` երախտագիտություն հայտնելով, որ անտեսվում են ՀՀ
ընդ դիմադիր ուժերի բողոքների մասնա կիցների հանդեպ Հայաստանի իշ խա -
նութ յունների (իրենց սրտին մոտ ու սիրելի) կազմակերպած ճնշումները։ Այդ
ակ ցիայի մասնակիցների պաստառ ների վրա գրված էր` «Շնորհակալություն
լռութ յան համար»։ «Ադեկվադ» միա բանութ յան առաջնորդներից մեկը` Ար -
թուր Դանիելյանը, այդ օրը շատ դիպուկ նկատեց. «Չնայած կորոնավիրուսի
հետ կապված ծանր իրավիճակին` մենք ստիպված ենք նշել այս օրը որպես
տոն, կեղծ բարեպաշտության տոն ... Վերջապես «դեմոկրատիա» անունը
կրող ֆուֆլոն, որը մեզ կերցնում էին այս բոլոր տասնամյակներին, թե, իբր,
պե տությունը չպետք է ճնշումներ կիրառի, թե, իբր, «խոսքի ազատություն» է
և այլն, աշխատում է միայն այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է իրենց
գոր ծակալական ցանց չհանդիսացող մարդկանց ... Մենք եկել ենք ԱՄՆ դես -
պա նատուն, որպեսզի հայտնենք մեր հա մերաշխությունն ամերիկացիներին
ու նրանց կառավարությանը լռության համար ... Մենք փորձելու ենք մեր շնոր -
հա կալագիրը հանձնել դեսպանության աշ խատողներին, քանի որ մենք նույն -
պես կարծում ենք, որ օտարերկրյա դես պանությունները չպետք է միջամտեն
Հա յաստանի ներքին գործերին, այնպես, ինչպես հիմա անում է ԱՄՆ դես պա -
նութ յունը։ 30 տարի դես պանությունը դա չի արել և մշտապես միջամտել է,
իսկ հիմա չի միջամտում»։ Ավելի հասկանալի չես ասի, հաճելի է նմա նութ յուն -
ներ անցկացնել անցյալի հետ։ Ի՞նչ նկատի ունեմ։ Արդեն թևավոր է դարձել
ԱՄՆ 32-րդ նախագահ Ֆրան կլին Դելանո Ռուզվելտին վերագրվող արտա -
հայ տությունը, որը, խո սելով Նիկարագուայի դիկտատոր Անաստասիո Սո մո -
սա յի (ավագի) մասին, ասել է. «Նա շանորդի է, բայց մեր շանորդին է»։ Այժմ
«Մեր շանորդին» կար գախոսը ինքնատիպ ռազմավարություն է դարձել, որի
հա մաձայն` ԱՄՆ-ը աջակցում է ավտորիտար առաջնորդներին և բացահայտ
հան ցագործներին (Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի հավաքական կեր պա րը,
ինչ պիսին նա ընկալվում է ՀՀ բազմաթիվ ընդդիմադիր քաղաքական գոր ծիչ -
նե  րի կողմից) այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանց ռեժիմները լոյալ են ԱՄՆ-ին։
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Ավե լին, ԱՄՆ-ը արդարացնում է այդ միջամտությունը պետությունների ներ -
քին գոր ծերին` քողարկվելով «մարդու իրավունքների համար պայքարի»,
«քա ղա  քա ցիական հասարակության զարգացման» կարգախոսներով ու այլ
բա րե  հիմարություններով (այդ հասկացությունների բուն էության խե ղա թյուր -
ման հետևանքով), ընդ որում` հիանալի գիտակցելով, որ իրենց արարքները
հան  գեցնում են փորձարկվող երկրների պետականության քայքայմանը։ Հատ -
կա ն շական է, որ ս. թ. հունիսի 7-ին 168.am ինտերնետ-պարբերականը հրա -
պա րա կեց ՀՀ հասարակական-քաղաքական հայտնի գործիչ Միհրան Հա կոբ -
յանի Բաց նամակը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսիին և ՀՀ-ում Եվրամիության
պատ  վիրակության ղեկավար Անդրեա Վիկտորինին։ Նամակում VI գու մար -
ման խորհրդարանի նախկին պատգամավորն արդարացիորեն նշում է. «Ար -
դեն մեկ տարուց ավելի հետևում եմ ձեր ինստիտուտների գործունեութ յանը
Հա յաստանում։ Հիշում եմ` տարիներ առաջ ժողովրդավարության և մար դու
իրա վունքների հետ կապված նույնիսկ ամենաչնչին խնդիրների դեպքում ձեր
կամ ձեզ աֆիլիացված կառույցների արձագանքը չէր ուշանում, և դա իրոք
սթա փեցնող դեր էր կատարում իշխանական այրերի համար, որ չգայթակղվեն
և իշխանություն կիրառելը չչարաշահեն»: Այնուհետև Մ. Հակոբյանը իրավա -
ցիո րեն կշտամբում է դիվանագետներին «կուրության» համար, որ չեն նկա -
տում օրենքի և քաղաքական մոտիվներով հետապնդումների ենթարկվող ՀՀ
քա ղաքացիների իրավունքների աղաղակող խախտումները, միևնույն ժամա -
նակ, հատկապես ընդգծում է, որ ԱՄՆ և ԵՄ սույն` երկակի չափորոշիչների
վրա հիմնված քաղաքականությունը «ժողվարչապետ» Նիկոլ Փաշինյանի
հպար  տության առարկան է։ Ի՞նչն է հատկապես արժեքավոր խորհրդարանի
նախ  կին պատգամավորի նամակում, այն, որ դա ուղղակի նախազգուշացում է
բարձ  րաստիճան դեսպաններին, որ իրենց կարծիքը լիովին կարհամարհվի ՀՀ-
ում իշխանափոխությունից հետո։ Այս առնչությամբ կցանկանայի նշել, որ այս -
օր վա Հայաստանում հավաքական Արևմուտքի գործունեության նման օբյեկ -
տիվ կոշտ գնահատականը, հազվադեպ բացառություններով, գերակշռող է
քա ղաքական դաշտում։ Դե ինչ, ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք։

Կարդալով այս տողերը` ընթերցողը միանգամայն արդարացիորեն
կա րող է հարց տալ` իսկ ինչո՞վ է Նիկոլ Վովաևիչն այդքան գերել ԱՄՆ և Եվ -
րա  միության դեսպաններին։ Իր ճերմակող մորուքո՞վ` հազիվ թե, իսկ գուցե
ուս յա լութ յա՞մբ, նույնպես ոչ, ի վերջո, ոչ Օքսֆորդում, ոչ էլ Քեմբրիջում կամ
էլ ԱՊՀ-ում է նա ստացել իր անավարտ բարձրագույն կրթությունը։ Սովո րա -
կան պոպուլիստ Նիկոլ Վովաևիչի անձի հանդեպ հավաքական Արև մուտ քի
այս քան անթաքույց համակրանքի դրդապատճառները միանգա մայն բա -
ցատ րելի են, քանի որ նրա վրա դրված է շատ որոշակի առաքելութ յուն, դի -
ցուք. հայոց պետականության հիմքերի թուլացման, հայ ժողովրդի քրիս տո -
նեա կան քաղաքակրթական կոդի քայքայման ճանապարհով հա սնել հայ
հա սարակության պառակտման խորացմանը` այն արհեստակա նորեն «հե -
ղա փոխականների» ու «ռևանշիստների» բաժանելու, Հայաստա նի Հանրա -
պե տության ու Արցախի Հանրապետության քաղաքական էլի տաների միջև
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աս տիճանաբար թշնամանքի իրադրություն ստեղծելու հիման վրա, ինչը
վերջ նարդյունքում պարարտ հող կստեղծի Ադրբեջանի և Հայա ստանի,
Ադր բեջանի ու Արցախի Հանրապետության միջև ադրբեջանա-թուր քական
զին վորականության կողմից նոր պատերազմ սանձազերծելու հա մար։ Այդ
ան խուսափելի ռազմական ագրեսիայի սկսվելու մեղավորն ար դեն նշա նակ -
ված է` Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախա րար, հայրե նա -
սեր-դերժավնիկ Սերգեյ Կուժուգեթովիչ Շոյգուն։ Աստված մի արասցե, բայց
այս մինիմում-ծրագրի իրականացմամբ Թուրքիայի 37-րդ սուլթան Ռեջեփ
Թա յիփ Էրդողանն իր կրտսեր պաշտոնակցի` ափշերոնյան սուլթան Իլհամ
Ալի ևի հետ միասին, կանխավայելելով իրենց բաղձալի երազանքի իրակա -
նաց ման` Ջիբրալթարից մինչև Չինաստանի Սինցզյան-ույղուրական ինք նա -
վար օկրուգ իսլամական աղեղի ստեղծման մոտ լինելը, ձեռնամուխ կլինի
«Բ» պլանի իրագործմանը, որի էությունը Հայաստանում այնպիսի պայման -
նե րի ստեղծումն է, երբ ՀՀ իշխանությունները կփորձեն հանել 102-րդ ռու -
սա կան ռազմակայանը Գյումրիից, Հայաստանում Ռուսաս տանի ԱԴԾ Սահ -
մա նապահ վարչության չորս սահմանապահ ջոկատները և ռուսական «Էրե -
բու նի» ռազմաօդային բազան Երևանից։ Այս մասին քանիցս գրել եմ իմ հոդ -
ված ներում, որոնք հրապարակվել են REGNUM տեղեկատ վական գործա -
կա լությունում, և որոնք այնուհետև վերահրապարակվել են ՀՀ մեկ-երկու
ին  տերնետ-պարբերականներում։ Իսկ ի հակակշիռ` շուրջօրյա հե ռար ձակ -
վող տասնյակ ինտերնետ-հեռուստատեսություններ և լրատվա միջոցներ,
որոնք շռայլորեն ֆինանսավորվում են Ջորջ Սորոսի այդ նույն չարա բաս -
տիկ «Բաց հասարակություն» հիմնադրամի և հավաքական Արև մուտքի
տա րա տեսակ դեմոկրատական ինստիտուտների ու հիմնադրամ ների կող -
մից, բավական հետևողականորեն թունավորում են Հայաստանի` քաղաքա -
կա նությանը ոչ քաջատեղյակ քաղաքացիների գիտակցությունը ՀՀ տա -
րած քում այդ ռազմական կառույցների գտնվելու վտանգի մասին։ Օգտ վե -
լով առիթից` ցանկանում եմ հատկապես նշել ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռո -
բերտ Սեդրակի Քոչարյանի կողմնակիցների մարդասիրությունն ու մեծա հո -
գութ յունը, որոնք, ըստ երևույթին, խնայելով Նիկոլ Վովաևիչին, զրկել են ինձ
իրենց ենթակա հեռուստաալիքների էկրաններից և այլ լրատ վա միջոցներով
այս հաշվով ունեցածս տագնապները պատմելու հնարա վորությունից։ Հար -
գե լի ընթերցողը կարող է մտածել, օրինակ, որ ինձ հնարա վորություն չեն
տա լիս հանդես գալ հեռուստաալիքներով գուցե այն պատ ճառով, որ նիկոլ -
վո վաևիչյան հանցախմբի հակաժողովրդական գործու նեության իմ գնա հա -
տա կաններն այնքան էլ ակտուալ չեն։ Առանց կեղծ համեստության չեմ հա -
մա ձայնի այս կարծիքին այն պարզ պատ ճառով, որ իմ հոդվածները, որոնք
հրա պարակվում են հայկական ինտեր նետ-պարբերականներում, մաս նա -
վո րապես` Shame.am կայքում, դիտում է առնվազն 35 հազար ընթերցող, և
ավե լին, օրինակ` տեսահոլովակը, որը նկա րահանվել է REGNUM տեղե -
կատ վական գործակալությունում հրապա րակված իմ «Պատերազմը Հա -
յաս տանի և Արցախի շեմին է» հոդվածի հիման վրա, անցած ամիս դիտել է
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120 689 մարդ, ընդ որում` գնահատող ների թվի 68,4%-ը տեսահոլովակը հա -
վա նել է (տե´ս https://youtu.be/tvwpHECHARQ)։ Այս տվյալները ներկայացնում եմ
բնավ ոչ ինքնագովազդի համար, այլ որ պեսզի ցույց տամ, որ Հարավային
Կով կասի տարածաշրջանում ստեղծվող իրավիճակի իմ գնա հատա կան նե րը
պա հանջված են, և որ պակաս կարևոր չէ` դրանք միանգամայն համահունչ են
Հա յաստանի ընդդիմադիր իսկական ուժերի մոտեցումներին, այդ թվում և Ռո -
բերտ Քոչարյանի կողմնակիցների ճամբարից։

Հարգելի ընթերցող, կարելի էր բոլորովին թարմ օրինակներ ներկա -
յաց նել հիմա արդեն սահմանադրական հեղաշրջման ոլորտից, որը կատա -
րե ցին Նիկոլ Վովաևիչն ու նրա 88 սխրակիցները Հայաստանի Հանրապե -
տութ յան Ազգային ժողովում։ Հիշեցնեմ, որ ս. թ. հունիսի 22-ին ՀՀ Ազգային
ժո ղո վի նիստում կառավարող «Իմ քայլը» խմբակցությունը «ժող վար չա -
պետ» Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի ճնշմամբ և ղեկավարությամբ կատարեց
 հան  ցագործություն, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության
Քրեա կան օրենսգրքի 300-րդ հոդվածով (Պետական իշխանության յու րա -
ցում)` սահմանադրական լիազորություն ստացավ Հայաստանի Սահ մա նա -
դրութ յունում ՀՀ Սահմանադրական դատարանի մասին փոփոխութ յուններ
մտց նելու մասով։ Նշենք նաև, որ ս. թ. հունիսի 25-ին ՀՀ Ազգային ժո ղովի
«Բար գավաճ Հայաստան» ընդդիմադիր խմբակցությունը էլեկտրո նային
փոս տով Հայաստանի Սահմանադրական դատարան ուղարկեց հայց, որով
վի ճարկվում են Հիմնական օրենքում ՀՀ ԱԺ-ի կողմից ս. թ. հունի սի 22-ին
մտց ված փոփոխությունները, իսկ արդեն ս. թ. հունիսի 26-ին ընդդիմադիր
խոր հրդարանականները Հայաստանի Սահմանադրական դա տա րանին
հանձ նեցին այդ փաստաթղթի թղթային տարբերակը։ ՀՀ գործող օրենքին
հա մապատասխան` 15 օրվա ընթացքում Սահմանադրական դա տարանը
պետք է ընդունի որոշում այն մասին, թե այդ դիմումը արդյոք կըն դուն վի՞
վա րույթ։

Վերջին օրերի քաղաքական առօրյայի այսքան մանրամասն նկա րագ -
րութ  յունը հետապնդում էր միայն մեկ նպատակ` ցույց տալ ՀՀ իշխանա վոր -
ների լիակատար անհամարժեքությունը Հայաստանի ազգային անվտան -
գութ յան ահեղ մարտահրավերներին։ Այս անվիճելի փաստը վկայում է կամ
զբա  ղեցրած պաշտոններին նրանց բացարձակ անձեռնհասության, կամ
իրե նց անդրօվկիանոսյան ուղեվարների հանցավոր հրահանգներին կուրո -
րեն հետևելու մասին։ Ի դեպ, մեր պարագայում այդ երկու հանգամանքն էլ
փոխ  կա պակցված են և տեղի են ունենում միաժամանակ։ Իսկ այդ ընթաց -
քում մեծ ճանապարհների բոցաշունչ տրիբուն Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սի -
րեց  յալը, ս. թ. հունիսի 25-ին, ելույթ ունենալով Ազգային ժողովում, ամենա -
ստոր մակդիրներով պիտակավորեց «Բարգավաճ Հայաստանի»` այսօրվա
դրութ  յամբ ՀՀ ԱԺ միակ ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներին`
տե ղե կատվական դաշտ նետելով նոր «մերկացումներ» ինչպես «Բարգա -
վաճ Հայաստանի» պատգամավորների, այնպես էլ նախկին իշխանություն -
նե րի իբր հանցավոր գործունեության մասին։ Նշենք, որ 2018 թ. ապրիլ–մայի սի
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պե տական հեղաշրջումից հետո անցած երկու տարի երկու ամսվա ըն թաց -
քում հայ քաղաքացիներն այդպես էլ չդարձան Նիկոլ Վովաևիչին ենթա կա
դա տա րանների կայացրած` նախկին «կոռուպցիոն» իշխանությունների
հան ցավոր արարքները դատապարտող գոնե մեկ դատավճռի ականատես -
ները։ Մի խոսքով` հացի, այսինքն` մեր պարագայում օտարերկրյա և ներքին
ներ դրումների բացակայության պայմաններում մեր անգերազանցելի պո -
պու  լիս տը հերթական թամաշայի շռայլությունն արեց, որի սիրահարն են շա -
րու նա կում մնալ, ավաղ, Հայաստանի բնակչության` կարիքից կամազուրկ դար -
ձած որոշակի շերտերը։ 

Դե ինչ, ամփոփելով վերոշարադրյալը` խոստովանենք, որ ժա մա -
նակն աշխատում է Թուրքիայի և Ադրբեջանի, Նիկոլ Վովաևիչի անդր օվ -
կիա նոս յան տիկնիկավարների օգտին։ Խոստովանենք նաև, որ ընդ դի մա -
դիր ուժ երի դեռևս տարանջատ գործողությունները (որոնց հետևելով`
տպա վո րութ յուն ես ստանում, թե նրանք ավելի շատ մտահոգ են իրենց
երևա կայական առաջ նորդին պարզելով, այլ ոչ թե հայոց պետականության
կորստի մահա ցու սպառնալիքի չեզոքացման գործնական քայլերով, որի
իրա գործման ճա նա պարհով անշեղորեն ընթանում է ազգային արհավիրքը`
Նի  կոլ Փաշին յան անունով) պարարտ հող են ստեղծում հայոց պետակա -
նութ յան հիմքերի խարխլման համար։ Ընթերցողը կարող է իրավացիորեն
նա խատել ինձ, քա նի որ նկարագրում եմ ՀՀ տագնապալի իրավիճակը`
առանց երկիրն այդ վտան գավոր վիճակից դուրս բերելու կոնկրետ առա -
ջար կություններ անե լու։ Դե ինչ, հայտնեմ նաև իմ կարծիքը երկիրը ստեղծ -
ված չափազանց վտան գավոր իրադրությունից հանելու ճանապարհների
մա սին։ Կարծում եմ, որ Հայաստանի օբյեկտիվ մտածող քաղաքական գոր -
ծիչ ները կհամա ձայնեն, որ ՀՀ VI գումարման Ազգային ժողովի ցրումը ան -
օրինական գործո ղութ յուն էր, որն իրականացվեց ՀՀ նախագահ Արմեն
Սար գսյանի և ապագա դիկտատոր Նիկոլ Փաշինյանի գործարքի արդ յուն -
քում, իհարկե, ոչ առանց օվ կիա նոսի այն կողմից և Մառախլապատ Ալբիոնի
ափե րից հնչող հուշում ների։ Հիշեցնեմ, որ ՀՀ նախագահը 20 օր մահուդի
տակ պահեց ՀՀ VI գու մարման ԱԺ «ԱԺ կանոնակարգի մասին» օրենքում
փո փո խություններ և լրա ցումներ կատարելու մասին» որոշումը և միայն
սահ մանված ժամկետի վեր ջին օրը դիմեց ՀՀ Սահմանադրական դատա -
րան` Հայաստանի Սահմա նադրությանն այդ օրենքի համապատաս խա նութ -
յու նը որոշելու համար։ Արդյունքում` ՀՀ VI գումարման ԱԺ-ը փողոցի ուղղա կի
ճնշ ման ներքո ցրվեց։ Այսինքն` արդարացի կլիներ, եթե ՀՀ VI գումարման
ԱԺ-ում ներկայացված բոլոր խմբակցությունների և քաղաքական կու սակ -
ցութ յունների ներկայա ցու ցիչ ները ստեղծեին հայ հասարակության առողջ
հատ վածի համա խմբման համակարգող խորհուրդ կամ հանձնաժողով,
էութ յունն է կարևոր` Նիկոլ Փաշինյանի և Ко-ի հակազգային ու արդեն  հան -
ցա գործությունների մեջ խրված հակաժողովրդական հանցախմբին իշ խա -
նությունից հեռացնելու պայքարի համար։ Բնական է, որ այդ խորհրդի
(հանձ  նաժողովի) կազմի մեջ պետք է մտնի ՀՀ երրորդ նախագահ, ՀՀ VI
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գու մարման խորհրդարանում մե ծա մասնություն ունեցած Հայաստանի
Հանրա պետական կուսակցության նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանը,
ինչ պես նաև ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանը, ՀՀ Հան -
րա յին խորհրդի նախկին նախագահ Վազգեն Մանուկյանը, ՀՀ պետական
հայտ նի գործիչ Դավիթ Շահնազար յանը, քաղաքական հայտնի գործիչ Ռու -
բեն Հակոբյանը և այլք։ Անվիճելի է, որ խորհրդի աշխատանքում պետք է
ներ գրավված լինեն կրթված ու հայրե նասեր ուժեր, որոնց մասին նշվեց
սույն հոդվածում, և նրանց դաշնակից ները նոր ստեղծված քաղաքական կու -
 սակցություններից։ Ընդ որում` այս աշ խատանքը հապաղման ենթակա չէ,
քանզի մեր Հայրենիքը վտանգի մեջ է։ Համոզված եմ, որ հարցի նման առա -
ջադրմանը կհամաձայնի քաղա քական ուժերի ղեկավարների մեծ մա սը,
որոնց համար առաջին տեղում հայ կական երկու պետությունների` Հա յաս -
տա նի Հանրապետության և Ար ցախի Հանրապետության անվտանգությունն է։
Իսկ հայրենասիրական ուժե   րի նշանաբանը պետք է լինեն «Հայաստանի
ազ գային շահերի դավա ճանությունը չի´ անցնի» բառերը։   

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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БЕЗ ПОКАЯНИЯ – НЕТ ПРОЩЕНИЯ, 
И БЕЗ ПРОЩЕНИЯ – НЕТ СПАСЕНИЯ!

Аннотация
Региону Южного Кавказа грозит опасность возобновения крупномас-

штабной кровопролитной войны. Коррупционный режим Ильхама Алиева,
что  бы отвлечь вниманиие общественности своей страны от насущных
проб   лем, усугубленных эпидемией коронавируса и падением цен на
нефть, а также тотальной коррупцией в стране и баснословным обогаще-
нием своего клана, будет вынужден спровоцировать войну. Никол Во ва е -
вич же будет вынужден в этом подсобить своему «учителю по коррупции».

Статью хочу начать с откровенного признания, а именно: никогда не
пред полагал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев, все более и
бо лее позиционирующий себя апшеронским султаном, смог бы вдохно-
вить меня на написание «восторженного» отклика на его очередное выс -
туп  ление. Итак, уважаемый читатель, 25 июня т. г. апшеронский султан,
он же Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азер бай -
джа на Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской час ти
Ми  нистерства обороны султаната, в ходе которого выступил с речью
(br.az/xronika/20200629111429437.html). Именно его речь и воодушевила
ме ня взяться за ручку и постараться обессмертить его сие выступление –
диаг  ноз. Будучи, как и «народный премьер» Армении Никол Пашинян, по -
ли   тиком галактического масштаба, муаллим Ильхам высказал свое бес-
покойство нарушениями норм Международного права: «Нормы Меж ду на -
род  ного права грубо нарушаются, не соблюдаются. К сожалению, сегодня в
меж  дународных отношениях преобладает принцип «кто сильный, тот и
прав» (суровая оценка деятельности Генерального секретаря ООН  Ан то -
ниу Гутерриша – А. Г.). Мы видим, наблюдаем это и должны предпринять
свои шаги в соответствии с этим, потому что нам надо считаться с реаль-
ной ситуацией. На рушение норм Международного права должно побуждать
лю бую страну к уси лению своего потенциала, и мы уже давно приступили
к этому. Имен но в результате этого сегодня азербайджанская армия об -
ла дает высочайшим профессионализмом [свидетельство чему Ап рель -
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ская (2016 г.) вой на, развязанная Азербайджаном против республики Ар -
цах, когда по те ри Азербайджана в живой силе десятикратно превысили
по тери Aрмии обо роны Арцаха, в результате чего министр обороны Азер -
бай джана просил руководство Генштаба ВС РФ склонить армянскую сто-
рону к миру. – А. Г.]. В то же время по моему указанию в последние годы
организуется ос на щение нашей армии оружием, боеприпасами и техни-
кой. На эти цели из расходованы миллиарды долларов». Казалось, ничего
но вого в речи ап шеронского султана не прозвучало. Все те же воинствен-
ные призывы, слу шая которые складывается впечатление, что Ильхам
Алиев все время пов торяет эти тосты с двоякой целью. Первое, это убе-
дить самого себя, что на самом деле так оно и есть, во-вторых, убедить
своих турецких пок ро вителей в готовности Вооруженных сил Азер бай джа -
на начать войну. «В принципе если провести объективный анализ, то
мож но увидеть, что перс пектив развития там (имеется в виду Армения. –
А. Г.) нет, потому что стра на не может содержать себя, охранять свои гра-
ницы, их границы охра няют солдаты и офицеры зарубежных стран. Она
не может обеспечить свою военную силу, иностранное государство имеет
там военную ба зу (у апшеронского султана появился какой-то животный
ужас от упоминания России, пограничные отряды которой охраняют госу-
дарственную границу Армении, а 102-я российская военная база в Гюмри.
Ви димо, эта дан ность очень сильно остужает воинственный пыл азербай-
джано-турецких ястребов. – А. Г.). … При этом страна выдвигает против
со седей, причем против кого – такого крупного государства, как Турция,
тер риториальные притязания. Выдвигает против Турции необоснованные
об винения в «ге ноциде». Никакого геноцида не было [не амнезия ли у И.
Алиева? Что ж, напомним апшеронскому султану, что после поражения
Ос манской им пе рии в Первой мировой войне и Мудросского перемирия в
1918 году стра ны-победительницы потребовали от Турции наказать ви -
нов ных в прес туплениях против военнопленных и армян. Турецкий Воен -
ный трибунал, рассматривавший судебные дела об ответственности ру -
ко водства пар тии «Единение и Прогресс» (Иттихат) в массовых убийствах
ар мян и греков, посчитал доказанным факт организованного убийства ар -
мян лидерами Иттихат, признал их виновными и приговорил лидеров
Итти хат Та лаата, Энвера, Джемаля и доктора Назима к смертной казни.
Алиев не мог этого не знать, как и не знать того, что Геноцид армян при-
знали Совет Ев ропы (1998, 2001), Европарламент (1987, 2000, 2002,
2005), Ватикан и бо лее 30 стран, в том числе Россия, Франция, США,
ФРГ, Бразилия, Ар ген тина, Уругвай, Ливан, Ливия. – А. Г.]». Для полноты
кар тины, свидетельствующей о полной амнезии или еще более тяжелом
за болевании, при веду и другие перлы из этого же выступления Ильхама
Гей даровича, наи более красноречиво доказывающие теперь уже о его
пред ставлениях об идеологической работе: «Я неоднократно говорил,
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что мы, к сожалению, не знали своей реальной истории, мы не виноваты
в этом, потому что мы так читали, нас так учили. Враги азербайджанско-
го народа преподносились как герои. Бандитская группа 26 бакинских ко -
мис саров преподносилась как герои. Преступные армянские национали-
сты, возглавлявшие эту банду, преподносились как герои. Их имена при-
сваивались ра й онам, им возводились памятники. Палачу азербайджан-
ского народа Шау мяну был установлен памятник, его имя было увекове -
чено. Но все же ви на не в нас. Такой была история советской власти». А
те перь, уважаемый читатель, приведем другую выдержку из выступления
Алие ва, нет-нет, не Ильхама, а Гейдара Алирза-оглы, отца нынешнего ап -
ше ронского сул тана. Есть брошюра, изданная в 1978 году в Баку, которая
на зывается: «Му жественный боец за дело Ленина, за коммунизм: к 100-
ле тию со дня рождения С. Г. Шаумяна» (доклад Алиева Г. А. прочитан на
тор жественном собрании, посвященном 100-летию со дня рождения С. Г.
Шау мяна в Баку 11 октября 1978 года, kornelij.livjournal.com/988 513.html).
На стр. 26 читаем: «И сегодня мы с гордостью и любовью говорим, что ве -
ли кий сын армянского народа Степан – это и сын азербайджанского наро-
да, всех на ро дов Закавказья, всего многонационального и единого совет-
ского народа (бу рные, продолжительные аплодисменты)». В этой брошюре
есть и другие алиевские высказывания: «Вся недолгая, но яркая, напол-
ненная глубоким содержанием жизнь профессионального революционера,
мно гогранная партийная и государственная деятельность Степана Геор -
гие вича Шау мяна – символ беззаветной борьбы за свободу и счастье тру-
дового на рода, за торжество идеалов коммунизма. Степана Шаумяна от -
ли чали яс ный ум, глубина анализа, удивительная способность проникать
в самую суть явлений, видеть всю их диалектическую закономерность.
Идей ная не поколебимость, большевистская принципиальность, беспре-
дельная преданность рабочему классу, бескомпромиссность к врагам ре -
во люции – таков сплав героического характера Степана Шаумяна. … Бла -
го родный об раз Степана Георгиевича Шаумяна – вдохновляющий пример
для всех по колений трудящихся Азербайджана (бурные аплодисменты)».
За  ме тим, что к моменту произнесения этой речи в октябре 1978 года Гей -
дар Алиев успел 26 лет проработать в КГБ Азербайджана (из них два пос -
лед них года – председателем КГБ Азербайджанской ССР) и 8 лет первым
ЦК КП Азербайджана. У него был доступ абсолютно ко всем секретным
до кументам и архивам. Словом, случайных оценок и искажения историче-
ских фак тов на таком высоком уровне не могло быть по определению. Об -
рат  ное сказанному – предумышленный подлог в сочетании с низменным
кон формизмом. Я слишком хорошо воспитан, чтобы давать окончатель-
ную оцен ку этому глубокому проявлению антагонизма отца и сына Алие -
вых, но, конечно, мы имеем дело не с тургеневским восприятием противо -
ре чия отцов и детей, а с обстоятельством куда проще. Это типичное
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прояв  ле ние современного коварного неоосманизма – гнусной двуличной
по литики, напрочь лишенной каких бы то ни было моральных норм. Впро -
чем, окон чательную оценку сему святотатству со стороны сына в отноше-
нии па мяти дважды Героя Социалистического Труда, члена Политбюро
ЦК КПСС (в 1982–1987 гг.). Гейдара Алирза оглы даст история. Мы же за -
ме тим, что ныне во всех городах Азербайджана центральные проспекты,
ули цы, а также многочисленные объекты в разных углах страны названы
в честь Гейдара Алиева, убежденного и страстного идейного последова-
теля, выражаясь словами Ильхама Алиева, «бандита Степана Шаумяна».
И как сказал в своей «Первой речи против Катилины» старина Цицерон –
“O tempora! O mores!” («О времена, о нравы!»).

Вернемся к другим, не менее оригинальным высказываниям муал-
лима Ильхама. Весьма своеобразное знание истории начала XX века,
проя вившееся в его речи, получило свое творческое развитие в оценках
со  бы тий новейшей истории Республики Армения. Апшеронский султан
неу  мо лим в своих оценках: «Могу сказать, что история независимости Ар -
ме нии – в принципе позорная история, потому что нынешняя власть (речь
о Ни коле Воваевиче, себя любимом. – А. Г.) уже неоднократно заявляла
и до ка зала, что лица, руководившие Арменией с 1998-го по 2018 год, –
преступники, воры, бандиты. Многие из них арестованы. Стало известно,
что их генералы – воры, которые крадут солдатскую тушёнку и продают
ее на ры нок. Их герои – преступники, их президенты – взяточники. Ны -
неш няя власть раскрыла все это». К сведению читателей, за два года
пос ле государственного переворота апреля–мая 2018 года в Армении,
нес мотря на жест кий прессинг, угрозы и шантаж со стороны нынешних
влас тей РА и лич но Никола Воваевича, нет ни одного решения какой-ли -
бо судебной инс тан ции, которая вынесла бы приговор по инкриминируе-
мым прежним властям обвинениям со стороны Пашиняна и Ко, а теперь
уже и нарядившегося в тогу общественного обвинителя апшеронского
сул тана Иль ха ма-оглы, того самого правдоборца, который героизировал
па лача Рамиля Сафарова, того самого убийцу, который обезглавил ар -
мян ского офицера Гур гена Маргаряна. Напомним читателям, что 19 фев-
раля 2004 года в Бу да пеште, куда они были приглашены на курсы пере-
подготовки по линии НАТО, любимец Алиева Рамиль Сафаров обезгла-
вил спящего армянского офицера. Далее Алиев продолжил: «Давайте
пос мотрим, что произошло после 2018 года. Там якобы была совершена
де мократическая революция. Всё это ложь. Мы знаем, откуда поступали
ту да деньги, наверное, знает и армянский народ (что ж, кто-кто, но Алиев
прек расно об этом ос ве домлен, так как сам финансировал фонд Джорджа
Со роса «Открытое об щество» на сумму $48 млн для свершения госу-
дарственного переворота и дальнейшего разрушения армянской госу-
дарственности. – А. Г.). Прос то посмотрите на биографию нынешних руко-
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водителей, посмотрите, в каких фондах они работали, у кого получали
день ги. Организаторы этих «ре волюций», а по сути, кровавых переворо-
тов на постсоветском пространстве сегодня являются покровителями
руко водителей Армении». Ай да умница, ай да молодец, Ильхам-оглы.
На конец-то хоть одну правильную оценку выдавил из себя. Однако здесь
я хочу похвалить Никола Вова евича, себя любимого. Да-да, уважаемый
чи татель, читая эти строки, поверьте своим глазам. А похвалить за то, что
«на родный премьер», вы ражаясь на ереванском сленге, «опрокинул, ки -
нул дедулю Сороса и Ко». Деньги взял, как гласит молва народная, обза-
велся недвижимостью в Канаде и Швейцарии, «озолотил» руки своих род-
ственников-приближенных, нежно именуемых политическими придурка-
ми, и, как говорится, был таков. Нет, пока он не сбежал, однако, судя по
гнев ным причитаниям ап шеронского султана – заказ, ради исполнения ко -
то рого были потрачены сотни миллионов долларов, чтобы привести его к
влас ти, им не выполнен. Но вое руководство Республики Арцах, хочу на -
деяться, не поддастся коварным хитросплетениям поводырей Никола Во -
вае вича, да и его самого. Дру гое дело, что Пашинян всеми своими дей-
ствиями и далее будет расшатывать устои армянской государственности,
вби вать клин в политическую элиту двух армянских государств. Вместе с
тем не приходиться сом не ваться, что его откровенные антироссийские,
анти армянские гнусные дейст вия и решения, особенно активизировав-
шиеся в последнее вреня, – это своего рода оправдание перед своими за -
океан скими хозяевами за про медление в выполнении спущенного из-за
океа на заказа. Для ясности на помним читателям, что в наши дни, в раз-
гар эпидемии коронавируса, в Ар мении в спешке созываются внеочеред-
ные заседания Национального Соб рания РА, на которых, по сути, прини-
маются антиконституционные за ко ны, а также в конвульсиях принимается
за конопроект «Об аудиовизуальных медиа». Заметим, что Посольство
Рос сии в Армении в очень деликатной, но в то же время принципиальной
фор ме выступило с заявлением. При ведем отдельные выдержки из этого
заяв ления: «Данный вопрос явля ется внутренним делом Армении как су -
ве ренного государства. Вмес те с тем новый закон прямо скажется на
судь бе вещания в республике рос сийских телеканалов. Разумеется, мы
внимательно следим за процессом его рассмотрения. Заметим, что с при-
нятием закона «Об аудиовизуальных медиа» и поправок в закон «О ли -
цен зировании», который должен пол ностью заменить действующий закон
«О телевидении и радио», предполагается исключение иностранных ве -
ща  телей (читай российских. – А. Г.) из общественного мультиплекса Ар ме -
нии. Опять же по факту речь идет глав ным образом о русскоязычных про-
граммах. Не секрет, что еще с ранней стадии становления независимого
ар мянского государства русский язык с формальной точки зрения утратил
какой-либо особый статус. Но вые требования по сути продолжают этот
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про  цесс … Однако, несмотря на от сут ствие (статуса), понимая важность
уре гулирования данного вопроса для многих армянских граждан, россий-
ской стороной проявляется конструктивный настрой и выражается готов-
ность совместными усилиями в рам ках ЕАЭС найти приемлемое решение
это го сложного, комплексного воп роса с учетом особых связей между на -
ши ми странами». Однако антироссийский демарш Никола Воваевича и Ко

на этом не завершился. Так, оче редным гнусным антироссийским выпа-
дом николваваевской камарильи стало выступление армяноненавистника
Алек сея Навального по Об щественному телевидению Республики Ар ме -
ния. Так, в рамках репортажа о конституционных поправках в России Об -
щест венное телевидение РА предоставляет эфир провокатору и нацисту,
не навидящему Армению и армян Алексею Навальному в рамках репортажа
под названием «Последний и главный день Всероссийского референдума:
мне ние оппозиции и властей». Я не буду приводить хамские высказыва-
ния этого фи нан сируемого из-за океана политического оборотня, дабы не
ти ражировать злопыхательства этой гнили, а приведу лишь выдержку из
от клика глу боко уважаемого в Армении талантливого телеобозревателя,
ин теллектуала, патриота-державника, интернационалиста, подлинного
дру га Ар мении и армянского народа Владимира Рудольфовича Со ловье ва.
Так, в эфире канала «Соловьев – LIVE» на You Tube Владимир Рудоль -
фо вич заявил: «Смотрите, как интересно, мы так любим Армению, друже-
ственную нам страну, а посмотрите, кого показывают в дружественной
нам Ар ме нии с комментариями о голосовании. В Армении показывают на
Об  щест венном телевидении в рамках репортажа про голосование по вне-
сенным поправкам нациста Навального, который назвал армян хачиками
(крес тами. – Ред.), который ненавидит армян, ненавидит Армению, прези-
рает её. И вы – Общественное телевидение выводите этого человека и
по ка зываете у себя в эфире?! Ну вы даете!». Сколь бы больно ни было
приз наваться, но фактом является то, что после государственного пере-
ворота апреля–мая 2018 года Армения находится под внешним управле-
нием со стороны наиболее оголтелых заокеанских антироссийских сил. А
поли тический фигляр по прозвищу Никол Воваевич – всего лишь инстру-
мент разрушения армянской государственности, что неизменно будет
соп  ровождаться началом новой военной агрессии азербайджано-турец-
кой военщины против Республики Арцах с одновременной дестабилиза-
цией положения на армяно-азербайджанской границе в районе На хи -
джевана. Ведь апшеронский султан неспроста в своей приснопамятной
ре чи сказал: «Конечно, главное – это боеспособность. … В этом направ-
лении также предпринимаются необходимые шаги. Об этом свидетель-
ствуют военные операции как 2016, так и 2018 годов. … В результате ус -
пеш ной нахчыванской операции мы освободили от оккупантов террито-
рию площадью более 10 тысяч гектаров и вышли на стратегические высоты.
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До  рога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, проходит перед на ши ми
гла  зами. Поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги, нап рав -
лен  ные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были го -
то  вы к восстановлению территориальной целостности».

Однако изюминкой речи Ильхама Алиева на открытии N-ской воинской
час ти стали слова искреннего сожаления за своего визави Никола Во вае ви ча.
То го самого Никола Воваевича, который в порыве откровения хва лил Алие ва.
Пр и веду выдержку из высказываний «народного премьера» РА после сам-
мита СНГ в сентябре 2018 г. в Душанбе. Ни кол Воваевич, рассказывая о
своих впечатлениях после беседы с апшеронским султаном, выдал такое,
что азербайджанские масс-медиа восторженно опубликовали сказанную им
ахи нею. Так, интернет-издание Axar.az на своем сайте опубликовало статью
под заглавием «Об ра зо ван ный человек – Пашинян об Алиеве» (ru.axar.az/
news/politika/311953.html), ко то рая начинается так: «Президент Азер бай джа на
Иль хам Алиев оставил впечатление образованного человека, сказал журна-
листам премьер-ми нистр Армении Никол Пашинян, сообщает «Спутик Ар -
ме ния» … По его сло вам, Алиев оставил на него «нормальное, позитивное
впе  чатление». Они нормально, «цивилизованно» побеседовали. «Он оста-
вил впечатление образованного человека», – отметил Пашинян». Увы, ап -
ше ронский сул тан не оценил столь благородного жеста Никола Воваевича,
взял да и вы ложил своё восприятие «народного премьера» РА. Что же такое
на чудачил в своей речи муаллим Ильхам: «Что показывают последние со -
бы тия? Политические оппоненты преследуются (надо же, Ильхам Гей да ро -
вич те перь уже взялся защищать второго и третьего президентов РА Робер та
Ко чаряна и Сержа Саргсяна, экс-министра обороны, Героя Арцаха Сей ра на
Ога  няна. … – А. Г.), подвергаются аресту, в Конституцию вносятся незакон-
ные изменения. В то время как эти изменения могут быть внесены лишь на
ре ферендуме (уже начинаешь подозревать о «некой связи» Алиева с чле-
нами Конституционного суда РА. – А. Г.). Увидели, что на ре фе рендуме не
прош ло, внесли изменения в парламенте. Значит разделение власти пол-
ностью нарушено (так сказал светоч демократии, апшеронский султан Иль хам
Алиев. – А. Г.). Законодательная власть, исполнительная власть, судебно-
пра вовая сфера уже находятся в руках одного че ловека (в отличие от Азер -
бай джана, где эти ветви власти находятся в ру ках двоих – супружеской пары
Иль хама и Мехрибан Алиевых. – А. Г.), яв ляются инструментом, и эта дикта -
ту ра укрепляется. В то же время массовый характер в Армении приобрели
кор рупция, хищения, взяточничество, кумовство. Все это сейчас уже всплы-
вает наружу. Оказывается, сам пре мьер-министр и его семья занимаются
кон трабандой. Во главе контрабанды сигарет стоят премьер-министр, его
семья и близкие. Вслед за этим возбуждаются уголовные дела против бога-
тых бизнесменов, после че го их вынуждают перечислять деньги в создан-
ный ими фонд. А деньги из этого фонда забираются и присваиваются. То
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есть сегодня премьер-ми нистр Армении и его близкие родственники, окру-
жение превратились в сим вол взяточничества». Да, сплоховал Никол Во ва -
е вич. Будь он чуток на читаннее и менее самовлюблен в самого себя, мог бы
поу читься у Иль ха ма Гейдаровича искусству заниматься казнокрадством
вти хую.

Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретные примеры. Так, в
ста т ье под заглавием «Золотые оффшоры Алиевых», опубликованной 04.
04. 2016 на сайте интернет-издания http://compromat.ru/page36762.htm в
статье Георгия Переметина читаем: «Доля дочерей президента Азер бай джа -
на в золотодобывающем бизнесе страны может быть в пять раз больше пре-
дыдущих оценок, следует из «Панамских документов». Государству до -
стается только 30% прибыли от этого бизнеса. Согласно документам юри ди -
чес кой компании Mossack Fonseca, которые в результате утечки по лу чили
жур налисты Международного консорциума журналистов-расследователей
(ICIJ) и Центра по расследованию коррупции и организованной прес тупности
(OCCRP), дочери Ильхам Алиева контролируют 56% консорциума из шести
зо ло тодобывающих предприятий … Согласно расследованию, проведенному
еще в 2013 году ISIJ, Алиев и его супруга Мехрибан в 2003 году приобрели
фир му Rosatund International LTD в юрисдикции Бри тан ских Виргинских ос -
тра вов (оффшор). Таким образом Алиев якобы на ру шил закон, поскольку его
ста тус парламентария, а затем президента зап рещали ему заниматься бизне-
сом. Кроме того, дочери президента Арзу и Лей ла в 2008 году стали владельцами
еще трех оффшорных компаний на Бри танских Виргинских островах (Arbor
Investments, La Belleza Holdings Limited и Harvard Management limited)».

В другом интернет-издании (https://www.currenttime.tv./a/27039341.html) 27
мая 2015 г. публикуется статья под заглавием «Оффшоры Алиева не пла тили
налоги в бюджет Азербайджана», в которой, в частности, написано: «Центр по
иссследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустил
исследование оффшорных компаний, которые контролируются президен-
том Азербайджана Ильхамом Алиевым и членами его семьи. Этим офици-
альным компаниям , в частности, доля в круп нейшем мобильном операторе
стра ны Azersell Telecom. По подсчетам OCCRP, компании, контролируемые
семьей Алиева, недоплотили в бюд жет страны $600 млн. Расследование
бы ло инициировано шведско-финской телекомпанией Telia Sonera, которой
так же принадлежит доля в Azer cell». Можно привести еще с десяток приме-
ров коррупции семьи Алие вых, однако ограничусь лишь отдельными вы -
держ ками из статьи в ин тернет-издании «Кавказ. Реалии», опубликованной
25 апреля 2018 го да под заглавием «Фарфор и недвижимость. Чем владе-
ет семья президента Азербайджана»  (https://zen.yandex.ru/media/kavkazr.com
/farfor-i-nedvijimost-chem-vladeet-semia-prezidenta-azerbaidjana-5ae07df6bce67
e5462ec0e90). Итак, читаем в этой публикации: «Дети президента Азер бай -
джа на Иль ха ма Алиева и министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана
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Кя ма  лед дина Гейдарова использовали десятки оффшорных компаний для
ин  вес тиций в бизнес, дорогую недвижимость и современные отели по всей
Ев  ропе и Ближнему Востоку, выяснили журналисты из консорциума OCCRP
(проект по расследованию коррупции и организованной преступности). Рас -
сле  дование проводилось репортерами 18 ведущих мировых из даний после
ги бели мальтийской журналистки Дафны Каруаны Га ли ции – ее взорвали в
соб ственном автомобиле в октябре 2017 года. Даф на Галиция опубликова-
ла несколько статей о деятельности мальтийского бан ка Pilatus и первая на -
пи сала, что он связан и с азербайджанской элитой, и с властями острова.
Рас следование OCCRP подтвердило, что по дав ляющее большинство кли-
ентов банка принадлежат к правящей элите Азер байджана. … Дубайская
ком пания Sahra FZCO владеет отелем и особ няками на территории проек та
Паль ма Джумейра в Дубае. Этот ис кус ственный остров в форме пальмы
был построен специально для возведения на нем элитной недвижимости.
Ком пании Sahra FZCO принадлежит отель Sofitel Palm Resort & Spa … Той
же фирме принадлежит 17 особ няков в самых лучших местах проекта
Паль ма Джумейра – кончиках «листьев пальмы». Общая стоимость этой
нед вижимости – около $100 млн. Еще один особняк находится в собствен-
ности Palm Fronds, эта фир ма записана на «Ильхама Алиева», полного тез ку
пре зидента Азер бай джа на. Компания использует тот же почтовый адрес в
Ду бае, что и его до чери Арзу и Лейла. В предыдущем расследовании
OCCRP говорилось, что семья Алиевых владеет сетью роскошных отелей
в Баку и недвижимостью за границей общей стоимостью не менее $100
млн. Согласно дру гому расследованию консорциума журналистов, власти
Азер  бай джа на отмыли $2,9 млрд». Уже не приходится говорить о мастер-
классе кла на Алиевых в вопросах политической коррупции. Взять хотя бы
пуб ликацию авторитетного немецкого издания Deutche Welle, в которой го -
во рилось, что в 2018 г. коррупционный скандал, всколыхнувший Пар ла -
мент  скую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), был невиданным по своим
мас штабам в истории не только самой ассамблеи, но и других международ-
ных организаций. Независимый следственный орган IBAC, расследующий
слу чай коррупции в ПАСЕ, представил отчет, свидетельствующий о том,
что ряд бывших и действующих депутатов ассамблеи были замешаны в
кор рупции при сотрудничестве с властями Азербайджана. … На днях, спустя
ровно год после этих событий, на Пленарном заседании ПАСЕ голландский
де легат Ван Де Вен представил свой доклад на тему «Пра чечные: новые
вы зовы в сфере организованной преступности, коррупции и отмывании де -
нег». В отчете особо подчеркиваются коррупционные сделки Азербай джа на.
В докладе, в частности, говорится: «За пос ледние два года были раскрыты
круп номасштабные схемы отмывания денег. Самая большая машина по
от мыванию денег – Глобальная пра чечная “The Global Laundromat”, имею-
щая корни в России и Молдове, а так же азербайджанская прачечная, нахо-
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дящаяся в Баку» (https:// news.am/510673.html). И на этом фоне муаллим
Иль хам, говоря о контрабанде сигарет, видать, мысленно думает над тем,
как такое могло случиться, что он, матерый коррупционер международного
масштаба, вы нуж ден вести переговоры с каким-то мелким сигаретным кон -
тра  бандистом. А если серьезно, то региону Южного Кавказа грозит опас-
ность возобновления крупномасштабной кровопролитной войны. Кор руп -
цион ный ре жим Ильхама Алиева, чтобы отвлечь внимание общественно-
сти своей стра ны от насущных социальных проблем, усугубленных эпиде-
мией ко ро навироса, с одной стороны, и падением цен на нефть, с другой
сто роны, а также тотальной коррупцией в стране и баснословным обогаще-
нием своего клана, будет вынужден спровоцировать войну. Никол Пашинян
же, оказавшись в цейтноте из-за невыполнения заказа заокеанских кукло-
водов по провоцированию дестабилизации на южных рубежах России, соз -
да нию условий для вывода 102-й российской военной базы из Гюмри, вы -
вода четырех погранотрядов Пограничных войск ФСБ России в Ар ме нии и
воен но-воздушной базы «Эребуни» из Еревана, будет вынужден в этом
под собить своему «наставнику по коррупции» муаллиму Ильхаму. А даль -
ше все будет списано на войну. Никол «обидится» на армянский на род и
под благовидным предлогом с семьей смоется, к примеру, в Ка на ду, благо
с жильем там уже проблем не возникнет. Почву же для того, чтобы  сли -
нять, он в спешке создает, доказательством чему его оголтелые ан ти рос -
сий ские действия, которые как елей на душу его заокеанским кукло во дам.
Да, чрезвычайное положение несколько осложняет начало консолидиро-
ванных действий подавляющей части политических сил Армении, но благо,
есть немало лидеров, которые сплотятся воедино во имя спасения нашей
Ро дины – Республики Армения и Республики Арцах. Ми нув шие же два года
пос ле государственного переворота апреля–мая 2018 го да, убежден, стали
вре менем тяжелых раздумий и покаяния для многих и многих патриотов,
ли деров Армении, которые объединившись, спасут Армению.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на минорной ноте. Благо есть немало факторов, пробуждающих
оп тимизм за будущее Армении и Республики Арцах. Так, 26 июня т. г. па трио ти -
чес кое российское интернет-издание ИА REGNUM опубликовало мою статью
под заглавием «Предательство национальных интересов Ар ме нии не прой-
дет!». Её также опубликовали чудом уцелевшие патриотические издания
«Shame.am», «Iravunk.com», «Новое Время» – надежные бой цы информа-
ционного фронта, последовательно и убедительно объясняющие читателям
бе зальтернативность российско-армянского стратегического союза. При ме -
ча тельно, что за минувшие 8 дней количество прос мотров статьи на сайте
ин тернет-издания «Shame.am» составило 37200, причём из числа оценив-
ших её оценили на «отлично» 81,82%, а 9,09% дали оценку «хорошо» и лишь
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6,15% признали статью «очень плохой». Такое отношение читателей, бес-
спорно, ко многому обязывает ав то ра этих строк, который избирался депута-
том Национального Собрания Рес публики Армения по спискам Респуб ли кан -
ской партии Армении. Я спе циально подчеркиваю этот факт с тем, чтобы в
оче редной раз во всеуслышание признаться в доле своей собственной вины
за упущения и до сад ные промахи в работе, которые в апреле 2018 года вы -
ве ли на улицы г. Еревана десятки тысяч обезволенных нуждой людей, за то,
что не каждый из нас, членов правящей политической силы, не взял на себя
до лю соб ственной ответственности за состояние дел в той или иной сфере
эко номики и социальной жизни Армении. При этом, по сути, мы взвалили всю
тя  жесть ответственности на президента Республики Армения Сержа Аза то -
ви ча Саргсяна. И это при том, что в условиях крайне агрессивной политики
азер байджано-турецкой военщины, чреватой в любой момент обернуться
вой ной, одни лишь вопросы обеспечения национальной безопасности двух
ар мянских государств – Республики Армения и Республики Ар цах настоя-
тельно требовали круглосуточной работы. Чтобы у читающих эти строки не
сло жилось впечатление, что их автор занимается своеоб раз ной формой са -
мо бичевания, скажу лишь, что на доверенном мне президентом РА Сержем
Аза товичем Саргсяном участке работы были и по ло жительные достижения.
Взять хотя бы мои выступления на ежегодных сессиях Парламентской Ас -
сам б леи ОБСЕ летом 2013 и 2014 годов, соответственно, в Стамбуле и Баку.
К примеру, в Конгресс-центре Стамбула ру ководитель постоянной делегации
На ционального Собрания РА в ПА ОБСЕ (ваш покорный слуга) поименно
приз вал руководителей Турции прие хать в Армению, посетить Мемориал
жертв Геноцида армян в Ос ман ской империи, покаяться, как это сделал внук
од ного из главарей ос ман ских убийц армянского народа Джемала-паши, по -
верь те, это дорогого стоит. В Баку же в своём выступлении я прямо обвинил
си дящего в зале ПА ОБСЕ члена делегации Милли меджлиса в ПА ОБСЕ в
ге роизации убий цы Рамиля Сафарова. В обоих случаях, думается, читателю
не трудно будет представить полные ненависти взгляды принимающих сто-
рон. Уже не приходится говорить о том, что на юбилейной сессии ПА ОБСЕ
2015 года в Хельсинки, посвященной 40-летию подписания Хельсинкского
За к  лючительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе, Арташес
Ге  гам ян был единственным делегатом из более 300 делегатов, пред став ля -
ю щих 56 стран-членов ОБСЕ (российская делегация в полном сос таве бойко -
ти ровала эту сессию из-за невыдачи въездных виз депутатам из Крыма), ко -
то рый предложил президенту ПА ОБСЕ Илкке Канерве пов торно поставить
на голосование итоговую декларацию, которую он пос пешно объявил приня-
той единогласно, при повторном голосовании был единственным делегатом,
кто проголосовал «против» итоговой антироссийской Дек ларации юбилейной
сес сии ПА ОБСЕ. Упоминание этих фак тов преследует одну цель, как-то: эти
край не опасные своими возможными тяжелыми пос ледствиями в плане фи -
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зи ческой безопасности мои дейст вия в немалой степени стали возможны не
толь ко в силу моей убежденности в их правоте, но и потому, что за своей спи-
ной я чувствовал мощ ную поддержку лидера Республиканской партии, пре-
зидента Рес пуб ли ки Армения Сержа Азатовича Саргсяна, всего состава пар-
тии. Другое де ло, что о добрых делах в Рес публиканской партии не было при-
нято го во рить вслух. Так вот возвращаясь к моей вышеназванной статье в
ИА REGNUM, сошлюсь на один из многочисленных откликов на неё. Отклик,
ко  то рый далее я вкратце изложу, ценен для меня тем, что её автор – потом-
ственный офицер, врач, прошедший через горнило миротворческой миссии
Воо руженных сил Армении в Ираке в 2005–2007 гг. и сегодня надежно стоя-
щий на вверенном ему участке обеспечения безопасности Респуб ли ки Ар ме -
ния. Человек он не публичный, поэтому я не буду указывать на его ФИО. При -
ве ду лишь отдельные строки из его отклика на статью: «Ва ше предложение
о Координационном совете (в моей статье «Пре да тель ство национальных
ин тересов Армении не пройдет!» было выдвинуто пред ложение о создании
Коор динационного совета .– А. Г.) в лице тяжеловесов армянской политики
(речь о Роберте Кочаряне и Серже Саргсяне, ко то рых я предложил в состав
Коор динационного совета. – А. Г.) очень свое временно и резонно. Правда,
ос новные из перечисленных Вами по ли тиков, имеющих, без всякого сомне-
ния, огромные заслуги перед страной и национально-освободительной борь-
бой армянского народа, должны также признать те собственные серьёзные
про счёты, которые они до пустили (кадровая политика, воспитание молодежи
на правильных ду хов но-нравственных матрицах, а не на «ворогайт», пренебре-
жение социально-экономическим блоком), которые и привели (будем честны!) к
появ  ле нию такой деструктивной и губительной для страны, позорящей Ар ме -
нию перед всем миром и самое страшное перед мазутным султаном не чис -
ти под названием пашинянизм … Мы либо погибнем, либо восстановимся –
и это произойдет очень быстро, все зависит от покаяния, не Никола, нет это
ли бо сознательный предатель и могильщик страны, либо просто втёмную ис -
поль зуемый разрушитель, ловко приведенный к власти … Все зависит от ис -
к реннего переосмысления допущенных ошибок. Только это искреннее пере-
осмысление и позволит им: 1. Консолидироваться; 2. Спас ти страну!». Бу ду чи
в здравом уме, трудно оспорить эти слова подлин ного патриота Армении.

Без покаяния – нет прощения! Без прощения – нет спасения!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»

405

REGNUM, 03. 07. 2020.

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



ՉԿԱ ՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ԱՊԱՇԽԱՐԱՆՔԻ, 
ԵՎ ՉԿԱ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՆԵՐՄԱՆ

Անոտացիա
Հարավային Կովկասի տարածաշրջանին սպառնում է լայնածավալ

ար  յունահեղ պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Իլհամ Ալիևի կոռուպցիոն
ռե   ժիմը, իր երկրի հասարակայնության ուշադրությունը օրախնդիր հար ցե -
րից շեղելու համար, որոնք ավելի են խորացել կորոնավիրուսի համա վա րա -
կով ու նավթի գների անկմամբ, ինչպես նաև երկրում տիրող համատարած
կո  ռուպ ցիայով և նրա կլանի առասպելական հարստացմամբ, ստիպված է
լի  նելու պատերազմ սադրել։ Իսկ Նիկոլ Վովաևիչը ստիպված է լինելու այս
հար  ցում օժանդակել «կոռուպցիայի գծով իր ուսուցչին»։

Հոդվածն ուզում եմ սկսել անկեղծ խոստովանությամբ, դիցուք. երբեք
չէի ենթադրի, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որն ավելի ու ավելի
շատ է դիրքավորվում որպես ափշերոնյան սուլթան, կկարողանար ոգեշնչել
ինձ գրելու «հիացական» արձագանք իր հերթական ելույթի վերաբերյալ։ Եվ
այս  պես, հարգելի ընթերցող, ս. թ. հունիսի 25-ին ափշերոնյան սուլթանը,
նույն ինքը` Ադրբեջանի Զինված ուժերի Գերագույն գլխավոր հրամա նա -
տար Իլհամ Ալիևը մասնակցել է սուլթանության պաշտպանության նախա -
րա   րության N զորամասի բացմանը, որի ընթացքում էլ ելույթ է ունեցել (br.az/
xronika /20200629111429437.html)։ Նրա ելույթն էլ հենց ոգեշնչել է ինձ գրիչ
վերց նել և փորձել անմահացնել նրա սույն ելույթ-ախտորոշումը։ Լինե լով,
ինչ պես և Հայաստանի «ժողվարչապետ» Նիկոլ Փաշինյանը, տիեզե րա  կան
մաս շ տաբի քաղաքական գործիչ, մուալիմ Իլհամը ան հան գստութ յուն է
հայտ նել Միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումների առիթով. «Մի -
ջազ  գային իրավունքի նորմերը կոպտորեն խախտվում են, չեն պահ պան -
 վում։ Ցավոք, այսօր միջազգային հարաբերություններում գերակշռում է «ով
ուժեղ է, նա էլ իրավացի է» սկզբունքը (ՄԱԿ գլխավոր քարտուղար Ան տո -
 նիո Գուտերիշի գործունեության դաժան գնահատական – Ա. Գ.)։ Մենք
տես   նում ենք, նկատում ենք դա և պետք է մեր քայլերը ձեռնարկենք դրան
հա   մա պատասխան, որովհետև մենք պետք է հաշվի առնենք ռեալ իրա վի -
ճա   կը։ Միջազգային իրավունքի նորմերի խախտումը պետք է դրդի ցան կա -
ցած երկրի ուժեղացնել իր պոտենցիալը, և մենք արդեն վաղուց ձեռնամուխ
ենք եղել դրան։ Հենց դրա արդյունքում է, որ ադրբեջանական բանակն այ -
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սօր օժտված է բարձրագույն պրոֆեսիոնալիզմով (ինչի վկայությունը Ապ -
րիլ  յան (2016 թ.) պատերազմն է, որը սանձազերծեց Ադրբեջանը Արցախի
Հան  րապետության դեմ, երբ Ադրբեջանի կենդանի ուժի կորուստները տաս -
նա  պատիկ գերազանցեցին Արցախի Պաշտպանության բանակի կո րուստ -
նե րը, ինչի արդյունքում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը ՌԴ ԶՈւ
Գլխա  վոր շտաբի ղեկավարությանը խնդրեց խաղաղության դրդել հայ կա -
կան կողմին – Ա. Գ.)։ Միևնույն ժամանակ, իմ ցուցումով վերջին տարիներին
կազ  մա կերպվում է մեր բանակի հագեցումը զենքով, զինամթերքով և տեխ -
նի  կայով։ Այդ նպատակների համար միլիարդավոր դոլարներ են ծախսվել»։
Թվում է` ոչ մի նոր բան չի հնչել ափշերոնյան սուլթանի ելույթում։ Նույն ռազ -
մա  շունչ կոչերը, որոնք լսելիս տպավորություն է ստեղծվում, թե Իլհամ
Ալիևն անընդհատ կրկնում է այդ կենացները` երկակի նպատակով։ Առա -
ջին` հա մոզել ինքն իրեն, որ իրականում այդպես է, որ կա, երկրորդ` համո -
զել իր թուրք հովանավորներին, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պատրաստ
են պա տերազմ սկսել։ «Ըստ էության, եթե օբյեկտիվ վերլուծություն կատա -
րենք, ապա կարելի է տեսնել, որ այնտեղ (նկատի ունի Հայաստանը – Ա. Գ.)
զար  գացման հեռանկարներ չկան, որովհետև երկիրը չի կարող պահել իրեն,
պաշտ  պանել իր սահմանները, նրանց սահմանները պաշտպանում են ար -
տա  սահմանյան երկրների զինվորներն ու սպաները։ Երկիրը չի կարող
ապա  հովել իր ռազմական ուժը, արտասահմանյան պետությունն այնտեղ
ռազ  մակայան ունի (ափշերոնյան սուլթանի մեջ ինչ-որ կենդանական սար -
սափ է առաջացել Ռուսաստանի հիշատակումից, որի սահմանապահ ջո -
կատ  ները պաշտպանում են Հայաստանի պետական սահմանը, իսկ Գյում -
րի ում ռուսական 102-րդ ռազմակայանն է։ Ըստ երևույթին, այս իրողությունը
խիստ սառեցնում է ադրբեջանա-թուրքական բազեների ռազմատենչ ավ յու նը –
Ա. Գ.)։ ... Միևնույն ժամանակ, երկիրը հարևաններին, ընդ որում` այն պի սի
հա րևանի, ինչպիսին այնպիսի խոշոր պետությունն է, որպիսին է Թուր քիան,
տա րածքային պահանջներ է ներկայացնում։ Թուրքիայի դեմ առա ջա դրում է
չհիմ նավորված մեղադրանքներ «ցեղասպանության» մասին։ Ոչ մի ցեղա -
սպա նություն էլ չի եղել [հո հիշողության կորուստ չունի՞ Ի. Ալիևը։ Դե ինչ, հի -
շեց նենք ափշերոնյան սուլթանին, որ Առաջին համաշխարհային պա տե րազ -
մում Օսմանյան կայսրության պարտությունից և 1918 թ. Մուդրոսի զի նա դա -
դա րից հետո հաղթող երկրները Թուրքիայից պահանջեցին պատ ժել ռազ -
մա գերիների և հայերի դեմ հանցագործությունների մեղավորներին։ Թուր -
քա կան ռազմական տրիբունալը, որը քննում էր «Միություն և առա ջա դի -
մութ յուն» (Իթթիհաթ) կուսակցության ղեկավարության` հայերի և հույների
զանգ  վածային սպանությունների պատասխանատվության մասին դա տա -
կան գործերը, ապացուցված համարեց Իթթիհաթի առաջնորդների կողմից
հա  յերի կազմակերպված սպանության փաստը, նրանց մեղավոր ճանաչեց և
Իթ  թի  հաթի առաջնորդներ Թալեաթին, Էնվերին, Ջեմալին ու դոկտոր Նա զի -
մին դատապարտեց մահապատժի։ Ալիևը չէր կարող չիմանալ սա, ինչպես
նաև չիմանալ այն, որ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են Եվրոպայի

407

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



խոր  հուրդը (1998, 2001), Եվրախորհրդարանը (1987, 2000, 2002, 2005),
Վա   տիկանը և ավելի քան 30 երկրներ, այդ թվում Ռուսաստանը, Ֆրանսիան,
ԱՄՆ-ը, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը, Բրազիլիան, Ար գեն -
տի  նան, Ուրուգվայը, Լիբանանը, Լիբիան – Ա. Գ.]»։ Որպեսզի հիշողության
լիա  կատար կորստի կամ ավելի ծանր հիվանդության հետ կապված պատ -
կերն ավելի ամբողջական լինի` մեջբերեմ Իլհամ Հեյդարովիչի այդ նույն
ելույ  թից այլ գոհարներ, որոնք առավել պերճախոս կերպով են ապացուցում
այժմ արդեն գաղափարախոսական աշխատանքի վերաբերյալ նրա պատ -
կե  րացումների մասին. «Ես քանիցս ասել եմ, որ մենք, ցավոք, չենք իմացել
մեր իսկական պատմությունը, մենք մեղավոր չենք դրանում, որովհետև
մենք այդպես ենք կարդացել, մեզ այդպես են սովորեցրել։ Ադրբեջանական
ժո  ղովրդի թշնամիները մատուցվել են որպես հերոսներ։ Բաքվի 26 կոմի -
սար  ների ավազակախումբը մատուցվել է որպես հերոսներ։ Հանցավոր հայ
ազ  գայնականները, որոնք գլխավորում էին այդ ավազակախումբը, մա -
տուց  վել են որպես հերոսներ։ Նրանց անունները շնորհվել են շրջանների,
նրանց համար հուշարձաններ են կերտել։ Ադրբեջանական ժողովրդի դա -
հիճ Շահումյանի հուշարձանն է կանգնեցվել, նրա անունը հավերժացվել է։
Եվ այնուամենայնիվ, մեղքը մերը չէ։ Այդպիսին էր խորհրդային իշխա նութ -
յան պատմությունը»։ Իսկ այժմ, հարգելի ընթերցող, մեկ այլ մեջբերում կա -
տա  րենք Ալիևի ելույթից, ոչ, ոչ, Իլհամի չէ, այլ Հեյդար Ալիռզա օղլիից` ներ -
կա  յիս ափշերոնյան սուլթանի հորից։ Կա 1978 թ. Բաքվում հրատարակված
մի գրքույկ, որը կոչվում է «Լենինի գործի, կոմունիզմի քաջարի մարտիկը. Ս.
Գ. Շահումյանի ծննդյան 100-ամյակի առիթով» (Հ. Ա. Ալիևի զեկուցումը կար -
դաց վել է Ս. Գ. Շահումյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հանդիսավոր
ժո  ղովում, որը տեղի է ունեցել Բաքվում 1978 թ. հոկտեմբերի 11-ին, korn elij. -
liv journal.com/988513.html)։ 26-րդ էջում կարդում ենք. «Եվ այսօր մենք
հպար  տությամբ և սիրով ասում ենք, որ հայ ժողովրդի մեծ զավակը` Ստե -
փանը, նաև ադրբեջանական ժողովրդի, Անդրկովկասի բոլոր ժողո վուրդ -
ների, խորհրդային բազմազգ և միասնական ժողովրդի զավակն է (բուռն,
եր կարատև ծափահարություններ)»։ Այս գրքույկում ալիևյան այլ ար տա  հայ -
տութ  յուններ էլ կան. «Պրոֆեսիոնալ հեղափոխական Ստեփան Գեոր գիի
Շա հումյանի կարճ, բայց վառ, խոր բովանդակությամբ լի կյանքը, կու սակ -
ցա կան և պետական բազմակողմանի գործունեությունը հանուն աշ խա տա -
վոր ժողովրդի ազատության ու երջանկության, կոմունիզմի իդեալ նե րի հաղ -
թա նակի անմնացորդ պայքարի խորհրդանիշ են։ Ստեփան Շա հում յանն աչ քի
էր ընկնում վառ մտքով, վերլուծության խորությամբ, երևույթների էութ յան
մեջ թափանցելու, դրանց դիալեկտիկական ողջ օրինաչափությունը տես նե լու
զար մանալի կարողությամբ։ Գաղափարական անսասանություն, բոլ շևիկ -
յան սկզբունքայնություն, անսահման նվիրվածություն բանվոր դա սա կար -
գին, անզիջում վերաբերմունք հեղափոխության թշնամիների հան դեպ` այս -
պի սին է Ստեփան Շահումյանի հերոսական բնույթի կերտվածքը։ ... Ստե -
փան Գեորգիի Շահումյանի ազնիվ կերպարը ոգևորիչ օրինակ է Ադր բե ջա նի
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աշ խատավորների բոլոր սերունդների համար (բուռն ծափա հա րութ յուն ներ)»։
Նշենք, որ 1978 թ. հոկտեմբերին, այն պահին, երբ կարդացվում էր այս ելույ թը,
Հեյդար Ալիևը հասցրել էր 26 տարի աշխատել Ադրբեջանի ՊԱԿ-ում (ԿԳԲ,
դրան ցից վերջին երկուսը` Ադրբեջանական ԽՍՀ ՊԱԿ նա խա գահ) և 8 տա -
րի` Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար։ Նրան հասա -
նելի էին բոլոր գաղտնի փաստաթղթերն ու արխիվները։ Մի խոս քով, ըստ
էութ յան, չէին կարող պատահական գնահատականներ և պատ մական
փաս տերի խեղաթյուրումներ լինել այսպիսի բարձր մա կար դա կով։ Ասվածի
հա կառակը կանխամտածված նենգափոխում է` նսեմ կոն ֆոր միզ մի հա մա-
դրութ յամբ։ Չափից ավելի լավ եմ դաստիարակված, որպեսզի վերջ նական
գնա հատական տամ հայր և որդի Ալիևների հակառակության նման խոր
դրս ևորմանը, բայց, իհարկե, գործ ունենք ոչ թե հայրեր–որդիներ հա կա սութ -
յան տուրգենևյան ընկալման, այլ շատ ավելի հասարակ մի հան գա մանքի
հետ։ Սա ժամանակակից նենգ նեոօսմանիզմի` նսեմ երկերեսանի քա ղա -
քա  կանության բնորոշ դրսևորում է` իսպառ զուրկ բարոյական որևէ նոր մից։
Ի դեպ, որդու կողմից Սոցիալիստական աշխատանքի կրկնակի հե րոս,
ԽՄԿԿ Կենտկոմի Քաղբյուրոյի անդամ (1982–1987 թթ.) Հեյդար Ալիռզա օղ -
լիի հանդեպ այս սրբապղծության վերջնական գնահատականը կտա պատ -
մութ յունը։ Իսկ մենք նշենք, որ այժմ Ադրբեջանի բոլոր քա ղաք նե րում կենտ -
րո նական պողոտաները, փողոցները, ինչպես նաև բազմաթիվ օբ յեկտներ
երկ րի տարբեր անկյուններում անվանված են ի պատիվ, Իլհամ Ալի ևի խոս -
քե րով` «ավազակ Ստեփան Շահումյանի» համոզված և կրքոտ գա ղա փա -
րա կան հետևորդ Հեյդար Ալիևի։ Եվ ինչպես «Կատիլինայի դեմ առա ջին ելույ -
թում» ասել է ծերուկ Ցիցերոնը` “O tempora! O mores!” («Օ՛, ժա մա նակ ներ,
օ՛, բարքեր»)։

Վերադառնանք մուալիմ Իլհամի մյուս ոչ պակաս ինքնատիպ մտքե րին։
XX դարասկզբի պատմության բավական յուրօրինակ իմացությունը, որ ի
հայտ եկավ նրա ելույթում, իր ստեղծագործական զարգացումը ստացավ
Հա  յաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության իրա դար ձութ յուն -
նե րի գնահատականներում։ Ափշերոնյան սուլթանն անհողդողդ է իր գնա -
հա  տա կաններում. «Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի անկախության պատ -
մութ  յունը, ըստ էության, խայտառակ պատմություն է, որովհետև ներկայիս
իշ  խանությունը (խոսքը Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրելիի մասին է – Ա. Գ.)
ար  դեն քանիցս հայտարարել և ապացուցել է, որ Հայաստանը 1998–2018 թթ.
ղե  կա վարած անձինք հանցագործներ են, գողեր, ավազակներ։ Նրանցից
շա  տերը ձերբակալված են։ Հայտնի է դարձել, որ նրանց գեներալները գո -
ղեր են, որոնք զինվորի տուշոնկա են գողանում և վաճառում այն շուկայում։
Նրանց հերոսները հանցագործներ են, նրանց նախագահները` կաշա ռա -
կեր  ներ։ Ներկայիս իշխանությունը բացահայտել է այս ամենը»։ Ի գի տութ -
յուն ըն թեր ցողների` Հայաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հե -
ղա  շրջու մից հետո անցած երկու տարում, չնայած ՀՀ ներկայիս իշխա նութ -
յուն  նե րի և անձամբ Նիկոլ Վովաևիչի կոշտ ճնշմանը, սպառնալիքներին ու
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շան  տա ժին, չկա դատական ատյանի որևէ որոշում, որը դատավճիռ կա յաց -
րած լի ներ Փաշինյանի և Ко-ի, իսկ այժմ` հասարակական մեղադրողի պատ -
մու  ճան հագած ափշերոնյան սուլթան Իլհամ օղլիի (արդարության այն նույն
մար  տիկի, որը հերոսացրեց դահիճ Ռամիլ Սաֆարովին` այն նույն մար դաս -
պա  նին, որը գլխատեց հայ սպա Գուրգեն Մարգարյանին) կողմից նախկին
իշ  խանություններին վերագրվող մեղադրանքների գործով։ Հիշեցնենք ըն -
թեր  ցողներին, որ 2004 թ. փետրվարի 19-ին Բուդապեշտում, ուր նրանք
հրա  վիրվել էին ՆԱՏՕ-ի վերապատրաստման դասընթացներ անցնելու հա -
մար, Ալիևի սիրեցյալ Ռամիլ Սաֆարովը կացնով գլխատեց քնած հայ սպա -
յին։ Այնուհետև Ալիևը շարունակել է. «Եկեք տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ
2018 թվականից հետո։ Այնտեղ իբր կատարվեց ժողովրդավարական հե -
ղա  փոխություն։ Այդ ամենը սուտ է։ Մենք գիտենք, թե որտեղից են այնտեղ
փո  ղեր եկել, հավանաբար, գիտի նաև հայ ժողովուրդը ( դե ինչ, ով` ով, բայց
Ալիևն այդ մասին հիանալի տեղեկացված է, քանի որ ինքն է ֆինանսավորել
Ջորջ Սորոսի «Բաց հասարակություն» հիմնադրամը $48 մլն գումարով պե -
տա  կան հեղաշրջում իրականացնելու և հայոց պետականության հետագա
փլուզ  ման համար – Ա. Գ.)։ Պարզապես նայեք ներկայիս ղեկավարների կեն -
սա  գրությանը, նայեք, թե ինչ հիմնադրամներում են նրանք աշխատել, ումից
են փող ստացել։ Այդ «հեղափոխությունների», իսկ, ըստ էության, հետ խոր -
հրդա յին տարածքում արյունալի հեղաշրջումների կազմակերպիչներն այ ս -
օր Հայաստանի ղեկավարների հովանավորներն են»։ Ա՛յ թե խելոք ես, կեց -
ցե՛ս, Իլհամ օղլի։ Վերջապես գոնե մեկ ճիշտ գնահատական կորզեց իրե -
նից։ Սակայն այստեղ ցանկանում եմ գովել Նիկոլ Վովաևիչին` իր իսկ սիրե -
լիին։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, կարդալով այս տողերը` հավատացեք
ձեր աչքերին։ Գովել այն բանի համար, որ «ժողվարչապետը», երևանյան
սլեն   գով ասած` «շպրտեց, քաշեց Սորոս պապին ու Ко-ին»։ Փողերը վերց -
րեց, ինչպես ասում է ժողովրդական խոսքուզրույցը, անշարժ գույք ձեռք բե -
րեց Կանադայում ու Շվեյցարիայում, «ոսկեզօծեց» քնքշանքով «քա ղաքա -
կան խեղկատակ» անվանվող ազգական-մերձավորների ձեռքերը և, ինչ -
պես ասում են, ցվրվեց։ Ոչ, նա դեռ չի փախել, բայց, դատելով ափշերոնյան
սուլ  թանի ցասումնալի լացուկոծից, պատվերը, հանուն որի կատարման
հար  յուր միլիոնավոր դոլարներ են ծախսվել` նրան իշխանության բերելու
հա  մար, նրա կողմից չի կատարվել։ Արցախի Հանրապետության նոր ղեկա -
վա  րությունը, հույս ունեմ, չի տրվի Նիկոլ Վովաևիչի ուղեվարների ու հենց
նրա նենգամտություններին։ Այլ բան է, որ Փաշինյանն իր բոլոր գոր ծողութ -
յուն  ներով այսուհետ ևս կսասանի հայոց պետականության հիմքերը, սեպ
կխրի հայկական երկու պետությունների քաղաքական էլիտաների միջև։
Միև  նույն ժամանակ, կասկած չի հարուցում, որ նրա բացահայտ հակա ռու -
սա  կան, հակահայկական ստոր արարքներն ու որոշումները, որոնք հատ -
կա  պես ակտիվացել են վերջին ժամանակներս, ինքնատիպ արդարացում
են անդրօվկիանոսյան տերերի առջև` օվկիանոսի այն կողմից իջեցված
պատ  վերի կատարումն ուշացնելու համար։ Որպեսզի ավելի պարզ լինի`
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հի  շեց նենք ընթերցողներին, որ մեր օրերում` կորոնավիրուսի համավարակի
թեժ պահին, Հայաստանում շտապ գումարվում են ՀՀ Ազգային ժողովի ար -
տա  հերթ նիստեր, որոնցում, ըստ էության, ընդունվում են հա կասահ մանա -
դրա  կան օրենքներ, ինչպես նաև ջղակծկումների մեջ ընդունվում է «Տե սա -
լսո  ղական մեդիայի մասին» օրինագիծը։ Այս կապակցությամբ նշենք, որ
Հա  յաստանում Ռուսաստանի դեսպանությունը շատ նուրբ, բայց և միա ժա -
մա  նակ սկզբունքային ձևով հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Որոշ մեջ բե -
րում  ներ կատարենք այդ հայտարարությունից. «Այս հարցը Հայաստանի,
իբրև ինքնիշխան պետության, ներքին գործն է։ Միևնույն ժամանակ, օրենքն
ուղ ղակի ազդեցություն կունենա Հայաստանում ռուսական հե ռուս տա ալիք -
նե  րի հեռարձակման վրա։ Հասկանալի է, մենք ուշադիր հետևում ենք դրա
քննարկ  ման գործընթացին։ Նշենք, որ «Տեսալսողական մեդիայի մասին»
օրեն  քի և «Լիցենզավորման մասին» օրենքի փոփոխությունների ըն դուն -
մամբ, որը պետք է լիովին փոխարինի «Հեռուստատեսության և ռադիոյի
մա  սին» գործող օրենքին, ենթադրվում է օտարերկրյա (իմա` ռուսական – Ա. Գ.)
հե  ռարձակողների բացառում Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսից։ Նո -
րից ըստ փաստի` խոսքը գլխավորապես ռուսալեզու ծրագրերի մասին է։
Գաղտ  նիք չէ, որ անկախ հայկական պետության կայացման դեռ վաղ փու -
լից ռուսերենը ֆորմալ տեսակետից կորցրեց իր որևիցե հատուկ կարգա վի -
ճակը։ Նոր պահանջները, ըստ էության, շարունակում են այդ պրոցեսը ...
Սա  կայն, չնայած (կարգավիճակի) բացակայությանը` հասկանալով հարցի
կար  գավորման կարևորությունը հայ շատ քաղաքացիների համար` ռու սա -
կան կողմը հանդես է բերում կառուցողական տրամադրվածություն և պատ -
րաս  տակամություն է հայտնում համատեղ ջանքերով ԵՏՄ շրջանակում
գտնե լու այս բարդ, համալիր հարցի ընդունելի լուծում` հաշվի առնելով մեր
երկր ների միջև հատուկ կապերը»։ Սակայն Նիկոլ Վովաևիչի և Ко-ի հակա -
ռու  սական դեմարշը սրանով չավարտվեց։ Այսպես, նիկոլվովաևիչյան խառ -
նամ  բոխի հերթական հակառուսական ստոր հարձակումը դարձավ հա յատ -
յաց Ալեքսեյ Նավալնու ելույթը Հայաստանի Հանրապետության Հանրային
հե  ռուս տատեսությամբ։ Ռուսաստանում սահմանադրական փոփոխութ յուն -
նե րի մասին ռեպորտաժի շրջանակում ՀՀ Հանրային հեռուստատեսությունը
եթեր է տրամադրում սադրիչ և նացիստ, Հայաստանն ու հայերին ատող
Ալեք  սեյ Նավալնուն «Համառուսաստանյան հանրաքվեի վերջին և գլխավոր
օրը. ընդդիմության և իշխանությունների կարծիքը» ռեպորտաժի շրջան -
կում։ Չեմ ներկայացնի օվկիանոսի այն կողմից ֆինանսավորվող քաղաքա -
կան այդ փոխակերպուկի անտաշ արտահայտությունները, որպեսզի չտա -
րա  ծեմ այդ նեխած չարաբանությունները, այլ միայն մեջբերում կկատարեմ
Հա  յաս տանում խորապես հարգված տաղանդավոր հեռուստամեկնաբան,
ին  տելեկտուալ, հայրենասեր-դերժավնիկ, ինտերնացիոնալիստ, Հայաս -
տա  նի ու հայ ժողովրդի իսկական բարեկամ Վլադիմիր Ռուդոլֆովիչ Սո լով -
յո վի արձագանքից։ Այսպես, You Tube-ի «Սոլովյով–LIVE» ալիքի եթերում
Վլա  դիմիր Սոլովյովն ասաց. «Տեսեք` ինչ հետաքրքիր է, մենք այնպես ենք
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սի   րում Հայաստանը` մեզ բարեկամ երկիր, իսկ տեսեք, թե ում են ցույց տա -
լիս մեր բարեկամ Հայաստանում` քվեարկության մասին մեկնաբանութ յուն -
նե  րով։ Հայաստանում հանրային հեռուստատեսությամբ մտցված փո փո -
խութ  յունների մասին քվեարկության վերաբերյալ ռեպորտաժի շրջանակում
ցույց են տալիս նացիստ Նավալնուն, որը հայերին խաչիկներ է անվանել,
որն ատում է հայերին, ատում է Հայաստանը, արհամարհում նրան։ Եվ
Դուք` Հանրային հեռուստատեսություն, վերցնում եք այս մարդուն ու ցույց
տա  լիս ձեր եթերո՞ւմ։ Դե լա՛վ է»։ Որքան էլ ցավալի լինի խոստովանել, բայց
փաստ է այն, որ 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո
Հա  յաս տանը գտնվում է անդրօվկիանոսյան ամենամոլի հակառուսական
ուժե  րի արտաքին կառավարման ներքո։ Իսկ Նիկոլ Վովաևիչ անվանյալ քա -
ղա քական խեղկատակն ընդամենը հայոց պետականության փլուզման գոր -
ծիք է, ինչն անփոփոխ ուղեկցվելու է ադրբեջանա-թուրքական զին վո րա  կա -
նութ յան ռազմական նոր ագրեսիայով Արցախի Հանրապետության դեմ` Նա -
խի ջևանի շրջանում հայ-ադրբեջանական սահմանին իրադրության միա ժա -
մա նակյա ապակայունացմամբ։ Չէ՞ որ ափշերոնյան սուլթանը հենց այն պես
չէ իր հավերժահիշատակ ելույթում ասել. «Իհարկե, գլխավորը մար տու նա -
կութ յունն է։ ... Այս ուղղությամբ նույնպես ձեռնարկվում են ան հրա ժեշտ քայ -
լեր։ Այս մասին են վկայում ինչպես 2016, այնպես էլ 2018 թթ. ռազ մա կան գոր -
ծո ղությունները։ ... Հաջող նախիջևանյան գործողության արդ յուն քում մենք
օկու պանտներից ազատագրեցինք ավելի քան 10 հազար հեկ տար մա կե րե -
սով տարածք և դուրս եկանք ռազմավարական բար ձունք ներ։ Հայաստանից
Լեռ  նային Ղարաբաղ տանող ճանապարհն անցնում է մեր աչքերի առջևով։
Ուս տի, անհրաժեշտ է լրացուցիչ քայլեր ձեռնարկել` ուղղ ված մար տու նա -
կութ յան բարձրացմանը, որպեսզի մենք ցանկացած պա հի պատրաստ լի -
նենք տարածքային ամբողջականության վե րա կանգն մա նը»։

Սակայն N զորամասի բացման ժամանակ Իլհամ Ալիևի ելույթի
համնու  հոտը դարձան անկեղծ ափսոսանքի խոսքերը դիմացինի` Նիկոլ Վո -
վա  ևիչի համար։ Այն նույն Նիկոլ Վովաևիչի, որը անկեղծության պոռթկման
պա  հին գովել էր Ալիևին։ Մեջբերեմ միայն մի կտոր ՀՀ «ժողվարչապետի»
ար  տահայտություններից Դուշանբեում 2018 թ. սեպտեմբերին կայացած
ԱՊՀ գագաթաժողովից հետո։ Նիկոլ Վովաևիչը, պատմելով ափշերոնյան
սուլ  թանի հետ զրույցից հետո ստացած տպավորությունների մասին, այն -
պի  սի բան էր ասել, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցները հիացած հրա -
պա  րակել էին նրա բարբաջանքը։ Axar.az ինտերնետ-պարբերականը, օրի -
նակ, իր կայքում հրապարակել էր հոդված` «Կիրթ մարդ է. Փաշինյանը Ալի ևի
մա սին» վերնագրով (ru.axar.az/news/politika/311953.html), որն սկսվում է
այս  պես. «Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կիրթ մարդու տպա վորութ -
յուն թողեց, լրագրողներին ասաց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշին -
յանը, տեղեկացնում է «Спутник Армения»-ն։ ... Նրա խոսքով` Ալիևն իր վրա
«նոր  մալ, դրական տպավորություն է թողել»։ Նրանք նորմալ, «քաղա քա -
կիրթ» զրուցել են։ «Նա կիրթ մարդու տպավորություն թողեց», – նշել է Փա -
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շին  յանը»։ Ավաղ, ափշերոնյան սուլթանը չգնահատեց Նիկոլ Վովաևիչի այս -
քան վեհանձն ժեստը, վերցրեց ու ներկայացրեց ՀՀ «ժողվարչապետի» իր
ըն  կա լումը։ Այդ ի՞նչ տարօրինակ բաներ է ասել իր ելույթում մուալիմ Իլ հա մը.
«Ի՞նչ են ցույց տալիս վերջին իրադարձությունները։ Քաղաքական ընդ դի -
մա խոսները հետապնդվում են (տեսեք, է՛, Իլհամ Հեյդարովիչն այժմ ար դեն
հանձն է առել պաշտպանել ՀՀ երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռո բերտ
Քո չարյանին և Սերժ Սարգսյանին, պաշտպանության նախկին նախա րար,
Ար ցախի հերոս Սեյրան Օհանյանին ... – Ա. Գ.), ձերբակալությունների են -
թարկ  վում, սահմանադրությունում մտցվում են անօրինական փոփո խութ -
յուն  ներ։ Այն դեպքում, երբ այդ փոփոխությունները կարող են մտցվել միայն
հան  րաքվեով (արդեն սկսում ես կասկածել ՀՀ Սահմանադրական դա տա -
րա  նի անդամների հետ Ալիևի «ինչ-որ կապի» մասին – Ա. Գ.)։ Տեսան, որ
հան  րաքվեով չանցավ, փոփոխությունները մտցրին խորհրդարանում։ Նշա -
նա  կում է` իշխանության բաժանումը լիովին խախտված է (այսպես է ասել
ժո  ղովրդավարության լուսատու, ափշերոնյան սուլթան Իլհամ Ալիևը – Ա. Գ.)։
Օրենս դիր իշխանությունը, գործադիր իշխանությունը, դատաիրավական
ոլորտն արդեն գտնվում են մեկ մարդու ձեռքում (ի տարբերություն Ադր բե -
ջա  նի, որտեղ իշխանության այդ ճյուղերը գտնվում են երկուսի` Իլհամ և
Մեհ  րի բան Ալիև ամուսնական զույգի ձեռքում – Ա. Գ.), գործիք են հան դի սա -
նում, և այդ դիկտատուրան ամրապնդվում է։ Միևնույն ժամանակ, Հայաս -
տա  նում զանգ վածային բնույթ են ստացել կոռուպցիան, թալանը, կաշա ռա -
կե  րութ յունը, քավոր-սանիկությունը։ Այդ ամենն այժմ ջրի երես է դուրս գա -
լիս։ Պարզ վում է, ինքը` վարչապետն ու նրա ընտանիքը զբաղվում են մաք -
սա   նեն գությամբ։ Ծխախոտի մաքսանենգության գլխին կանգնած են վար չա -
պե  տը, նրա ընտանիքն ու մերձավորները։ Դրա հետևից հարուցվում են
քրեա  կան գործեր ընդդեմ հարուստ գործարարների, ինչից հետո նրանց
հար կա դրում են փող փոխանցել իրենց ստեղծած հիմնադրամին։ Իսկ փո -
ղերն այդ հիմ նա դրամից վերցվում ու յուրացվում են։ Այսինքն` այսօր Հա յաս -
տա նի վար չապետն ու նրա մերձավոր ազգականները, շրջապատը վե րած վել
են կա շառակերության խորհրդանիշի»։ Այո, վրիպել է Նիկոլ Վովաևիչը։ Մի քիչ
ավե լի կարդացած ու պակաս ինքնասիրահարված լիներ` կարող էր սո վորել
Իլ համ Հեյդարովիչից թաքուն գանձագողությամբ զբաղվելու ար վես տը։

Որպեսզի ասվածը մերկապարանոց չհնչի, կոնկրետ օրինակներ վկա -
յա  կոչեմ։ Այսպես, Գեորգի Պերեմետինի «Ալիևների ոսկե օֆշորները» վեր -
նա  գրով հոդվածում, որը հրապարակվել է 04. 04. 2016 թ. ինտերնետ-պար -
բե  րականի կայքում, http://compromat.ru/page36762.htm, կարդում ենք.
«Ադր  բե ջանի նախագահի աղջիկների բաժինը երկրի ոսկու արդյու նա հան -
ման բիզնեսում կարող է հինգ անգամ ավելի լինել նախորդ գնահատական -
նե  րից, ինչպես հետևում է «Պանամական փաստաթղթերից»։ Պետությանը
բա  ժին է հասնում այդ բիզնեսի շահույթի ընդամենը 30%-ը։ Համաձայն Mos -
sack Fonseca իրավաբանական ընկերության փաստաթղթերի, որոնք ար -
տա  հոսքի արդյունքում ստացել են Հետաքննող լրագրողների միջազգային
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կոն  սորցիումի (ICIJ) ու Կոռուպցիայի և կազմակերպված հանցավորության
հե  տազոտման կենտրոնի (OCCRP) լրագրողները, Իլհամ Ալիևի աղջիկները
վե  րահսկում են ոսկու արդյունահանման վեց ձեռնարկություններից բաղ կա -
ցած կոնսորցիումի 56%-ը ... Հետաքննության համաձայն, որն անցկացվել է
դե  ռևս 2013 թ. ISIJ-ի կողմից, Ալիևը և նրա կինը` Մեհրիբանը, 2003 թ. ձեռք
են բերել Rosatund International LTD ընկերությունը` Բրիտանական Վիր ջին -
յան կղզիների (օֆշոր) ենթադատության ներքո։ Այսպիսով, Ալիևն իբր խախ -
տել է օրենքը, քանի որ խորհրդարանականի, իսկ հետո նախագահի կար -
գա  վիճակը արգելում էին նրան զբաղվել բիզնեսով։ Բացի այդ, նախագահի
դուստ  րերը` Արզուն և Լեյլան, 2008 թ. դարձան ևս երեք օֆշորային ըն կե րութ -
 յուն ների սեփականատերեր Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում (Ar bor
In vestments, La Belleza Holdings Limited և Harvard Management limited)»։

Մեկ այլ ինտերնետ-պարբերականում (https://www.current time. tv./a/ -
27039 341. html) 2015 թ. մայիսի 27-ին հրապարակվել է հոդված «Ալիևի օֆ -
շոր  ները Ադրբեջանի բյուջեին չեն վճարել հարկերը» վերնագրով, որում,
մաս  նավորապես, գրված է. «Կոռուպցիայի և կազմակերպված հան ցա վո -
րութ  յան հետազոտման կենտրոնը (OCCRP) հրապարակել է օֆշորային ըն -
կե  րությունների հետազոտությունը, որոնք վերահսկվում են Ադրբեջանի նա -
խա  գահ Իլհամ Ալիևի ու նրա ընտանիքի անդամների կողմից։ Այդ պաշ տո -
նա  կան ընկերություններին է պատկանում, մասնավորապես, երկրի Azersell
Te le  com խոշոր բջջային օպերատորի բաժինը։ OCCRP-ի հաշվարկներով`
Ալի  ևի ընտանիքի կողմից վերահսկվող ընկերությունները երկրի բյուջե $600
մլն պակաս են վճարել։ Հետաքննությունը նախաձեռնվել էր շվեդա-ֆիննա -
կան Telia Sonera հեռուստաընկերության կողմից, որը նույնպես բաժին ունի
Azer  cell-ում»։ Կարելի է Ալիևների ընտանիքի կոռուպցիայի տասնյակ այլ
օրի  նակներ բերել, բայց կսահմանափակվեմ միայն որոշ մեջբերումներ կա -
տա  րելով «Кавказ. Реалии» ինտերնետ-պարբերականի հոդվածից, որը
հրա  պարակվել է 2018 թ. ապրիլի 25-ին «Ճենապակի և անշարժ գույք. ի՞նչ
ունի Ադրբեջանի նախագահի ընտանիքը» վերնագրով (https://zen.yan dex. -
ru/  me dia/kavkazr. com/farfor-i-nedvijimost-chem-vladeet-semia-prezidenta-
azer baidjana-5ae07df6bce67e5462ec0e90)։ Եվ այսպես, այդ հրապարակ -
ման մեջ կարդում ենք. «Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ադրբեջանի
ար  տա կարգ իրավիճակների նախարար Քյամալեդդին Հեյդարովի երե խա -
նե րը տասնյակ օֆշորային ընկերություններ են օգտագործել բիզնեսում,
թան  կարժեք անշարժ գույքում և ողջ Եվրոպայում ու Մերձավոր Արևելքում
ժա  մանակակից հյուրանոցներում ներդրումների համար, պարզել են
OCCRP կոնսորցիումի լրագրողները (կոռուպցիայի և կազմակերպված հան -
ցա  վորության հետաքննության նախագիծ)։ Հետաքննությունն իրա կա նաց -
վել է 18 առաջատար համաշխարհային պարբերականների թղթակիցների
կող  մից մալթացի լրագրող Դաֆնա Կարուանա Գալիցիայի զոհվելուց հետո.
նրան պայթեցրել էին սեփական ավտոմեքենայում 2017 թ. հոկտեմբերին։
Դաֆ  նա Գալիցիան հրապարակել էր մի քանի հոդվածներ մալթայական Pi -
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la tus բանկի գործունեության մասին և առաջինն էր գրել, որ այն կապված է
թե´ ադրբեջանական էլիտայի, թե´ կղզու իշխանությունների հետ։ OCCRP-ի
հե  տա քննությունը հաստատեց, որ բանկի հաճախորդների ճնշող մե ծա մաս -
նութ  յունը պատկանում է Ադրբեջանի կառավարող էլիտային։ ... Դու բա յա -
կան Sahra FZCO ընկերությունն ունի հյուրանոց և առանձնատներ Դուբա -
յում, Պալմա Ջումեյրա նախագծի տարածքում։ Արմավենու տեսքով այդ ար -
հես  տական կղզին հատուկ ստեղծվել է այնտեղ էլիտար անշարժ գույք կա -
ռու  ցելու համար։ Sahra FZCO ընկերությանն է պատկանում Sofitel Palm Re -
sort & Spa հյուրանոցը ... Նույն ընկերությանն են պատկանում 17 առանձ նա -
տներ Պալմա Ջումեյրա նախագծի ամենալավ տեղերում` «արմավենու տե -
րև  ների» ծայրերին։ Այդ անշարժ գույքի ընդհանուր արժեքը մոտ $100 մլն է։
Մեկ առանձնատուն էլ Palm Fronds-ի սեփականությունն է, այս ընկե րութ յու նը
գրանցված է «Իլհամ Ալիևի»` Ադրբեջանի նախագահի անվանակցի վրա։
Ըն կերությունն օգտագործում է նույն փոստային հասցեն Դուբայում, ինչ և
նրա դուստրերը` Արզուն և Լեյլան։ OCCRP-ի նախորդ հետա քննութ յու նում
աս վում էր, որ Ալիևների ընտանիքն ունի շքեղ հյուրանոցների ցանց Բաք -
վում և անշարժ գույք արտասահմանում` ոչ պակաս, քան $100 մլն ար ժո -
ղութ յամբ։ Համաձայն լրագրողների կոնսորցիումի մեկ այլ հետա քննութ յան`
Ադր բեջանի իշխանությունները $2,9 մլրդ են լվացել»։ Էլ չենք ասում Ալիև նե րի
կլա նի վարպետաց դասերի մասին քաղաքական կոռուպցիայի հար ցերում։
Վերց նենք թեկուզ գերմանական Deutche Welle հեղինակավոր պար բե րա -
կա նի հրապարակումը, որում ասվում էր, որ 2018 թ. կոռուպցիոն սկան դալը,
որը ցնցել էր Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհա ժո ղո վը
(ԵԽԽՎ), չլսված բան էր իր մասշտաբներով ոչ միայն վեհաժողովի, այլև մի -
ջազ գային այլ կազմակերպությունների պատմության մեջ։ IBAC ան կախ
քննչա կան մարմինը, որը հետաքննում էր կոռուպցիայի դեպքը ԵԽԽՎ-ում,
ներ կայացրել է հաշվետվություն, որը վկայում է այն մասին, որ վե հա ժողովի
մի շարք նախկին և գործող պատգամավորներ խառն են կո ռուպ ցիայի գոր -
ծում` Ադրբեջանի իշխանությունների համագործակ ցութ յամբ... Օրերս, այդ
իրա դարձություններից ուղիղ մեկ տարի հետո, ԵԽԽՎ լիա գումար նիստում
հո լանդացի պատվիրակ Վան դե Վենը ներկայացրեց իր զեկույցը «Լվաց քա -
տներ. նոր մարտահրավերներ կազմակերպված հան ցա վորության, կո ռուպ -
ցիայի և փողերի լվացման ոլորտում» թեմայով։ Հաշ վետ վությունում հատ -
կա պես ընդգծվում են Ադրբեջանի կոռուպցիոն գոր ծարք ները։ Զեկույցում,
մաս նավորապես, ասվում է. «Վերջին երկու տարում բա ցահայտվել են փո -
ղե րի լվացման խոշորածավալ սխեմաներ։ Փողերի լվաց ման ամենամեծ մե -
քե նան “The Global Laundromat”` Գլոբալ լվաց քա տունն է, որն արմատներ
ունի Ռուսաստանում և Մոլդովայում, ինչպես նաև ադր բեջանական լվաց -
քա տունը, որը գտնվում է Բաքվում» (https:// news.am/510673.html)։ Եվ այս
հա մա տեքստում մուալիմ Իլհամը, խոսելով ծխա խոտի մաքսանենգության
մա սին, ըստ երևույթին, մտովի խորհում է, թե այդ ինչպես կարող էր պա տա -
հել, որ ինքը` միջազգային մասշտաբի փոր ձա ռու կոռուպցիոները, ստիպ -
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ված է բանակցություններ վարել ծխախոտի մի ինչ-որ մանր մաքսանենգի
հետ։ Իսկ եթե լուրջ, ապա Հարավային Կովկասի տա  րա ծաշրջանին սպառ -
նում է լայնածավալ արյունահեղ պատերազմի վեր  սկսման վտանգը։ Իլհամ
Ալի ևի կոռուպցիոն ռեժիմը, իր երկրի հասա րա կայ նության ուշադրությունը
օրա խնդիր հարցերից շեղելու համար, որոնք ավե լի են խորացել մի կողմից`
կո րոնավիրուսի համավարակով և նավթի գնե րի անկմամբ` մյուս կողմից,
ինչ պես նաև երկրում տիրող համատարած կո ռուպցիայով և իր կլանի
առաս պելական հարստացմամբ, ստիպված է լինե լու պատերազմ սադրել։
Իսկ Նիկոլ Վովաևիչը, հայտնվելով ցեյթնոտում անդր օվկիանոսյան տիկ նի -
կա վարների` Ռուսաստանի հարավային սահ ման ներին ապակայունացում
հրա հրելու, Գյումրիից ռուսական 102-րդ ռազ մա կայանը, Հայաստանում
Ռու սաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ զորքերի չորս սահմանապահ ջո կատ -
նե րը և Երևանից «Էրեբունի» ռազմաօդային կա յանը դուրս բերելու պատ վե րը
չկա տարելու պատճառով, ստիպված է լի նե լու այս հարցում օժանդակել
«կո ռուպցիայի գծով իր դաստիարակ» մուալիմ Իլ համին։ Իսկ այնուհետև
ամեն բան կվերագրվի պատերազմին։ Նիկոլը «կնե ղանա» հայ ժողովրդից
և հարմար պատրվակով ընտանիքով կփախչի, օրի նակ, Կանադա, բարիք
է, որ բնակարանի հարցում այնտեղ արդեն խնդիր ներ չեն առաջանա։ Իսկ
երկ րից փախչելու հիմք նա շտապ ստեղծում է, ին չի ապացույցն են նրա ան -
սանձ հակառուսական գործողությունները, որոնք ասես հոգու սպեղանի լի -
նեն նրա անդրօվկիանոսյան տիկ նիկա վար ների համար։ Այո, Արտակարգ
դրութ յունը փոքր-ինչ դժվարացնում է Հայաս տանի քաղաքական ուժերի
ճնշող մեծամասնության համախմբված գործո ղութ յունների սկիզբը, բայց
բա րիք է, որ կան ոչ քիչ թվով առաջնորդներ, որոնք ի մի կգան հանուն մեր
Հայ րենիքի` Հայաստանի Հանրապետության և Ար ցախի Հանրապետության
փրկութ յան։ Իսկ 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետա կան հեղաշրջումից հետո
ան ցած երկու տարիները, համոզված եմ, դարձան ծանր խորհր դա ծութ յուն -
նե րի և ապաշխարանքի տարիներ շատ ու շատ հայ րե նասերների, Հա յաս -
տա նի առաջնորդների համար, որոնք միավորվելով` կփրկեն Հայաստանը։

Վերջաբանի փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի ցան -
կա  նա հոդվածս ավարտել մինորային նոտայով։ Բարիք է, որ կան ոչ քիչ
թվով գործոններ, որոնք լավատեսություն են արթնացնում Հայաստանի և
Ար ցա խի Հանրապետության ապագայի հարցում։ Այսպես, ս. թ. հունիսի 26-ին
ռու սական REGNUM տեղեկատվական գործակալության հայրենասիրա կան
ին տերնետ-պարբերականը հրապարակեց իմ հոդվածը` «Հայաստանի ազ -
գա յին շահերի դավաճանությունը չի´ անցնի» վերնագրով։ Այն հրապա րա -
կե ցին նաև հրաշքով դեռևս գործող «Shame.am», «Iravunk.com», «Новое
Вре мя» հայրենասիրական պարբերականները` տեղեկատվական ճակատի
հու  սալի մարտիկները, որոնք հետևողականորեն և համոզիչ ընթերցողներին
բա  ցատրում են ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքի ան այլ ընտրան -
քայ  նությունը։ Հատկանշական է, որ անցած 8 օրերի ընթացքում հոդվածի
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դի  տումների թիվը «Shame.am» ինտերնետ-պարբերականի կայքում կազ մել
է 37 200, ընդ որում` հոդվածը գնահատողներից այն «գերազանց» է գնա հա -
տել 81,82%-ը, իսկ 9.09%-ը տվել է «լավ» գնահատական և միայն 6,15%-ն է
հոդ  վածը համարել «շատ վատ»։ Ընթերցողների նման վերաբերմունքը, ան -
շուշտ, պարտավորեցնում է տողերիս հեղինակին, որը Հայաստանի Հան -
րա  պետության Ազգային ժողովի պատգամավոր էր ընտրվել Հայաստանի
 Հան  րապետական կուսակցության ընտրացուցակներով։ Ես հատուկ եմ
ընդ  գծում այս փաստը, որպեսզի հերթական անգամ ի լուր ամենքի ընդունեմ
սե  փական մեղքի իմ բաժինը աշխատանքում կատարած բացթողումների և
ցա  վալի վրիպումների համար, որոնք 2018 թ. ապրիլին Երևան քաղաքի փո -
ղոց  ներ հանեցին կարիքից կամազուրկ դարձած տասնյակ հազարավոր
մարդ  կանց, այն բանի համար, որ մեզանից` կառավարող քաղաքական ուժի
ան  դամներից յուրաքանչյուրը չէ, որ ստանձնեց սեփական պա տաս խա -
նատ  վության բաժինը Հայաստանի տնտեսության և սոցիալական կյանքի
այս կամ այն ոլորտի վիճակի համար։ Ընդ որում, ըստ էության, մենք պա -
տաս  խանատվության ողջ ծանրությունը դրեցինք Հայաստանի Հան րա պե -
տութ  յան նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի վրա։ Եվ սա` այն դեպքում,
երբ ադրբեջանա-թուրքական զինվորականության ծայրահեղ ագրեսիվ քա -
ղա  քականության պայմաններում, որը հղի է ամեն պահ վերածվելու պա տե -
րազ  մի, միայն հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրա պե -
տութ  յան և Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապա -
հով  ման հարցերը համառորեն պահանջում էին շուրջօրյա աշխատանք։ Որ -
պե ս զի այս տողերը կարդացողները տպավորություն չստանան, թե դրանց
հե  ղինակը զբաղվում է ինքնախարազանման յուրատեսակ ձևով, ընդամենը
ասեմ, որ ՀՀ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանի կողմից աշխատանքի
ինձ վստահված հատվածում եղել են նաև դրական ձեռքբերումներ։ Վերց -
նենք թեկուզ իմ ելույթները ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի ամե նա մ -
 յա խորհրդաժողովներում 2013 թ. և 2014 թ. ամռանը, համապա տաս խա նա -
բար` Ստամբուլում և Բաքվում։ Օրինակ, Ստամբուլի Կոնգրես-կենտ րո նում
ԵԱՀԿ ԽՎ-ում ՀՀ Ազգային ժողովի մշտական պատվիրակության ղե կա վա րը
(ձեր խոնարհ ծառան) անվանապես կոչ արեց Թուրքիայի ղե կա վար ներին
գալ Հայաստան, այցելել Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցե ղաս պանութ -
յան զոհերի հուշահամալիր և ապաշխարել, ինչպես դա արեց հայ ժողովրդի
օս մանյան մարդասպաններից մեկի` Ջեմալ փաշայի թոռը, հա վա տացեք,
դա թանկ արժե։ Իսկ Բաքվում իմ ելույթում ես ուղղակի մե ղա դրե ցի ԵԱՀԿ
ԽՎ-ում Միլի մեջլիսի պատվիրակության` ԵԱՀԿ ԽՎ դահլիճում նստած ան -
դա մին մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին հերոսացնելու համար։ Եր կու
դեպ քում էլ, կարծում եմ, ընթերցողի համար դժվար չէ պատկերացնել ըն -
դու  նող կողմերի ատելությամբ լի հայացքները։ Էլ չեմ ասում այն մասին, որ
Հել սինկիում 2015 թ. ԵԱՀԿ ԽՎ հոբելյանական խորհրդաժողովում` նվիր -
ված Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության Հելսինկյան Եզ -
րա  փակիչ ակտի ստորագրման 40-ամյակին, Գեղամյան Արտաշեսը ԵԱՀԿ

417

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



56 անդամ երկրները (ռուսական պատվիրակությունը լրիվ կազմով բոյ կո -
տում էր այդ խորհրդաժողովը Ղրիմի պատգամավորներին մուտքի վիզա -
ներ չտալու պատճառով) ներկայացնող ավելի քան 300 պատվիրակներից
միակն էր, որ առաջարկեց ԵԱՀԿ ԽՎ նախագահ Իլկա Կաներվային կրկին
քվե ար կության դնել ամփոփիչ հռչակագիրը, որը նա հապճեպ միաձայն ըն -
դուն  ված էր հայտարարել, իսկ կրկնակի քվեարկության ժամանակ միակ
պատ  վիրակն էր, որ «դեմ» էր քվեարկել ԵԱՀԿ ԽՎ հոբելյանական խոր հր -
դա  ժողովի ամփոփիչ հակառուսական հռչակագրին։ Այս փաստերի հի շա -
տա  կումը հետապնդում է մեկ նպատակ, այն է. ֆիզիկական ան վտան գութ -
յան առումով իրենց հնարավոր ծանր հետևանքներով չափազանց վտան -
գա  վոր իմ այս գործողությունները ոչ քիչ չափով հնարավոր դարձան ոչ
միայն դրանց ճշմարտացիության մեջ իմ համոզվածության, այլ նաև այն
պատ  ճառով, որ իմ թիկունքում ես զգում էի Հանրապետական կու սակ ցութ -
յան առաջնորդ, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Ազատի
Սար  գսյանի, կուսակցության ամբողջ կազմի հզոր աջակցությունը։ Այլ բան է,
որ Հանրապետական կուսակցությունում ընդունված չէր բարձրաձայն խո -
սել բարի գործերի մասին։ Եվ ահա, վերադառնալով REGNUM տեղե կատ -
վա  կան գործակալության հրապարակած իմ վերոնշյալ հոդվածին` հղում
կա  տա րեմ դրա բազմաթիվ արձագանքներից մեկին։ Արձագանքը, որը ստո րև
հա կիրճ կներկայացնեմ, արժեքավոր է ինձ համար նրանով, որ հեղի նա կը
տոհ միկ սպա է, բժիշկ, որն անցել է Իրաքում 2005–2007 թթ. Հայաստանի
Զին  ված ուժերի խաղաղարար առաքելության քուրայով և այսօր հու սա լիո -
րեն կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ապա -
հով  ման` իրեն վստահված տեղամասում։ Նա հրապարակային մարդ չէ, ուս տի
չեմ նշի նրա անուն-ազգանունն ու հայրանունը։ Կներկայացնեմ միայն որոշ
տո ղեր հոդվածին նրա արձագանքից. «Ձեր առաջարկությունը համա կար -
գող խորհրդի մասին (իմ «Հայաստանի ազգային շահերի դավա ճա նութ յունը
չի´ անցնի» հոդվածում առաջարկ էր արվել ստեղծել համակարգող խոր -
հուրդ – Ա. Գ.)` հանձինս հայկական քաղաքականության ծանրքա շա յին ների
(խոս քը Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի մասին է, որոնց ես առա -
ջար կել էի ընդգրկվել համակարգող խորհրդի կազմում – Ա. Գ.), ճիշտ ժա -
մա  նակին է և արդարացի։ Իհարկե, Ձեր թվարկած հիմնական և, ան կաս -
կած, երկրի առջև ու հայ ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայ քա րում
վիթ խարի վաստակ ունեցող քաղաքական գործիչները պետք է նաև ըն դու -
նեն սեփական լուրջ վրիպումները, որոնք նրանք թույլ են տվել (կադ րա յին
քա ղաքականություն, երիտասարդ սերնդի դաստիարակություն ճիշտ հո -
գևոր-բարոյական մատրիցաներով, այլ ոչ թե «որոգայթ», սոցիալ-տնտե սա -
կան բլոկի արհամարհում), որոնք էլ հանգեցրին (անկե՛ղծ լինենք) երկրի
հա  մար կործանարար և ապակառուցողական, Հայաստանը ողջ աշխարհի ու,
որ ամենաահավորն է` մազութի սուլթանի առջև խայտառակող այնպիսի
տա  կանքի ի հայտ գալուն, որի անունն է փաշինյանականություն ... Մենք
կամ կզոհվենք, կամ կվերականգնվենք, և դա տեղի կունենա շատ արագ,
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ամեն ինչ կախված է ապաշխարանքից, ո´չ Նիկոլից, ո´չ նա կամ գի տակ ց -
ված դավաճան է ու երկրի գերեզմանափոր, կամ պարզապես ծածուկ օգ -
տա  գործվող փլուզող, որը հմտությամբ իշխանության է բերվել ... Ամեն ինչ
կախ  ված է թույլ տրված սխալների անկեղծ վերիմաստավորումից։ Միայն
այդ անկեղծ վերիմաստավորումը թույլ կտա նրանց` 1. Համախմբվել, 2. Փր -
կել երկիրը»։ Առողջ բանականության պարագայում դժվար է վիճարկել Հա -
յաս  տանի իսկական հայրենասերի այս բառերը։

Չկա ներում առանց ապաշխարանքի, և չկա փրկություն առանց ներ ման։  

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ

419

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...

«Իրավունք»,  04. 07. 2020: 



ЧАС РАСПЛАТЫ АНТИНАЦИОНАЛЬНЫХ 
ВЛАСТЕЙ АРМЕНИИ БЛИЗОК

Аннотация
Турецко-американские стратеги неплохо поработали, однако они не

уч  ли главное, а именно: если вдохновленная Турцией и развязанная
Азер байджаном война – это война за освобождение «оккупированных тер   -
риторий», то для Армении и Арцаха – это война за сохранение Оте чест -
ва. Именно поэтому воины и офицеры Вооруженных сил Армении по ка -
 зывают подлинные примеры самоотверженности и героизма, потому что
прекрасно понимают, что дело защитников нашего Отечества правое, по -
 беда будет за ними.

Когда пишутся эти строки, ситуация на границе Тавушской области
Ар  мении и Товузского района Азербайджана вновь обострилась. Напомним
чи  тателям, что начавшиеся 12 июля боевые столкновения на армяно-азер-
байджанской границе продолжались в последующие два дня, относительно
спо койная обстановка была 15 июля т. г. Однако в ночь с 15-го на утро 16
ию ля азербайджанские подразделения в 05:20 начали обстреливать при -
гра ничные села Айгепар и Мовсес, а далее села Но рашен, Кармирахбюр,
Чи нари и г. Берд на территории Армении из минометов и гаубиц Д-30. Си -
туа ция вновь резко обострилась. Я не стану в подробностях описывать де -
та ли тщательно продуманной азербайджано-ту рец кими военными страте-
гами провокации на армяно-азербайджанской гра нице, преследующей кон-
кретную цель – развязать войну с Арменией с даль нейшей военной агрес-
сией против Республики Арцах. Повторю лишь оцен ку положения на армяно-
азербайджанской границе, данную президентом Армении Арменом Сар ки -
сяном: «Действия Азербайджана – откровенная попытка военной агрессии».
На мой взгляд, в настоящее время куда важ нее разобраться в побудитель-
ных мотивах и подлинных причинах военной агрессии Азербайджана про-
тив Республики Армения.

Напомню читателям, что 13 мая 2020 года патриотическое россий-
ское ИА REGNUM опубликовало мои статьи под заглавием «Война на по -
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ро ге Армении и Арцаха», 23 мая т. г. статью «Азербайджан с одобрения
США и ЕС развяжет войну против Арцаха», а 3 июля т. г. была опублико-
вана статья под заглавием «Без покаяния – нет прощения, и без проще-
ния – нет спасения!». Приведу лишь строки из аннотации к первой и
третьей статьям: «Азербайджано-турецкая военщина, воспользовавшись
за  нятостью ведущих держав борьбой с пандемией коронавируса, развя-
жет очередную бойню на линии противостояния Вооруженных сил Азер -
бай  джана и Республики Арцах. Зная коварство современных неоосманов,
сле  дует ожидать серию провокаций на армяно-азербайджанской границе
в районе Нахиджевана». А вот строки из аннотации к последней статье:
«Ре  гиону Южного Кавказа грозит опасность возобновения крупномас-
штабной кровопролитной войны. Коррумпированный режим Ильхама Али -
е ва, что бы отвлечь внимание общественности своей страны от на сущ ных
проблем, усугубленных эпидемией коронавируса и падением цен на
нефть, а так же тотальной коррупцией в стране и баснословным обогаще-
нием сво его клана, будет вынужден спровоцировать войну. Никол Во вае -
вич же бу дет вынужден в этом подсобить своему «учителю по корруп-
ции». Чи та тель вполне резонно может упрекнуть меня в том, что военная
аг рессия Азер байджана была предпринята не на армяно-азербайджан-
ской границе в районе Нахиджевана, а на Товузско-тавушском участке го -
су дарственной границы Азербайджана и Армении. И он будет, безусловно,
прав, но ос тается фактом, что военная агрессия со стороны Азер бай джа -
на была тща тельно спланирована турецкими военными стратегами и их
азер байджанскими сподручными вояками. Что же касается воздержания
Азер  бай джа на от развязывания военной агрессии в районе Нахиджевана,
об этом чуть позже.

Постараемся непредвзято разобраться в алгоритме агрессивных
воен  ных действий турецко-азербайджанских ястребов. Так, 14 июля т. г.
гла  ва Министерства национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил
о полной поддержке армии Азербайджана в приграничном конфликте с
Ар  менией. Турция и ее армия готовы до конца поддерживать Азер бай -
джан в борьбе с агрессией Армении, оккупировавшей часть азербайджан-
ских земель, в том числе Нагорный Карабах: «Мы будем рядом с ВС Азер -
бай  джана, поддерживать наших братьев в соответствии с принципом
«Од на нация, два государства». Заметим, уважаемый читатель, что это
зая в ление министра обороны Турции было сделано буквально спустя па ру
ча  сов после воинственных призывов, озвученных президентом этой стра-
ны Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, как сообщается в статье под
за г лавием «Турция не замедлит с поддержкой Азербайджана», опублико-
ванной 14 июля т. г. на сайте турецкого информационного агентства
«Ана   долу», заявил: «Турция решительно осуждает атаки со стороны Ар -
ме  нии против дружественного и братского Азербайджана. Это нападение
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яв  ляется событием, которое выходит за рамки Армении. Цель состоит в
том, чтобы воспрепятствовать урегулированию в Нагорном Карабахе, а
так  же создать новые очаги конфликта в регионе» (aa.com.tr/ru/-турция-не-
за  медлит-с-поддержкой-азербайджана/1910538). Пока не станем ком мен -
ти  ровать слова Эрдогана о том, что «это нападение является событием,
ко  торое выходит за рамки Армении», а приведем весьма настораживаю-
щие высказывания отдельных небезызвестных политологов. Так, 15 июля т. г.
рос сийский политолог Максим Шевченко выступил с весьма сомнитель-
ным, если не сказать провокационным, заявлением, вышедшим в эфир на
пор  талe You Tube (youtube.com/watch?v=vwqlwQWyCCc) под заглавием
«На  чалось! Армяно-азербайджанский сюрприз для остального мира. Га -
зо п ровод Баку– Джейхан под ударом», в котором, в частности, он говорил
о том, что Товузский район «важнейший стратегический участок не толь-
ко для Азербайджана, но и возможно для Евразии и мировой экономики в
це  лом. Именно в этом узком коридоре шириной 35−40 км проходят три
важ нейших энергопровода для Азербайджана и для Европы. Это, в пер-
вую очередь, газопровод «Баку–Тбилиси–Джейхан», газопровод «Ба ку–Тби -
ли си–Эрзерум», это нефтепровод «Баку–Супса», который упирается в
чер номорские порты Грузии. Кроме этого там же, в этом узком коридоре,
на ходится железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и автодорога Баку– Тби -
ли си». Далее муаллим Максим сокрушается, что (в ходе боевых столк но -
ве ний) «армяне заняли господствующую высоту в Товузском районе, с ко -
то рой можно обстреливать с помощью миномётов или гаубиц, или систем
зал пового огня вот эти жизненно важные коммуникации, которые обеспе -
чи вают всю экономику Азербайджана, все деньги, которые по па дают в
Азер байджан, идут за счет вот этого узкого коридора. И теперь этот кори-
дор полностью простреливается армянской армией. Значит у гор ла Азер -
бай джана армяне держат уже скальпель и в одно мгновение мо гут пере-
резать это и Азербайджан окажется в тяжелейшей ситуации». Скла ды ва -
е тся впечатление, что перед муаллимом Максимом турецко-азер бай -
джан ской военщиной была поставлена задача, тиражируя эту от кро вен -
ную чушь относительно якобы далеко идущих намерений ВС Ар ме нии,
как-то сгладить откровенно провокационные заявления турецкого сул тана
Ре джепа и его министра обороны, озвученные днем ранее. А провока-
ционность заявлений неоосманских ястребов была особенно неопровер-
жимой на фоне сдержанных заявлений министра иностранных дел Рос -
сий ской Федерации Сергея Викторовича Лаврова после телефонных пе -
ре говоров с коллегами из Армении и Азербайджана, состоявшихся 13 ию ля
т. г. Далее было заявление МИД РФ, в котором говорилось о том, что, об -
су див обострение ситуации на их общей границе, «МИД РФ призвал сто-
роны к немедленному прекращению огня, проявлению сдержанности с
уче том принятых обязательств, а также предложений представителей
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Рос сии, США и Франции в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ
и личного представителя действующего председателя ОБСЕ». В заяв ле -
нии МИД России было также «подчеркнуто, что Россия продолжит вы пол -
нять посредническую миссию в контактах с Баку и Ереваном как в своем
на циональном качестве, так и в рамках сопредседательства в Минс кой
груп пе ОБСЕ. С российской стороны также отмечена важность то го, что -
бы все члены Минской группы (Белоруссия, Германия, Италия, Шве ция,
Фин лян дия и Турция. – А. Г.) проявляли ответственный подход в оцен ках
скла дывающейся ситуации и избегали заявлений и действий, ко то рые мо -
гут спровоцировать дополнительный рост напряженности» (mid.ru/ foreign_
policy/news/-asset-publisher/cKNonkJEO2Bw/content/id/4229316). А ведь это
зая в ление МИД РФ было сделано за сутки до проявления Турцией безот-
ветственного подхода в оценке складывающейся ситуации, более того,
про  воцирующей рост напряженности. Для полноты намерений турецко-
азер  байджанской военщины приведем и другие выдержки из выступле-
ния М. Шевченко, вовсю старающегося обосновать неизбежность войны
меж ду Азербайджаном и Арменией: «Когда Азербайджан окажется в тя -
же  лейшей ситуации, в которой практически выхода не будет, кроме как
вой  на. Буквально атакой в Товузском районе армянские войска обрекают
Азер  байджан на большую войну». Но на этом подстрекательства муаллима
Мак сима не завершились. Он сокрушается, что Азербайджан будет пол-
ностью зависеть от воли внешних сил: «допустим от воли там России, ко -
то рая стоит за спиной Армении, с помощью ОДКБ, инструментов До го во ра
о коллективной безопасности контролирующей действия армянской ар -
мии». Ангажированность Шевченко особенно по привлечению ОДКБ к
конф  ликту не имеет границ, так как за два дня до его выступления, 13 ию ля
т. г. пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил: «Про ве де ние
за седания Постоянного совета ОДКБ отложено в связи с необходимостью
про ведения дополнительных консультаций с государствами-членами для
оп ределения формата, в котором будет обсуждаться ситуация на армяно-
азербайджанской границе». 15 июля т. г. после столь сдержанного заяв -
ле ния пресс-секретаря ОДКБ вышеуказанное заявление Шев чен ко иначе
чем преднамеренной провокацией не определишь. Но главный замысел
за кулисных кукловодов сего политолога и иже с ним выпячивается далее:
«Газ этот получает Турция. Турция продает этот газ в Ита лию, поставляет
в Европу. Прекращение этих поставок, допустим, опять актуализирует
тему «Северного потока – 2» для Северной Ев ропы», завершение строи-
тельства которого ой как претит интересам США. Дальнейшая подстрека-
тельская галиматья М. Шевченко носит от кро венно антироссийский ха -
рак тер, за которым торчат уши не только ту рец ко-азербайджанской воен-
щины, а глядишь и его заокеанских русофобских, мягко выражаясь, еди-
номышленников. Чтобы не быть голословным, приведем другую выдержку
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из его выступления: «Безусловно, Рос сия, которая контролирует дейст -
вия армянской армии, армянских военных, если это не так, тогда вообще
не понятно, зачем нужен этот Договор о коллективной безопсности». Об -
ра тим внимание читателей, что за день до своего выступления на You
Tube М. Шевченко дал пространное интервью интернет-изданию Minval.
az, опубликованное 14 июля т. г. под заглавием: «Максим Шевченко – Min -
val. az: «Россия стоит за Арменией. А сигнал по сылается в большей степе-
ни Турции» (m.minval.az/news/124009363). Так, на вопрос корреспондента
Min val. az: «Как вы считаете, есть ли заинтересованность в последних со -
бы тиях у России», – последовало откровение М. Шевченко: «Я думаю, по -
с ледние события – это шантаж. Кто стоит за Ар менией? Я думаю, что
Рос сия, по крайней мере, стоит рядом с Ар ме нией. Посылается сигнал не
толь ко Азербайджану, а в большей степени Тур ции. Анкара не может не
от реагировать на то, что происходит с Азер бай джном. Если у Азер бай -
джа на будут какие-то проблемы, то турки обязаны будут вмешаться, и это
офи циально говорилось … Армения играет очень серьезную роль «за во -
ди  лы» большого поджога всей этой геополитической конструкции, но, ес -
тест венно, не по своей воле. Ее попросили это сделать, а они не могут от -
ка зать, тем более если это попросила Москва». Да простит меня уважае-
мый читатель за столь подробное цитирование этого политолога, «тревоги»
ко торого уж очень схожи с прозвучавшими на днях «предостережениями»
пе чально известного русофоба, глав ного редактора интернет-издания
1in. am, щедро финансируемого из-за океана, небезызвестного «незави-
симого» депутата Национального Соб рания Армении Армана Ба ба джа ня на.
Так вот в статье под заглавием «Но вая головная боль народного премь-
ера» за авторством известного пуб лициста Артема Хачатряна, опублико-
ванной 15 июля т. г. в патриотическом интернет-издании «Shame.am», чи -
таем: «Работающий народным премьер-министром Никол Пашинян нап -
ра вил новое послание своему ру ко водству (имеется в виду Посольство
США в Республике Армения. – А. Г.) и миру посредством своего главного
гла шатая и идеолога – педераста ар ма на бабаджаняна (нынче такое оп -
ре деление в РА вовсе не оскорбление, а путь в «высшее» николвоваев-
ское общество. – А. Г.). Вот что пишет этот независимый педераст:
«Армения должна гарантировать безопасность иностранных нефте-газо-
проводов на территории Азербайджана, в слу чае продвижения должна
взять эти инфраструктуры под охрану. Ино стран ные державы и корпора-
ции должны получить четкие гарантии от ар мян ской стороны, что наши
действия никоим образом не направлены против их инфраструктур. Это
хрупкая, чрезвычайно хрупкая задача. Оче вид но, что Азербайджан может
при бегнуть к любой подлости, в том числе мо жет преднамеренно создать
ус ловия, при которых у армянских вооруженных сил не останется альтер-
нативы взятию под прицел иностранных ин фраструктур». Что общего в
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оцен ках отъявленного русофоба Армана Ба баджаняна и российского по -
ли толога Максима Шевченко? Оба эти ус лов ные патриоты Армении и
Рос сии, а на деле ангажированные пропагандисты (один усердствует по
за казу из-за океана, другой ангажирован ту рецким и апшеронским султа-
нами) представляют военную агрессию Азер байджана против Армении
та ким образом, что у неосведомленных чи тателей может сложиться изна-
чально ложное мнение, а именно: дескать, Вооруженные силы Армении
ре шают не задачу подавления огневых то чек Азербайджана (которые с
при сущей неоосманам коварностью опоясывают приграничные села
Азер байджана и оттуда ведут огонь на приграничные села Армении – Ай -
ге пар, Мовсес, Чинари, Неркин Кар ми рах бюр, город Берд), а палят по
мир ным жителям с дальнейшим прицелом взор вать нефтегазовые комму-
никации. Благо что расположение Воо ру же ных сил Азербайджана, осна-
щенных гаубицами, реактивными системами залпового огня «Град», ми -
но метами и танками, четко зафиксировано на спутниковых снимках. Слу -
чай но ли озвучивание подобных совершенно идентичных оценок–«стра-
шилок» и призывов российского и армянского деятелей? Отнюдь нет. Их
дейст вия носят откровенно антироссийскую и антиармянскую направлен-
ность. В случае с армянским персонажем все понятно. Автору этих строк
не однократно приходилось раскрывать антинациональную, русофобскую
сущ ность Армана Бабаджаняна, это го соросовского стипендиата, рев-
ностного хранителя прав ЛГБТ-сооб щест ва Армении. Внеш не по ли ти чес -
кая ориентация и ангажированность его российского собрата отнюдь не со
сто роны доброжелателей России как нельзя исчерпывающе содержится
в упомянутых интервью М. Шев чен ко на You Tube и интернет-изданию
Min val.az.

Уважаемый читатель, вне всякого сомнения и то, что откровенная
по  пытка военной агрессии Азербайджана против Республики Армения –
это всего лишь одно звено тщательно продуманной программы по созда-
нию зоны нестабильности на южных рубежах России, обеспечению благо -
при я тных условий для реализации воинственным турецким султаном Ре -
дже  пом своих неоосманских амбиций по строительству Великого Турана
с метрополией в виде новой Османской империи. Роль Азербайджана в
этом неоосманском сценарии предельно ясна: любыми средствами дес -
та  билизировать ситуацию в регионе Южного Кавказа вплоть до иницииро-
вания военной агрессии против двух армянских государств – Республики
Ар  мения и Республики Арцах. Далее проведение целенаправленной ин -
фор  мационной войны, ставящей перед собой цель – дискредитировать
рос  сийско-армянский стратегический союз, ОДКБ, создать информацион-
ный фон, сопровождаемый антироссийской истерией, результатом чего
дол  жен стать вывод 102-й российской военной базы из Гюмри, четырех
пог  ранотрядов Управления пограничных войск ФСБ России в Армении и
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рос  сийской военно-воздушной базы «Эребуни» из Еревана. А к этому
вре  мени по взаимному согласованию последующих действий Турции и
США будет сделано все, чтобы США взяли бы Армению «под свою защиту».
В настоящее время США лишь на первый взгляд заняты своими внутрен-
ними проблемами между тем долгосрочные стратегические цели в на шем
ре гионе неизменны. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на конкретное
прояв ление «отеческой заботы» США о судьбе РА. Так, 10 июля т. г. ин тер нет-
пор тал RT опубликовал статью Юлии Гуреевой под заглавием «Гос деп
най мет советника для помощи Армении в борьбе с коррупцией», где гово-
рится: «Госдепартамент США намерен нанять специалиста, который по -
мо жет правительству Армении бороться с коррупцией. Ему предстоит
сот рудничать с Министерством юстиции республики и способствовать
про движению реформ». RT подробнее ознакомился с контрактом Гос де -
пар  та мен та США, в котором, в частности, записано: «Советник будет ока-
зывать под держку правительству Армении в создании новых антикорруп-
ционных ор ганов и повышении их эффективности (в том числе находяще-
гося в про цессе образования антикоррупционного комитета Армении).
Эти уч реж дения будут расследовать случаи коррупции и привлекать кор-
рупционеров к ответственности … Проводить подготовку, обучение, а так -
же предоставлять другую техническую поддержку Министерству юстиции,
ан тикоррупционному комитету Армении (когда он будет создан) и другим
соот ветствующим институтам уголовного правосудия по широкому спект -
ру воп росов, при этом уделяя первостепенное внимание борьбе с корруп-
цией на высоком уровне»(Russian.rt.com/world/news/762804-gosdep-ssha-
ar  me nia-korrupcia). Заметим, что со вет ник займется также организацией
учеб ных поездок в США, тренингов для следователей и управлением фи -
нан сируемыми Вашингтоном проектами. На эти цели США готовы потра-
тить до $10 млн. Ну и наконец, как подчеркивают в ведомстве, претендо-
вать на эту должность могут только аме ри кан ские граждане. Напомним
чи тателям, что 4 февраля 2020 г. на том же ин тернет-портале RT была
опуб ликована другая статья Юлии Гуреевой под заглавием «Госдеп на -
ме рен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине». Объ яв лен -
ные задачи, чем будет заниматься американский советник, те же, что и в
слу чае Армении. Разве что финансирование это го проекта составит $22
млн. То есть Республика Армения после государственного переворота
ап реля–мая 2018 года неуклонно реализует план заокеанских стратегов
по разрушению основ армянской государственности и переводу страны
под внешнее управление, а именно – США. В этом предательстве нацио-
нальных интересов Армении США опираются на своего ставленника Ни -
ко ла Пашиняна, его команду из числа соросовских прихлебателей, активи-
стов ЛГБТ-сообщества (Арман Бабаджанян и Ко), а также членов тоталитар-
ной религиозной секты «Слово жизни». Ини циированная турецким султа-
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ном Реджепом и реализованная апшеронским султаном Ильхамом прово-
кация на азербайджано-армянской границе, переросшая в военную агрес-
сию с их стороны, в конечном итоге, пов то  рюсь, нацелена против России,
а Армении предоставлена роль этакого жерт  венного агнца в неоосман-
ских притязаниях турецкого султана. При ме чательно, что заместитель
ми нистра иностранных дел РФ Андрей Ру ден ко 16 июля т. г. в интервью
пер вому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману
вновь повторил призыв к членам Минской груп пы ОБСЕ, ранее озвучен-
ный в заявлении МИД РФ: «Сейчас пер востепенная задача всего между-
народного сообщества – побыстрее ос тановить то, что происходило в
пос ледние два дня (на границе Азер бай джана и Армении. – Ред.)». «В
этой связи очень важна взвешенная по зи ция тех государств, которые яв -
ля ются и участниками Минской группы, а Минская группа по урегулирова-
нию Нагорно-карабахского конфликта объединяет гораздо большее чис ло го -
сударств, чем только три сопредседателя. Эти страны, которые окружа ют,
которые граничат с этим регионом (речь, бесспорно, о Турции. – А. Г.),
долж ны проявлять максимум взвешенности, в том числе в публичной ри -
то рике». Эти слова замглавы МИД Рос сии Андрея Руденко – повторное
пре дупреждение Турции о недопустимости ее деструктивных действий,
еще более нагнетающих напряженность в зоне армяно-азербайджанского
воен ного столкновения, одновременно косвенно подтверждающее мой вы -
вод о подлинном подстрекателе воен ной агрессии Азербайджана против Ар -
ме нии (http://arka.am/ru/news/politics/rossiya_ispolzuet_vse_vozmozhnosti_dlya_
uregulirovaniya_obostreniya_mezhdu_armeniey_i_azerbaydzhanom/).

Что ж, турецко-американские стратеги неплохо поработали, однако
они не учли главное, а именно: если вдохновленная Турцией и развязан-
ная Азербайджаном война – это война за освобождение «оккупирован-
ных территорий», то для Армении и Арцаха – это война за сохранение
Оте  чества. Именно поэтому воины и офицеры Вооруженных сил Армении
по  казывают подлинные примеры самоотверженности и героизма, потому
что прекрасно понимают, что дело защитников нашего Отечества правое,
по  беда будет за ними.

P. S. Читатель так и не получил ответа на вопрос: почему в своих
пре  дыдущих статьях в патриотическом ИА REGNUM я прогнозировал раз-
вязывание Азербайджаном военной агрессии на армяно-азербайджанской
гра  нице в регионе Нахиджевана? Признаюсь, что оголтелая гонка воору-
жений Вооруженных сил Азербайджана, дислоцированных в регионе На -
хи  дже вана, наличие там отборных подразделений третьей сухопутной пе -
хот  ной армии Турции, беспрецедентные по своим масштабам военные
уче  ния азербайджано-турецкой военщины на этом участке армяно-азер-
байджанской границы склоняли меня к мысли о том, что военная агрессия
нач  нется именно с Нахиджевана. Каюсь, я ошибался, потому что не учёл
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од  ну судьбоносную для незыблемости этого участка государственной гра-
ницы Армении деталь: здесь армянскую государственную границу ох ра ня ют
пог  ранотряды Пограничного управления ФСБ России в Армении и на всех
пог раничных заставах реет российский триколор, который и остужает
воин ственный пыл неоосманских ястребов. Признавая свой ошибочный
прог ноз, скажу откровенно, я испытываю чувство гордости за российско-
ар мянский стратегический союз, который непоколебим сколько бы ни ту -
жи  лись захватившие власть в итоге государственного переворота апреля–мая
2018 года антинациональные силы, которые под диктовку своих за оке ан -
ских поводырей разрушают независимую Республику Армения. Од нако
час расплаты антинациональных властей Армении близок, и я уве рен, что
этот мой прогноз безошибочен.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱԿԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԸ ՄՈՏ Է

Անոտացիա
Թուրք-ամերիկյան ռազմավարները վատ չաշխատեցին, սակայն հաշ վի

չառան գլխավորը, դիցուք. եթե Թուրքիայի կողմից ոգեշնչված և Ադր բե ջա նի
կող մից սանձազերծված պատերազմը պատերազմ է «օկուպացված տա -
րածք ների» ազատագրման համար, ապա Հայաստանի ու Արցախի հա մար
դա պատերազմ է հանուն Հայրենիքի պահպանության։ Հենց այդ պատ ճա -
ռով էլ Հայաստանի Զինված ուժերի զինվորներն ու սպաները ցու ցա դրում
են անձնուրացության և հերոսության իսկական օրինակներ, որով հե տև շատ
լավ հասկանում են, որ մեր Հայրենիքի պաշտպանության գործն ար դար է,
հաղ թանակը մերն է լինելու։

Երբ գրվում են այս տողերը, իրավիճակը Հայաստանի Տավուշի մար զի
և Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի սահմանին նորից սրվել է։ Ըն թեր ցող նե րին
հի շեցնենք, որ հուլիսի 12-ին սկսված մարտական բախումները հայ-ադր բե -
ջա նական սահմանին շարունակվել են հաջորդ երկու օրերին, հա մե մա տա -
բար հանգիստ իրավիճակ է եղել ս. թ. հուլիսի 15-ին։ Սակայն հուլիսի 15-ի
լույս 16-ի գիշերը ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 05։20-ին
սկսել են գնդակոծել Այգեպար և Մովսես սահմանամերձ գյուղերը, իսկ հե տո
ակա նանետերով և Д-30 հաուբիցներով գնդակոծել են Նորաշեն, Կար մի րա ղ -
բյուր, Չինարի գյուղերն ու Բերդ քաղաքը Հայաստանի տարածքում։ Իրա -
վի ճակը նորից կտրուկ սրվել է։ Չեմ խորանա հայ-ադրբեջանական սահ մա -
նին ադրբեջանա-թուրքական ռազմական ստրատեգների` ման րա կրկիտ
մտած ված սադրանքի մանրամասները նկարագրելու մեջ, որը կոնկ րետ
նպա  տակ է հետապնդում` պատերազմ սանձազերծել Հայաստանի դեմ` Ար -
ցա խի Հանրապետության դեմ ռազմական ագրեսիայի հեռանկարով։
Կրկնեմ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանի իրավիճակի գնահա տա -
կանը` տրված Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սար գս -
յա   նի կողմից. «Ադրբեջանի գործողությունները ռազմական ագրեսիայի բա -
 ցա  հայտ փորձեր են»։ Իմ կարծիքով` ներկայում շատ ավելի կարևոր է պար -
 զել Հայաստանի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագ րե  սիա յի
դրդապատճառները։
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Հիշեցնեմ ընթերցողներին, որ ռուսաստանյան հայրենասիրական
REGNUM տեղեկատվական գործակալությունը 2020 թ. մայիսի 13-ին հրա -
պա   րակեց իմ «Պատերազմը Հայաստանի և Արցախի շեմին է», ս. թ. մայիսի
23-ին` «Ադրբեջանը ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հավանությամբ պատերազմ կսան ձա -
զեր  ծի Արցախի դեմ» հոդվածները, իսկ ս. թ. հուլիսի 3-ին հրապարակվեց
հոդ  վածս` «Չկա ներում առանց ապաշխարանքի, և չկա փրկություն առանց
ներ  ման» վերնագրով։ Մեջբերում կատարեմ միայն առաջին և երրորդ հոդ -
ված   ների անոտացիաներից. «Ադրբեջանա-թուրքական զին վորա կա նութ յու նը,
օգտ վելով կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարում առա ջա տար
տե րությունների զբաղվածությունից, հերթական սպանդը կսան ձա զեր ծի
Ադր բեջանի և Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի դիմակա յութ յան
գծում։ Իմանալով ժամանակակից նեոօսմանների նենգությունը` պետք է
սպա  սել սադրանքների շարքի հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նա խիջ ևա նի
շրջա նում»։ Եվ ահա տողեր վերջին հոդվածի անոտացիայից. «Հարա վա յին
Կով կասի տարածաշրջանին սպառնում է լայնածավալ արյունահեղ պա տե -
րազ մի վերսկսման վտանգը։ Իլհամ Ալիևի կոռուպցիոն ռեժիմը, իր երկ րի
հա սարակայնության ուշադրությունը օրախնդիր հարցերից շեղելու հա մար,
որոնք ավելի են խորացել կորոնավիրուսի համավարակով ու նավ թի գների
անկ մամբ, ինչպես նաև երկրում տիրող համատարած կոռուպ ցիա յով և նրա
կլանի առասպելական հարստացմամբ, ստիպված է լինելու պա տե րազմ
սադ րել։ Իսկ Նիկոլ Վովաևիչը ստիպված է լինելու այս հարցում օժան դակել
«կո ռուպցիայի գծով իր ուսուցչին»։ Ընթերցողը միանգամայն իրա վացիորեն
կա րող է կշտամբել ինձ այն բանում, որ Ադրբեջանի ռազ մա կան ագրեսիան
նա խաձեռնվել է ոչ թե հայ-ադրբեջանական սահմանին Նա խի ջևա նի շրջա -
նում, այլ Ադրբեջանի ու Հայաստանի պետական սահմանի Թո վուզ–Տավուշ
հատ վածում։ Եվ նա, անշուշտ, իրավացի կլինի, բայց փաստ է մնում այն, որ
Ադր բեջանի ռազմական ագրեսիան մանրակրկիտ պլա նա վորված էր թուրք
ռազ մա կան ստրատեգների և նրանց ձեռքի տակ գտնվող ադրբեջանցի վայ-
մար տիկների կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է Նա խիջևանի շրջանում ռազ -
մա կան ագրեսիա սանձազերծելուց Ադրբեջանի զերծ մնալուն, ապա այդ
մա սին` մի փոքր ավելի ուշ։

Փորձենք անաչառ մոտեցմամբ պարզել թուրք-ադրբեջանական ռազ -
մա  կան բազեների ագրեսիվ ռազմական գործողությունների ալգորիթմը։
Այս  պես, ս. թ. հուլիսի 14-ին Թուրքիայի Ազգային պաշտպանության նախա -
րա  րության ղեկավար Հուլուսի Աքարը հայտարարեց Ադրբեջանի բանակին
լիա  կատար աջակցության մասին Հայաստանի հետ սահմանամերձ հակա -
մար  տութ յունում։ Թուրքիան և նրա բանակը պատրաստ են մինչև վերջ
աջակ  ցել Ադրբեջանին Հայաստանի ագրեսիայի դեմ պայքարում, որն օկու -
պաց  րել է ադրբեջանական հողերի մի մասը, այդ թվում Լեռնային Ղարա բա ղը.
«Մենք կլինենք Ադրբեջանի ԶՈւ կողքին, կաջակցենք մեր եղբայրներին
«Մեկ ազգ, երկու պետություն» սկզբունքին համապատասխան»։ Նշենք,
հար  գելի ընթերցող, որ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի այս հայ -
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տա  րա րությունն արվել է այդ երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի
հնչեց  րած ռազմաշունչ կոչերից տառացիորեն մի երկու ժամ հետո, որը, ինչ -
պես տեղեկացվում է ս. թ հուլիսի 14-ին «Անադոլու» թուրքական տեղե կատ -
վա  կան գործակալության կայքում հրապարակված` «Թուրքիան չի հապաղի
Ադր  բե ջանին աջակցության հարցում» վերնագրով հոդվածում, ասել է.
«Թուր  քիան վճռականորեն դատապարտում է Հայաստանի գրոհները բա -
րե  կամական և եղբայրական Ադրբեջանի դեմ։ Այդ հարձակումը իրա դար -
ձութ  յուն է, որը դուրս է գալիս Հայաստանի շրջանակներից։ Նպատակն այն է,
որ խոչընդոտի կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև
ստեղծ  վեն հակամարտության նոր օջախներ տարածաշրջանում» (aa.com.
tr/ru/-турция-не-замедлит-с-поддержкой-азербайджана/1910538)։ Առայժմ
չենք մեկնաբանի Էրդողանի խոսքերն այն մասին, թե «Այդ հարձակումը
իրա  դարձություն է, որը դուրս է գալիս Հայաստանի շրջանակներից», այլ
կներ  կայացնենք ոչ անհայտ որոշ քաղաքագետների բավական մտահոգիչ
ար  տահայտությունները։ Այսպես, ս. թ. հուլիսի 15-ին ռուսաստանցի քա ղա -
քա  գետ Մաքսիմ Շևչենկոն հանդես եկավ բավական կասկածելի, եթե չա -
սենք` սադրիչ հայտարարությամբ, որը եթեր հեռարձակվեց You Tube պոր -
տա  լում (youtube.com/watch?v=vwqlwQWyCCc)` «Սկսվե´ց. հայ-ադր բեջա -
նա  կան անակնկալը մնացյալ աշխարհին։ Բաքու–Ջեյհան գազատարը հար -
վա ծի տակ է» վերնագրով, որում նա, մասնավորապես, խոսել է այն մասին,
որ Թովուզի շրջանը «կարևորագույն ռազմավարական տեղամաս է ոչ միայն
Ադր  բեջանի, այլև, գուցե, Եվրասիայի ու առհասարակ համաշխարհային
տնտե  սության համար։ Հենց այդ նեղ` 35–40 կմ միջանցքով են անցնում
Ադր  բե ջանի ու Եվրոպայի համար կարևորագույն երեք էներգատարները։
Դրանք, առաջին հերթին, «Բաքու–Թբիլիսի–Ջեյհան», «Բա քու–Թբի լիսի–Էր -
զ րում» գազատարներն են, «Բաքու–Սուփսա» նավթատարը, որը հաս նում է
Վրաս տանի սևծովյան նավահանգիստներ։ Բացի այդ, այդտեղ` այդ նույն
նեղ միջանցքում են գտնվում «Բաքու–Թբիլիսի–Կարս» երկաթուղին և «Բա -
քու–Թբիլիսի» ավտոճանապարհը, – մուալիմ Մաքսիմն այնուհետև տրտն -
ջում է. – թե (մարտական բախումների ընթացքում) հայերը գրավել են գեր -
իշ խող բարձունք Թովուզի շրջանում, որտեղից կարելի է ականանետերի և
հաու բիցների կամ համազարկային կրակի համակարգերի օգնությամբ
գնդա  կոծել ահա այդ կենսականորեն կարևոր հաղորդակցությունները,
որոնք ապահովում են Ադրբեջանի ամբողջ տնտեսությունը, բոլոր փողերը,
որոնք հայտնվում են Ադրբեջանում, գալիս են ահա այս նեղ միջանցքի հաշ -
վին։ Եվ հիմա այդ միջանցքը լիովին գնդակոծվում է հայկական բանակի
կող մից։ Ուրեմն, հայերն Ադրբեջանի կոկորդին արդեն նշտար են պահում և
մեկ ակնթարթում կարող են կտրել այն, ու Ադրբեջանը կհայտնվի ծան րա -
գույն իրավիճակում»։ Տպավորություն է ստեղծվում, թե մուալիմ Մաքսիմի
առ ջև թուրք-ադրբեջանական զինվորականությունը խնդիր է դրել, ար ծար -
ծե  լով այս բացահայտ անհեթեթությունը, իբր, Հայաստանի ԶՈւ հեռուն գնա -
ցող մտադրությունների մասին, ինչ-որ կերպ հարթել թուրք սուլթան Ռեջեփի
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ու նրա պաշտպանության նախարարի մեկ օր առաջ հնչեցրած բացահայտ
սադ  րիչ հայտարարությունները։ Իսկ նեոօսմանյան բազեների հայ տարա -
րութ   յունների սադրիչ լինելը հատկապես անհերքելի էր Ռուսաստանի Դաշ -
նութ  յան արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի
զուսպ հայտարարությունների ֆոնին` ս. թ. հուլիսի 13-ին Հայաստանի և
Ադր  բեջանի պաշտոնակիցների հետ տեղի ունեցած հեռախոսային բանակ -
ցութ  յուններից հետո։ Այնուհետև հաջորդեց ՌԴ ԱԳՆ հայտարարությունը,
որում ասվում էր, որ, քննարկելով իրավիճակի սրացումը ընդհանուր սահ -
մա  նին, «ՌԴ ԱԳՆ-ն կողմերին կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել կրակը,
հան  դես բերել զսպվածություն` հաշվի առնելով ստանձնած պար տա վո -
րութ  յուն ները, ինչպես նաև Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի ներ կայա -
ցու  ցիչ նե րի` որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, և ԵԱՀԿ գոր -
ծող նա խա գահի անձնական ներկայացուցչի առաջարկությունները»։ Ռու -
սաս  տանի ԱԳՆ հայտարարությունում նաև «ընդգծվել է, որ Ռուսաստանը
կշա  րու նակի կատարել իր միջնորդական առաքելությունը Բաքվի ու Եր ևա նի
շփում  ներում ինչպես իր ազգային, այնպես էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համա նա -
խա   գահության շրջանակներում։ Ռուսական կողմը նաև նշել է այն բանի կա -
րևո  րությունը, որ Մինսկի խմբի բոլոր անդամները (Բելառուս, Գերմանիա,
Իտա  լիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա և Թուրքիա – Ա. Գ.) պետք է պա տաս խա նա -
տու մոտեցում ցուցաբերեն ստեղծվող իրավիճակի գնահատականների
հար  ցում և խուսափեն այնպիսի հայտարարություններից ու գոր ծողութ յուն -
նե  րից, որոնք կարող են առաջ բերել լրացուցիչ լարվածություն (mid.ru/fore-
ign_policy/news/-asset-publisher/cKNonkJEO2Bw/content/id/4229316)»։ Բայց
չէ՞ որ ՌԴ ԱԳՆ այս հայտարարությունն արվել է ստեղծվող իրա վի ճա կի գնա -
հա տականի հարցում Թուրքիայի անպատասխանատու, ավելին` լար վա -
ծութ յան աճ սադրող մոտեցման դրսևորումից մեկ օր առաջ։ Թուրք-ադր բե -
ջա նական զինվորականության մտադրություններն ավելի ամբող ջա կան
ներ կայացնելու համար կատարենք նաև այլ մեջբերումներ Մ. Շևչենկոյի
ելույ  թից, որը ջանք չի խնայում հիմնավորելու Ադրբեջանի ու Հայաստանի
մի ջև պատերազմի անխուսափելիությունը. «Երբ Ադրբեջանը հայտնվի
ծան  րագույն իրավիճակում, որից գործնականում պատերազմից բացի այլ
ելք չի լինի։ Տառացիորեն` Թովուզի շրջանում կատարած գրոհով հայ կա -
կան զոր քերը Ադրբեջանին դատապարտում են մեծ պատերազմի»։ Բայց
սրա  նով մուալիմ Մաքսիմի սադրանքները չավարտվեցին։ Նա տրտնջում է,
որ Ադր բեջանը լիովին կախված կլինի արտաքին ուժերի կամքից. «ասենք`
Ռու  սաստանի կամքից, որն այնտեղ կանգնած է Հայաստանի թիկունքին,
ՀԱՊԿ, հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի գործիքների
օգ  նությամբ վերահսկում է հայկական բանակի գործողությունները»։ Շևչեն -
կո  յի կողմնակալությունը հատկապես հակամարտությանը ՀԱՊԿ ներ գրավ -
ման հարցում սահման չունի, քանի որ նրա ելույթից երկու օր առաջ` ս. թ.
հու  լիսի 13-ին, ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Զայնետդինովը հայ -
տա  րարել էր. «ՀԱՊԿ Մշտական խորհրդի նիստի անցկացումը հետաձգվել է
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ան  դամ-պետությունների հետ լրացուցիչ խորհրդատվություններ անց կաց -
նե լու անհրաժեշտության հետ կապված` այն ձևաչափը որոշելու համար,
որում քննարկվելու է իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին»։ Ս. թ.
հու  լիսի 15-ին, ՀԱՊԿ մամուլի քարտուղարի այսքան զուսպ հայ տարա րութ -
յու  նից հետո, Շևչենկոյի վերոնշյալ հայտարարությունն այլ կերպ, քան կան -
խա  մտածված սադրանք չես համարի։ Բայց սույն քաղաքագետի ու նրա
նման  ների անդրկուլիսյան տիկնիկավարների գլխավոր մտահղացումը
դուրս է ցցվում այնուհետև. «Այդ գազը ստանում է Թուրքիան։ Թուրքիան այդ
գա զը վաճառում է Իտալիային, մատակարարում Եվրոպային։ Այդ մատա -
կա  րա րումների դադարեցումը, ասենք թե, նորից ակտուալացնում է «Հյու սի -
սա  յին հոսք – 2»-ի թեման Հյուսիսային Եվրոպայի համար», որի կառուցման
ավար  տը չեք պատկերացնի, թե որքան է հակասում ԱՄՆ շահերին։ Մ. Շև -
չեն  կոյի հետագա սադրիչ բարբաջանքը կրում է բացահայտ հա կա ռու սա -
կան բնույթ, որի հետևից երևում են ոչ միայն թուրք-ադրբեջանական զին վո -
րա  կանության, այլև, մեկ էլ տեսար` անդրօվկիանոսյան ռուսատյաց, մեղմ
ասած, համախոհների ականջները։ Որպեսզի ասվածը մերկապարանոց
չհնչի, կատարենք մեկ այլ մեջբերում նրա ելույթից. «Անշուշտ, Ռու սաս -
տանն է, որը վերահսկում է հայկական բանակի, հայ զինվորականների գոր -
ծո   ղությունները, եթե այդպես չէ, այդ դեպքում առհասարակ անհասկանալի է,
թե ինչի է պետք այդ Հավաքական անվտանգության պայմանագիրը»։ Ըն -
թեր  ցողների ուշադրությունը հրավիրենք այն բանին, որ You Tube-ում իր
ելույ  թից մեկ օր առաջ Մ. Շևչենկոն ծավալուն հարցազրույց էր տվել Min -
val.az ինտերնետ-պարբերականին, որը հրապարակվել է ս. թ. հուլիսի 14-ին
«Մաք սիմ Շևչենկո – Minval.az. «Ռուսաստանը կանգնած է Հա յաս տանի թի -
կուն քին։ Իսկ ազդանշանն ուղարկվում է մեծ մասամբ Թուր քիա յին» վեր նա -
գրով (m.minval.az/news/124009363)։ Այսպես, Minval.az-ի թղթակ ցի «Ի՞նչ եք
կար ծում, Ռուսաստանն արդյո՞ք հետաքրքրված է վեր ջին իրա դար ձութ յուն -
նե րով» հարցին հետևել է Մ. Շևչենկոյի բացահայտումը. «Ես կարծում եմ`
վեր ջին իրադարձությունները շանտաժ են։ Ո՞վ է կանգնած Հա յաստանի թի -
կուն քին։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը, համենայն դեպս, կանգ նած է
Հա յաստանի կողքին։ Ազդանշանն ուղարկվում է ոչ միայն Ադր բե ջանին, այ լև
մեծ մասամբ Թուրքիային։ Անկարան չի կարող չար ձա գան քել, թե ինչ է տե ղի
ունե նում Ադրբեջանի հետ։ Եթե Ադրբեջանն ինչ-որ խնդիր ներ ունենա, ապա
թուր քերը պարտավոր կլինեն միջամտել, և դա պաշ տոնապես ասվել է ...
Հա յաստանն աշխարհաքաղաքական այս ամբողջ նա խագծի հրկիզման
«նա խաձեռնողի» շատ լուրջ դեր է խաղում, բայց, բնա կանաբար, ոչ իր կամ -
քով։ Նրան խնդրել են դա անել, իսկ նրանք չեն կա րող մերժել, մանավանդ
եթե դա խնդրել է Մոսկվան»։ Թող ների ինձ հար գելի ընթերցողը այդ քաղա -
քա գետից կատարած այսքան մանրամասն մեջ բեր ման համար, որի «տագ -
նապ ները» չափից ավելի նման են օրերս տխրա հռչակ ռուսատյաց, օվ կիա -
նո սի այն կողմից շռայլորեն ֆինանսավորվող 1in.am ինտերնետ-պար բե րա -
կա նի գլխավոր խմբագիր, Հայաստանի Ազ գա յին ժողովի ոչ անհայտ «ան -
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կախ» պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հնչեց րած «նա խա զգու շա -
ցում նե րին»։ Եվ ահա, «Ժողվարչապետի նոր գլխա ցավը» վերնագրով հոդ -
վա ծում` հրապարակված ս. թ. հուլիսի 15-ին SHAME.AM հայրենասիրական
ին  տերնետ-պարբերականում, որի հեղի նակն է հայտնի հրապարակախոս
Արտ  յոմ Խաչատրյանը, կարդում ենք. «Ժող վար չապետ աշխատող Փա շին -
յան Նիկոլը նոր ուղերձ է հղել իր ղեկա վա րությանն (նկատի ունի Հայաս տա նի
Հան րապետությունում ԱՄՆ դես պա նությունը – Ա. Գ.) ու աշխարհին իր
գլխա վոր մունետիկ ու գաղա փարա խոս, պեդերաստ (ներկայում նման որա -
կու մը ՀՀ-ում բնավ վիրավորանք չէ, այլ ճանապարհ դեպի նի կոլ վո վա ևիչ -
յան «բարձր» արքունիք – Ա. Գ.) բաբա ջան յան արմանի միջոցով: Ահա թե
ինչ է գրում այս անկախ միասեռականը. «Հա յաս տանը պետք է երաշ խա վո -
րի Ադրբեջանի տարածքում օտար եր կրյա գազամուղերի և նավթամուղերի
ան վտանգությունը, առաջխաղացման դեպ քում` դրանք վերցնի իր ան մի ջա -
կան պաշտպանության տակ։ Օտար տե րություններն ու կորպորացիաները
պետք է հստակ երաշխիքներ ստա նան հայկական կողմերից առ այն, որ մեր
գոր ծողությունները որևէ կերպ ուղղ ված չեն լինելու իրենց են թա կա ռուց -
վածք ների դեմ։ Սա նուրբ, չափա զանց նուրբ խնդիր է։ Ակնհայտ է, որ Ադր -
բե ջանը պատրաստ է դիմել ցան կա ցած ստորության, այդ թվում` կարող է
մի  տումնավոր ստեղծել պայ ման ներ, որ հայկական զինված ուժերը ուղ ղա կի
այլ ընտրանք չունենան` օտար եր կրյա ենթակառուցվածքները թի րա խա վո -
րե  լու հարցում»։ Ի՞նչ ընդհանուր բան կա մոլի ռուսատյաց Արման Բաբա -
ջան յանի և ռուսաստանցի քաղա քա գետ Մաքսիմ Շևչենկոյի գնահա տա կան -
նե րում։ Հայաստանի և Ռուսաս տա նի այս երկու պայմանական հայրե նա սեր -
նե րը, իսկ գործնականում` կողմնա կալ քարոզիչները (մեկը ջանքեր է գոր -
ծա դրում օվկիանոսի այն կողմի պատ վերով, մյուսը վարձված է թուրքական
և ափշերոնյան սուլթանների կող մից) ներկայացնում են Ադրբեջանի ռազ մա -
կան ագրեսիան Հայաստանի դեմ այնպես, որ բանից անտեղյակ ընթեր ցող -
նե րի մեջ կարող է սկզբից ևեթ կեղծ կարծիք ստեղծվել, դիցուք. իբր Հա յաս -
տա նի Զինված ուժերը լուծում են ոչ թե Ադրբեջանի կրակակետերի (որոնք
նեո օսմաններին բնորոշ նեն գութ յամբ գոտևորում են Ադրբեջանի սահ մա նա -
մերձ գյուղերն ու այնտեղից կրակ բացում Հայաստանի սահմանամերձ գյու -
ղերի` Այգեպարի, Մովսեսի, Չի նարիի, Ներքին Կարմիրաղբյուրի, Բերդ քա -
ղա քի վրա) ճնշման խնդիրը, այլ գնդակոծում են խաղաղ բնակիչներին` հե -
տա գայում նավթագազային հա ղորդակցությունները պայթեցնելու հեռա -
նկա րով։ Ուշագրավ է, որ Ադր բե ջանի` հաուբիցներով, «Գրադ» համա զար -
կա յին կրակի ռեակտիվ համա կար գերով, ականանետերով ու տանկերով
հա գե ցած ուժերի դիրքը հստակ գրանց ված է արբանյակային լուսա նկար նե -
րում։ Պատահակա՞ն է արդյոք միան գամայն նույնական նման գնահա տա -
կան ների` ռուսաստանցի և հայ գոր ծիչների ահուսարսափիկների ու կոչերի
հնչե ցումը։ Բնա՛վ ոչ։ Նրանց գոր ծողությունները կրում են բացահայտ հա -
կա  ռուսական և հա կա հայկա կան ուղղվածություն։ Հայ պերսոնաժի պարա -
գա յում ամեն բան հասկանալի է։ Տողերիս հեղինակը քանիցս բացահայտել է
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Ար ման Բաբաջանյանի` սորոս յան այդ թոշակառուի, Հայաստանի ԼԳԲՏ-
հան րույթի իրավունքների նա խան ձա խնդիր պահապանի հակազգային, ռու -
սատ յաց էությունը։ Նրա ռու սաս տանցի եղբայրակցի արտաքին քաղա քա -
կան կողմնորոշումն ու կող մնա կալությունը` բնավ ո՛չ Ռուսաստանի բար յա ցա -
կամների կողմից, հնա րա վորինս սպառիչ պարունակվում են Մ. Շևչենկոյի You -
Tube-յան և Minval.az ին տերնետ-պարբերականի նշյալ հար ցա զրույց նե րում։

Հարգելի ընթերցող, ոչ մի կասկած չի հարուցում նաև այն, որ Հա յաս -
տա  նի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի բացա -
հայտ փորձը Ռուսաստանի հարավային մատույցներում անկայունության
գո  տու ստեղծման, ռազմատենչ թուրք սուլթան Ռեջեփի կողմից Մեծ Թու րա նի
(նոր Օսմանյան կայսրության մետրոպոլիայի տեսքով) կերտման նեո օս ման -
յան նկրտումների իրագործման համար նպաստավոր պայմանների ապա -
հով ման մանրակրկիտ մտածված ծրագրի ընդամենը մեկ օղակն է։ Ադր բե -
ջա նի դերը նեոօսմանյան այս սցենարում հնարավորինս պարզ է. ցան կա -
ցած միջոցներով ապակայունացնել իրավիճակը Հարավային Կով կա սի
տա րածաշրջանում, ընդհուպ մինչև ռազմական ագրեսիայի նախա ձեռ նումը
հայ կական երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրա պետութ յան և Ար -
ցա խի Հանրապետության դեմ։ Այնուհետև` նպատակաուղղված տե  ղե  կատ -
վա կան պատերազմի վարում, որն իր առջև նպատակ է դնում վար կա բեկել
ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքը, ՀԱՊԿ-ը, ստեղծել հա կա ռու -
սա կան հիստերիայով ուղեկցվող տեղեկատվական ֆոն, ինչի արդ յուն քը
պետք է դառնա Գյումրիից ռուսական 102-րդ ռազմակայանի, Հայաս տա -
նում Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ զորքերի վարչության չորս սահ մա -
նա պահ ջոկատների և Երևանից «Էրեբունի» ռուսական ռազ մա օդա յին բա -
զա յի դուրսբերումը։ Իսկ այդ ընթացքում Թուրքիայի և ԱՄՆ հետագա գոր ծո -
ղու թյունների փոխադարձ համաձայնեցմամբ կարվի ամեն ինչ, որ պեսզի
ԱՄՆ-ը Հայաստանը վերցնի «իր պաշտպանության տակ»։ Ներ կա յում ԱՄՆ-ը
միայն առաջին հայացքից է զբաղված իր ներքին խնդիրներով, այն ինչ ռազ -
մա վա րական երկարաժամկետ նպատակները մեր տարա ծա շրջա նում ան -
փո փոխ են։ Որպեսզի ասվածը մերկապարանոց չհնչի, հղում կա տա րեմ ՀՀ
ճա կատագրի հանդեպ ԱՄՆ «հայրական հոգատարության» կոնկ րետ դրս և -
որ  մանը։ Այսպես, ս. թ. հուլիսի 10-ին RT ինտերնետ-պոր տա լը հրա պա րա -
կեց Յուլյա Գուրեևայի հոդվածը` «Պետդեպարտամենտը խոր հր դական
կվար  ձի Հայաստանին կոռուպցիայի դեմ պայքարում օգնելու հա մար» վեր -
նա գրով, որտեղ ասվում է այն մասին, որ «ԱՄՆ պետդեպար տա մեն տը
մտա դիր է մասնագետ վարձել, որը կօգնի Հայաստանի կառավա րութ յանը`
պայ քարել կոռուպցիայի դեմ։ Նա պետք է համագործակցի հան րա պե տութ -
յան արդարադատության նախարարության հետ և նպաստի բա րե փո խում -
նե րի առաջմղմանը։ RT-ն մանրամասնորեն ծանոթացել է ԱՄՆ պետդե պար -
տա  մեն տի պայմանագրին, որում, մասնավորապես, գրված է. «Խոր հր դա -
կա նը աջակ ցութ յուն կցուցաբերի Հայաստանի կառավարությանը նոր հա -
կա  կո ռուպ ցիոն մարմինների (այդ թվում` կազմավորման գործընթացում
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գտն վող Հա յաս տանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի) ստեղծման և դրանց
արդ յու նա վե տության բարձրացման հարցում։ Այդ հաստատությունները
կհե տաքննեն կո ռուպ ցիայի դեպքերը և պատասխանատվության կկանչեն
կո ռուպ ցիո ներ նե րին ... Կիրականացնի պատրաստում, ուսուցանում, ինչ -
պես նաև կտրա մա դրի տեխնիկական այլ աջակցություն ար դա րա դա տութ -
յան նախարա րութ  յանը, Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեին (երբ այն
ստեղծ վի) և քրեա կան արդարադատության համապատասխան այլ ինս տի -
տուտ ներին հար ցերի լայն շրջանակով` միևնույն ժամանակ առաջնահերթ
ուշա դ րություն հատ կացնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարին բարձր մա կար -
դա  կով» (Russian.rt.com/world/ news/762804-gosdep-ssha-armenia-korrupcia)։
Նկա տենք, որ խորհրդականը կզբաղ վի նաև քննիչների համար ԱՄՆ
ուսում նական ուղևորությունների, թրե նինգ ների կազմակերպմամբ և Վա -
շինգ տոնի կողմից նախագծերի ֆինան սա վորման կառավարմամբ։ Այս
նպա տակների համար ԱՄՆ-ը պատրաստ է ծախ սել մինչև $10 մլն։ Եվ վեր -
ջա պես, ինչպես ընդգծում են գերա տես չութ յու նում, այդ պաշտոնին կարող
են հավակնել միայն ամերիկյան քաղաքա ցի ները։ Ընթերցողներին հի շեց -
նենք, որ 2020թ. փետրվարի 4-ին այդ նույն RT ին տեր նետ-պորտալում հրա -
պա րակվել էր Յուլյա Գուրեևայի մեկ այլ հոդ վա ծը` «Պետդեպարտամենտը
մտա դիր է խորհրդական վարձել Ուկրա ինա յում կոռուպցիայի դեմ պայքարի
հար ցում» վերնագրով։ Հայտարարված խնդիր ները, որոնցով զբաղվելու է
ամե րիկացի խորհրդականը, նույնն են, ինչ և Հայաստանի պարագայում։
Միայն թե այս նախագծի ֆի նան սավո րումը կազմելու է $22 մլն։ Այսինքն` Հա -
յաս տանի Հանրապետությունը 2018 թ. ապ րիլ–մայիսի պետական հե ղա -
շրջու մից հետո անշեղորեն իրականացնում է անդրօվկիանոսյան ստրա -
տեգ ների` հայոց պետականության հիմքերը քան դելու և երկիրն արտաքին,
դի ցուք` ԱՄՆ-ի կառավարման տակ մտցնե լու պլանը։ Հայաստանի ազ գա -
յին շահերին այս դավաճանության մեջ ԱՄՆ-ը հեն վում է իր դրածոյի` Նիկոլ
Փա շինյանի, սորոսյան լափակերներից, ԼԳԲՏ-հան րույթի ակտիվիստներից
(Ար ման Բաբաջանյան և Ко) կազմված նրա թի մի և «Կյանքի խոսք» կրո նա -
կան տոտալիտար աղանդի անդամների վրա։ Թուրք սուլթան Ռեջեփի նա -
խա  ձեռնած և ափշերոնյան սուլթան Իլհամի իրա կա նացրած սադրանքն
ադր բեջանա-հայկական սահմանին, որը վերա ճել է նրանց կողմից ռազ մա -
կան ագրեսիայի, վերջնարդյունքում, կրկնում եմ, ուղղ ված է Ռուսաստանի
դեմ, իսկ Հայաստանին հատկացված է մի տեսակ մա տա ղացու գառան դեր
թուրք սուլթանի նեոօսմանյան նկրտումներում։ Հատ կանշական է, որ ՌԴ
փոխ արտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն ս. թ. հու լիսի 16-ին ՏԱՍՍ-ի
գլխա վոր տնօրենի առաջին տեղակալ Միխայիլ Գուս մանին տված հար ցա -
զրույ ցում նորից կրկնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ան դամ ներին ուղղված կոչը,
որն ավելի վաղ հնչել էր ՌԴ ԱԳՆ հայ տարա րութ յու նում, այն է. «Այժմ մի ջազ -
գա յին ողջ հանրության առաջնահերթ խնդիրն է` արագ կանգնեցնել այն, ինչ
տեղի էր ունենում վերջին երկու օրում (Ադր բե ջա նի և Հայաստանի սահ մա նին –
խմբ.)։ Այս առնչությամբ շատ կարևոր է այն պետությունների կշռադատված
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դիր քորոշումը, որոնք էլ հանդիսանում են Մինսկի խմբի մասնակիցներ, իսկ
Մինս կի խումբը ղարաբաղյան հակա մար տութ յան կարգավորման գծով
միա վորում է անհամեմատ ավելի մեծ թվով պե տություններ, քան միայն
երեք համանախագահներն են։ Այն երկրները, որոնք շրջապատում են,
որոնք սահմանակից են այդ տարածաշրջանին (խոսքը, անկասկած, Թուր -
քիա յի մասին է – Ա. Գ.), պետք է առավելագույն կշռա դատվածություն դրսևո -
րեն, այդ թվում հանրային հռետո րաբա նութ յու նում»։ Ռուսաստանի ԱԳՆ փոխ -
նա խարար Անդրեյ Ռուդենկոյի այս խոսքերը կրկնա կի նախազգուշացում են
Թուր քիային իր ապակառուցողական գործո ղութ յունների ան թույ լա տրե լիութ -
յան մասին, որոնք էլ ավելի են թեժացնում լար վա ծությունը հայ-ադր բե ջա նա -
կան ռազմական բախման գոտում` միաժա մա նակ անուղղակիորեն հաս տա -
տե  լով իմ եզրահանգումը Հայաստանի դեմ Ադր բե ջանի ռազմական ագրե -
սիա յի իսկական հրահրողի մասին (http://arka.am/ru/news/politics/rossiya_
ispolzuet_vse_vozmozhnosti_dlya_uregulirovaniya_obostreniya_mezhdu_arm
eniey_i_azerbaydzhanom/)։

Դե ինչ, թուրք-ամերիկյան ստրատեգները վատ չաշխատեցին, սա -
կայն հաշվի չառան գլխավորը, դիցուք. եթե Թուրքիայի կողմից ոգեշնչված և
Ադր  բե ջանի կողմից սանձազերծված պատերազմը պատերազմ է «օկու -
պաց  ված տարածքների» ազատագրման համար, ապա Հայաստանի ու Ար -
ցա  խի համար դա պատերազմ է հանուն Հայրենիքի պահպանության։ Հենց
այդ պատճառով էլ Հայաստանի Զինված ուժերի զինվորներն ու սպա ները
ցու ցադրում են անձնուրացության և հերոսության իսկական օրինակ ներ,
որով հետև շատ լավ հասկանում են, որ մեր Հայրենիքի պաշտպա նութ յան
գործն արդար է, հաղթանակը մերն է լինելու։

Հ. Գ. Ընթերցողն այդպես էլ չստացավ այն հարցի պատասխանը, թե ին չու
էի REGNUM հայրենասիրական տեղեկատվական գործակալությունում հրա -
պա  րակ ած իմ նախորդ հոդվածներում կանխատեսել Ադրբեջանի կող մից
հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազմական ագրեսիայի սանձազեր ծումը
Նա խիջևանի շրջանում։ Խոստովանում եմ, որ Ադրբեջանի` Նախիջևա նի շրջա -
նում տեղակայված զինված ուժերի սպառազինությունների մոլի մր ցա  վազ քը,
այն տեղ Թուրքիայի երրորդ ցամաքային հետևակային բանակի ըն տիր ստո -
րա բա ժանումների առկայությունը, ադրբեջանա-թուրքական զինվո րա  կա -
նութ յան` իրենց մասշտաբներով աննախադեպ զորավարժությունները հայ-
ադր բեջանական սահմանի այս տեղամասում ինձ բերում էին այն մտքին, որ
ռազ մական ագրեսիան կսկսվի հենց Նախիջևանից։ Խոստովանում եմ` սխալ -
վում էի, որովհետև հաշվի չէի առել Հայաստանի պետական սահմանի այդ
հատ վածի անսասանության համար բախտորոշ մի մանրամասն, դիցուք. այս -
տեղ հայկական պետական սահմանը պահպանում են Հայաստանում Ռու -
սաս  տանի ԱԴԾ Սահմանապահ վարչության սահմանապահ ջոկատները, և
սահ  մանապահ բոլոր ուղեկալներում ծածանվում է ռուսական եռագույնը, որն
էլ սառեցնում է նեոօսմանյան բազեների ռազմատենչ ավյունը։ Ընդունելով
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սխալ կանխատեսումս` անկեղծ ասեմ, որ հպարտության զգացում եմ ապրում
ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքի համար, որն անսասան է, որքան
էլ որ ջանքեր թափեն 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման հե -
տևան քով իշխանությունը զավթած հակազգային ուժերը, որոնք իրենց անդր -
օվ  կիա  նոսյան ուղեվարների թելադրանքով քանդում են Հայաստանի անկախ
Հան  րապետությունը։ Սակայն Հայաստանի հակազգային իշխանությունների
հա  տուց ման ժամը մոտ է, և ես համոզված եմ, որ իմ այս կանխատեսումն ան -
սխա  լական է։      

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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РЕСПУБЛИКА АРЦАХ – ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ 
В ЗАКАВКАЗЬЕ

Аннотация
Только в условиях одновременного вхождения Азербайджана и Ар ца ха

в авторитетные международные организации ЕАЭС и ОДКБ откроются ре -
аль  ные перспективы безопасности и процветания суверенных государств
За кавказья – Азербайджанской Республики, Республики Армения и Рес пуб -
ли ки Арцах. И тогда, наконец-то, воцарится долгожданный мир в ре ги оне
Юж ного Кавказа. Неоосманский же проект перекройки границ в Юж ном Кав -
ка зе, в условиях современной России обречен на крах.

События июля 2020 года, по моему глубокому убеждению, станут
судь  боносными не только для Южного Кавказа и региона Большого Ближ -
не  го Востока, но и мира в целом. И это не есть какое-то мистическое
пред  сказание, а всего лишь неизбежный вывод, к которому приходишь,
ана  лизируя события проходящего месяца.

МЕЧЕТЬ АЙЯ-СОФИЯ КАК СИМВОЛ ВОЦАРЕНИЯ НЕООСМАНИЗМА

Итак, 24 июля 2020 года впервые с 1934 года в соборе Святой Со -
фии (далее – Собор), превращенном в мечеть, завершился пятничный на -
маз. В молитве принял участие и президент Турции Реджеп Тайип Эрдо -
ган, который перед началом намаза прочитал первую суру из Корана. За -
ме  тим, что мусульманские молитвы зазвучали в соборе Святой Софии
спус  тя две недели после того, как 10 июля т. г. высший административ-
ный суд этой страны, Госсовет Турции, вынес решение о лишении Собора
ста    туса музея, а спустя пару часов султан-завоеватель Реджеп I опубли-
ковал указ, в соответствии с которым преобразованный в мечеть собор
Свя  той Софии будет открыт для проведения в нем мусульманских алла-
хослужений. Немного истории.

Как пишет известный британский историк-византинист Стивен Ран -
си  мен в своем труде «Падение Константинополя в 1453 году», изданном
в 1964 году в Лондоне, 5 апреля 1453 года под стенами Константинополя
соб  ралась вся турецкая армия под командованием двадцатиоднолетнего
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сул тана Мехмеда II. Не буду излагать полные драматизма подробности
оса ды и завоевания Константинополя, а отмечу лишь, что султан Мехмед II
обе щал своим  солдатам три дня для полного разграбления Кон стан ти но -
по ля. Однако дело одним разграблением не кончилось. И как пишет Сти -
вен Рансимен: «Войска одно за другим торжественным маршем с разве-
вающимися знаменами проходили через ворота Константинополя под зву   -
ками оркестров. Но как только они оказались внутри города, все устреми-
лись на дикую охоту за добычей. Еще не веря вначале, что сопротивле-
ние уже прекратилось, они убивали подряд всех, кого встречали на ули -
цах: мужчин, женщин, детей. Потоки крови стекали по крутым улицам Кон -
стантинополя с холмов Петры в Золотой Рог».

И как пишет известный российский журналист-международник и ре -
ли гиовед Кирилл Привалов, «В Святой Софии пытались спастись около де -
 сяти тысяч верующих. Духовенство служило литургию, клир пел херувим-
скую песнь. В мгновение упали с грохотом выбитые топорами двери, и стая
янычар ворвалась в храм, сокрушая все на своем пути. Стоны, кри ки о помо-
щи, плач и предсмертные крики умирающих … Все, что веками на кап ли -
валось благодаря дарам и пожертвованиям, было разграблено: зо ло то,
серебро, жемчуг, сосуды и украшения … Османы изорвали полотна кар тин
и порубили мечами иконы и дерево статуй. Погибли и драгоценные книж-
ные сокровища Константинополя: только по примерным подсчетам исто-
риков, более 120 тысяч рукописей было сожжено турками. Погиб ла самая
почитаемая икона Византии – Божия Матерь Одигитрия (Путе во ди тель ни -
ца), написанная, по преданию, самим апостолом Лукой».

И спустя 569 лет с тех трагических дней новоявленный неоосманский
сул  тан Рeджеп I уже прочитал первую суру Корана в мечети все того же
со бора Святой Софии – собора Премудрости Божией. Напомним читателям,
что в 1934 году основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ата -
 тюрк подписал указ о превращении Святой Софии, ставшей мечетью Айя-
София, в Музей Айя-София. Благородные греки, наследники Сократа,
Пла тона, Диогена, Аристотеля, его славного воспитанника Александра Ма -
 ке донского в знак своей признательности дом в Салониках, где родился
Мус тафа Кемаль Ататюрк, решением городского совета Салоник переда-
ли в дар турецкому государству, которое в 1953 году преобразовало его в
му зей. В 2011 году Министерство культуры Греции признало дом-музей
Ата тюрка историческим памятником. Столь подробный экскурс я сделал
спе циально. Надеюсь, что неискушенному читателю он поможет, узнав спе -
 цифику мировоззрения духовных наследников султана Мехмеда Заво е ва -
теля, лучше понять побудительные мотивы неоосманского султана Ре дже -
па I, который летом т. г. столь поспешно решил вопрос о придании Му зею
Святой Софии статуса мечети Айя-София.
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ПРОРОЧЕСТВО СВЯТОГО ПАИСИЯ СВЯТОГОРЦА

Что ж, уважаемый читатель, чтобы не завершить вводную часть ста -
тьи на этой минорной ноте, приведу выдержки из пророчеств преподобно-
го Паисия Святогорца (Афонского) о будущем Турции и освобождении Кон с -
тантинополя (https://pravoslavie.ru/88174.html).

«Сегодня ради турок европейцы создают независимые государства с
му сульманским населением (Боснию, Герцеговину). Однако я вижу, что
они в будущем деликатно разделят и саму Турцию: восстанут курды и ар -
мя не, и европейцы потребуют признания и независимости права этих на -
ро дов на самоопределение. Они скажут тогда Турции: «Мы вам уже когда-
то сделали одолжение, теперь подобным образом должны получить неза-
висимость курды и армяне» разделят на части Турцию».

Задумайтесь, уважаемый читатель над тем, что, быть может, на цио -
нально-освободительная война армянского населения Нагорного Ка ра -
 баха это и есть начало воплощения в жизнь предсказаний великого Стар -
ца Паисия Святогорца (Афонского), причисленного 13 января 2015 го да к
лику святых Православной Церкви. Приведем и другие пророчества свя-
того Паисия Святогорца. Как повествует вышеприведенный ис точ ник,
группа воспитанников «Афониады» (богословская школа для маль чиков
на Святой Горе Афон) решили пойти к Старцу и спросить его о том, возь-
мут ли греки Константинополь и доживут ли они, дети, до этих вре мён?
Они пришли к отцу Паисию, взяли угощение, но задать свой воп рос боя-
лись. Один делал знаки другому, тот – третьему. Но в конце концов никто
так и не решился спросить Старца. Тогда Старец сказал им сам: «Ну что,
молодцы! О чем вы хотите спросить? О Константинополе? Возь мём мы
его, возьмём, да и вы до этого доживёте. Турция распадётся. Это му будут
способствовать сами её союзники … Будет война между Тур цией и Рос -
сией. Сначала туркам будет казаться, что они побеждают, но это станет
для них катастрофой. Русские одержат победу и возьмут Кон стан ти -
нополь … В храме Святой Софии вновь состоится православное бо го слу -
жение … Турция распадётся на 3−4 части. Для нее уже начался об рат ный
отсчёт. Мы возьмем свои земли, армяне свои, а курды свои».

Прошло чуть более четверти века с того времени, и сегодня, анализи-
руя действия новоявленного неоосманского султана Реджепа I в свете про -
 рочеств святого Паисия Святогорца, невольно в совершенно ином све те
оцениваешь их.

ЭРДОГАН – ИСТОЧНИК ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Так, 14 июля т. г. по прошествии двух суток после военной агрессии
Азер байджана на армяно-азербайджанской границе Тавушской области
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(Ар мения) и Товузского района (Азербайджан) президент Турции Эрдоган
зая вил: «Турция решительно осуждает атаки со стороны Армении против
дру жественного и братского Азербайджана. Это нападение является со -
бы тием, которое выходит за рамки Армении (неприкрытая провокация по
ин тер национализации военной агрессии Азербайджана с целью вовлече-
ния России. – А. Г.). Цель состоит в том, чтобы воспрепятствовать урегу-
лированию в Нагорном Карабахе, а также создать новые очаги конфлик-
та в регионе». Примечательно, что спустя несколько часов идею нео ос -
ман ского султана Реджепа I демонизировал министр национальной обо-
роны этой страны Хулуси Акар, который заявил о том, что Турция и её ар -
мия готовы до конца поддерживать Азербайджан в борьбе с агрессией
Арме нии, оккупировавшей часть азербайджанских земель, в том числе
На гор ный Карабах: «Мы будем рядом с ВС Азербайджана, поддерживать
в соответствии с принципом «одна нация, два государства».

РОССИЯ — ГАРАНТ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАКАВКАЗЬЯ

Благо что утром 17 июля т. г. ведущие информационные агентства
Рос сийской Федерации со ссылкой на Министерство обороны РФ сообщи-
ли о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов,
морс кой пехоты Северного и Тихоокеанских флотов и отдельных соеди-
нений центрального подчинения, а также Воздушно-десантных войск. «Про -
 веряемые войска и силы приняли участие в более чем 50 учениях раз -
личного уровня на 35 полигонах и участках, 17 морских полигонах в аква -
ториях Черного и Каспийского морей», – сообщалось в военном ве дом -
стве. И другая немаловажная деталь: когда по решению президента Рос -
сии Владимира Владимировича Путина войска подняли по тревоге, ми -
нистр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил, что эта проверка важна для
оцен ки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность
на юге-западе Российской Федерации. Ведь там, по словам министра,
сох раняются серьезные угрозы террористического характера. В этой свя -
зи напомним читателям, что, как сообщил РИА Новости военно-диплома-
тический источник: «В субботу утром по инициативе Баку состоялся теле-
фонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с
гла вой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. В ходе бесе-
ды обсуждались различные вопросы, касающиеся взаимоотношений и
сот рудничества военных ведомств двух стран … Российский министр обо -
 роны подчеркнул, что данное мероприятие – плановое и никак не связано
с текущей ситуацией на азербайджано-армянской границе».

Что называется, на душе Закира Гасанова отлегло. А то не успел оп -
ра виться от обернувшейся крахом военной агрессии на тавушско-то вуз -
ском участке государственной границы Армении и Азербайджана, вдруг
на голову азербайджанских ястребов, подобно грому среди ясного не ба,
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пришла молва о внезапной проверке ВС России прямо у границ Азер -
байджана. Этого казалось было мало, но поступила и другая информация
о том, что в ходе внезапной проверки боевой готовности в Ингу ше тии про-
изошло развертывание подразделений артиллерии большой мощности
58-й общевойсковой армии, дивизионы которой совершили марш на пози-
ции для выполнения задач, как-то: «По замыслу операции, огневой удар
одновременно нанесут подразделения реактивных систем залпового ог ня
«Ураган» и дивизиона «Смерч» при поддержке подразделений арти лле -
рии большой мощности, в том числе 240-мм самоходных минометов
«Тюль пан» и 203-мм самоходных пушек «Малка». Напомним читателям, что
помимо обычных боеприпасов в арсенал «Тюльпан» входят термоядер-
ные мины мощностью две килотонны. Думается, что наличие атомных ми -
нометов недалеко от российской границы с Азербайджаном окончатель-
но отрезвит турецко-азербайджанских ястребов, охочих создать зо ну не -
стабильности по всему периметру юго-западных границ Рос сий ской Фе -
дерации. Эти события отрезвляюще подействовали и на соловья со вет -
ской эстрады, в дни военной агрессии Азер бай джа на (12−15 июля т. г.)
сменившего свои перья на ястребиные, посла этой страны в Рос сийской
Феде ра ции Полада Бюльбюль-оглы, который после жестких законных
действий российских властей в отношении бесчинств азербайджанских
мо лод чиков, учинявших расправы над гражданами армянской националь-
ности на улицах Москвы, Воронежа и некоторых других городов России,
вновь заголосил по-соловьиному, попросив азербайджанцев соблюдать
рос сийский закон: «Вы живёте в России, многие из вас являются гражда-
нами этой страны (не этой, а Великой страны, приютившей сотни тысяч
соо течественников Бюльбюля, так и хочется сказать, соловья-разбойни-
ка. – А. Г.). Прошу вас, соблюдайте законы и правила, которые здесь есть.
Нам необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям,
но при этом не опускаться до уровня уличных драк». Так нынче запел со -
ло  вей Бюльбюль-оглы. Да-да, уважаемый читатель, всё тот же азербай-
джанский посол, который не далее как 13 июля т. г., вторя своему патро-
ну, апшеронскому султану Ильхаму, заявил: «Переговоры должны дать
ре  зультаты. Если они его не дают, то, естественно, будут военные дей-
ствия. Поэтому надо, чтобы раз и навсегда была понятна позиция … Мы об
этом много раз говорили, что азербайджанский народ никогда не смирит-
ся с потерей своих территорий. Разговор идет о выводе иностранных войск
с территории Азербайджана. И, пока они находятся на территории Азер -
байджана, такие конфликты будут продолжаться (по прямоте соло вьи ной
Бюльбюль-оглы сознался в том, кто был зачинщиком военной аг рес сии
Азербайджана 12−15 июля 2020 г. – А. Г.) и в один день могут пе ре расти
в масштабную войну, которая станет катастрофой для всего ре гио на».
Вдумайтесь, уважаемый читатель, в слова новоявленного пророка По -
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лада – «могут перерасти в масштабную войну, которая станет катастро-
фой для всего региона». Я не считаю, что эти предостережения предна-
значались для ушей азербайджанских торговцев помидорами и зеленью из
«Фуд Сити» или же владельцев рынков, запрещающих своим надсмотр-
щикам принимать фрукты, да и не только, продукцию из Армении. Не буду
называть их фамилии и адреса, благо они хорошо известны российским
властям, которые, уверен, и впредь будут жестко пресекать лю бые прово-
кации по раздуванию межнациональной розни. Ведь не может быть сек-
ретом, что, когда на тавушско-товузском участке государственной грани-
цы или на улицах Москвы, Воронежа и других городов России ус тра ивались
коллективные нападения на армян, то тогда стреляли в Ар мению, а цели-
лись в Россию. Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, после Ап -
рельской четырехдневной (2−4 апреля) войны 2016 г. выс ту пил со стать-
ей под заглавием «Арташес Гегамян: Стреляют в Армению, а целят по
России». Приведу выдержку из этой статьи: «Вместо послесловия. 3 ап -
реля 2016 г. на сайте Politikus.ru под авторством весьма проницательно-
го журналиста, выпускника МГУ им. Ломоносова Григория Игна то ва была
опубликована статья «Нагорный Карабах: целят по Армении, стре ляют в
Россию». Думаю что заглавие статьи сполна раскрывает не по терявшую
актуальность и в наши дни мысль. В завершение этой части статьи хоте-
лось бы выразить искреннюю благодарность нашим русским дру зьям, ко -
торые в тревожные дни провокационных нападений азербайджанцев на
ар мян уже в городах России возвысили свой голос. Так, приведу выдерж-
ку из статьи «Азербайджано-армянское согласие укрепить, его разруши-
телей наказать!», опубликованной 27 июля т. г. российским пат рио ти -
ческим ИА REGNUM, в основу которой положено Обращение Рос сийско-
го Общества дружбы и сотрудничества с Арменией, адресованное прези-
денту Российской Федерации В. В. Путину, Председателю Пра ви тельства
Российской Федерации М. В. Мишустину, мэру города Москвы С. С. Со -
бянину. В статье, в частности, приводятся слова осуждения в ад рес азер-
байджанских молодчиков, зачинщиков драк со стороны видных рос сий -
ских политиков и общественных деятелей, таких как лидер ЛДПР, де путат
Госдумы Владимир Жириновский («Здесь не тайга, не степь и не го ры
навязывать какие-то свои дикие варварские меры: ты будешь торговать,
ты не будешь, ты другой национальности, – это недопустимо». Ви та лия
Третьякова («Здесь вам не Сумгаит»), Михаила Демурина («Нару ши  тели
национального согласия в России должны нести строгое наказание»). В
этой связи хотелось бы выразить особую благодарность председателю
Российского Общества дружбы с Арменией, президенту Меж ду на   родной
ассоциации участников космической деятельности Виктору Вла  ди -
мировичу Кривопускову, российскому патриоту-державнику, большому дру -
гу Армении и Арцаха. Я специально об этом пишу, чтобы все зна ли, что

444

А. ГЕГАМЯН



Виктор Владимирович подготовил это Обращение буквально че рез день
после перенесенной операции на сердце. Ведь не секрет, что сот ни тысяч
российских граждан армянской национальности в минувшие тре вожные
дни с нетерпением и душевным трепетом ждали столь важной мо ральной
под держки со стороны известных представителей российской ин тел лиген -
ции. Уважаемый читатель, когда писались эти строки, на сайте Крем ля в
21:25 мск 27 июля 2020 г. появилось сообщение под заглавием «Те ле фон -
ный разговор с Президентом Турции Реджепом Таиипом Эрдо га ном». В
сообщении указывалось: «По инициативе турецкой стороны сос тоялся
телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Ту рец кой Рес пуб -
лики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Проведён обмен мнениями о поло-
жении дел в Закавказье в контексте обострения обстановки в районе ар -
мяно-азербайджанской государственной границы. Владимир Пу тин под-
черкнул важность недопущения любых действий, способствующих эска-
лации напряжённости. С обеих сторон высказана заинтересованность в
раз решении конфликтной ситуации исключительно мирными сред ствами,
путём переговоров. Выражена готовность к координации усилий в целях
стабилизации в регионе. Лидерами также отмечена безаль тер нативность
политико-дипломатического урегулирования нагорно-ка ра бахского конф -
ликта на основе принципов международного права в ин те ресах народов
Армении и Азербайджана».

Думается, что, прочитав это сообщение Кремля, апшеронский сул-
тан Ильхам призадумается над тем, а стоит ли и далее быть тупым инс тру -
ментом неоосманской экспансионистской политики в Закавказье в ру ках
турецкого султана Реджепа I, возомнившего из себя этакого двадцатиод -
нолетнего Мехмеда Завоевателя, в отличие от которого он «покорил»
собор Святой Софии – Премудрости Божией? Ведь логика подсказывает,
что после телефонного разговора с президентом России Вла димиром Вла -
димировичем Путиным коварные неоосманские пла ны Реджепа I по соз-
данию крайней напряженности на юго-западных рубежах России с даль-
нейшим расшатыванием ситуации в самой России, нагнетанием на пря жен -
ности, разжиганием межнациональной розни, вражды между ар мя нами и
азербайджанцами, проживающими в самой России, потерпели фиас ко.
Ведь, случись такая беда, неоосманисты и разного рода радикальные исла -
мисты, вне всякого сомнения, расширили бы территорию для де ста би -
лизации ситуации, распространив бациллу мусульманского радикализма
на другие конфессии. Надеюсь, что апшеронский султан Ильхам, по лу -
чивший высшее образование в Московском государственном институте
международных отношений (университет) МИД Российской Феде ра ции
(МГИМО), даст себе отчет, что дальнейшая исламизация Турецкой Рес -
публики, последовательно осуществляемая турецким султаном Ре дже -
пом I, неизбежно повлечет за собой исламизацию Азербайджанской Рес -
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пуб лики, где супружеская пара Ильхама Алиева и Мехрибан Па ша евой с
при сущим неоосманам коварством будет снесена на свалку истории. Впро -
чем, не приходится сомневаться и в том, что будет осквернено и полити-
ческое наследие его отца, национального лидера Азербайджана Гей дара
Алиева. Ведь сегодня мы являемся свидетелями уничтожения по ли -
тического наследия основателя светской Турции Мустафы Кемаля Ата -
тюрка. Увы, для армян имена этих лидеров Турции и Азербайджана ассо -
циируются с Геноцидом армян в Османской империи и армянскими пог ро -
мами в Азербайджане.

АЛЬТЕРНАТИВА ВХОЖДЕНИЮ АЗЕРБАЙДЖАНА 
И РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЕАЭС И ОДКБ – ВОЙНА

Уважаемый читатель вполне ожидаемо может задаться вопросом: в
чём же выход из создавшегося крайне опасного положения, скла ды ва -
ющегося в Закавказье? Выход, безусловно, есть и, по моему убеж дению,
он безальтернативен. Так, 14 октября 2019 г. ИА REGNUM опуб ликовало
мою статью под заглавием «Азербайджан и Арцах в ЕАЭС/ОДКБ – гаран-
тия безопасности. Альтернатива – война». Анализируя со бы тия минувших
девяти месяцев после этой публикации, особенно с уче том военной агрес-
сии Азербайджана, имевшей место 12−15 июля т. г., я вновь убеждаюсь в
без альтернативности этого предложения и данную ста тью хотелось бы за -
вершить призывом к президенту Турции Реджепу Эрдо гану: если он дей-
ствительно привержен мирному урегулированию Нагорно-карабахского кон -
фликта, о чем уверял в ходе недавнего телефонного разговора президен-
та России Владимира Влади миро ви ча Путина, если на самом деле беспо-
коится о стабильности в Закавказье, то пусть немедленно подскажет брату
Иль хаму, чтобы тот вместе с властями Армении и Республики Арцах выс -
тупили с совместным заявлением о готовности начать процесс вхождения
Азербайджанской Республики и Республики Ар цах  как самостоятельных
субъектов Международного пра ва (естественно, предварительно создав
со ответствующую правовую ба зу для Республики Арцах, как субъекта Меж -
дународного права) в Евра зийс кий экономический союз (ЕАЭС) и Ор га -
низацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Только в условиях
одновременного вхождения Азер байджана и Арцаха в ЕАЭС и ОДКБ от к -
роются реальные перспективы безопасности и процветания суверенных
государств Закавказья – Азербайджанской Республики, Республики Арме -
ния и Республики Ар цах. Тогда, наконец-то, воцарится долгожданный мир
в регионе Южного Кав каза. Неоосманский же проект перекройки границ на
Юж ном Кавказе в усло виях современной России обречен на крах. А разного
рода неоосманским стратегам и их закордонным поводырям пора осознать
геополитическую данность: Республика Арцах – фактор мира на Южном
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Кавказе. Ува жа  емый чи татель впол не резонно может задаться вопросом:
поче му я ни словом не упомянул «народного премьера» Никола Воваевича
Паши няна, себя любимого? И читатель будет прав, но частично. Думаю, что
клиенты турецкого и апшеронского султанов в лице Дьёрдя Шороша, он же
Джордж Сорос, и Ко возьмут Никола Воваевича под свою опеку. Бла го та -
кой опыт у них есть, и не только в лице беглого экс-президента Гру  зии Ми -
хеи ла Саакашвили. Правда, услугами Никола Воваевича вос пользо ваться
мож но будет разве что в разовых антироссийских митингах, ор га низуемых
во всё ещё сохранившихся антироссийских задворках За па  да. 

Вместо послесловия. Статья была уже написана, когда вышло в
свет интервью Никола Воваевича под заглавием «Пашинян ответил на
пост Симоньян о неблагодарной Армении». Не хотелось бы в подробно-
стях излагать суть ответов Никола Воваевича, приведу лишь одну не -
боль шую выдержку: «В России должны понять, что союзник России в Ар -
ме нии не Пашинян (это уж точно, честен Никол Воваевич. – А. Г.), не Пет ро -
 сян, не Погосян, не Саргсян, не Кочарян, союзник и партнёр – это ар мян -
с кий народ». Что ж, к своему удовлетворению отмечу, что Никол Во ва евич
кое-чему научился у Маргариты Симоньян, однако с точностью до нао -
борот. Так, свой пост в telegram-канале Маргарита Симоньян начала так:
«Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью
которого я являюсь (подчеркнуто мною – А. Г.). Обращаюсь только потому,
что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хам-
ской и агрессивной форме) «выразить свою позицию» … Армяне – честный,
благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ве дете себя,
как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ)».

Отказать в патриотизме и гражданственности Маргарите Симоньян,
в любви к своей исторической Родине – Армении, уверен, не возьмётся ни
один трезвомыслящий, знакомый с крайне сложным положением, в кото-
ром пребывают два армянских государства – Республика Армения и Рес -
пуб лика Арцах, наконец, думающий о будущем своего народа, армянин.
Спа сибо Вам, Маргарита, за Вашу честность и неподдельную любовь к Ар -
 мении и Арцаху. Спасибо, что, в отличие от некоторых особей, причис-
ляющих себя к мужскому полу, но нескрываемо нежно относящихся к ЛГБТ-
сообществу, Вы не прячетесь за спиной народа, а, бе ря на себя удар, ста-
новитесь впереди того самого обманутого народа, ко торый, избрав Ни кола
Пашиняна или же, отстранившись от политики, не участ вовал в вы бо рах,
привел к власти ставленников Сороса, ЛГБТ-сооб щест ва и тоталитарной
ре лигиозной секты «Слово жизни» и тем самым под толкнул Армению к краю
бездны несуществования. К счастью, ещё не пе ревелись трезвомыслящие
патриоты Армении и Арцаха, которые интересы своей Родины и народа ста -
вят выше конформистской иллюзии ме щан ского благополучия, поэтому

447

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



будет правомерно вновь выразить уверенность в том, что именно незави-
симая, суверенная Республика Арцах ста нет фактором стабильности в За -
кавказье. Статью же хотелось завершить на высокой ноте, повторив про-
никновенные пророчества причисленного к лику святых Паисия Свя того -
рца: «В храме Святой Софии вновь сос тоится православное богослужение!».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 
ԳՈՐԾՈՆ ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

Անոտացիա
Միայն ԵՏՄ և ՀԱՊԿ միջազգային հեղինակավոր կազմա կեր պութ յուն -

ներ Ադրբեջանի ու Արցախի միաժամանակյա մուտքի պայմաններում Անդր -
կով կասի ինքնիշխան պետությունների` Ադրբեջանական Հանրա պետութ յան,
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համար ան -
վտան գության ու բարգավաճման իրական հեռանկարներ կբացվեն։ Եվ այդ
ժամանակ, վերջապես, երկար սպասված խաղաղությունը կտիրի Հա րավ -
կովկասյան տարածաշրջանում։ Իսկ Հարավային Կովկասում սահ ման ների
վերաձևման նեոօսմանյան նախագիծը ժամանակակից Ռուսաստանի պայ -
մաններում դատապարտված է կործանման։

2020 թ. հուլիսի իրադարձությունները, իմ խորին համոզմամբ, բախ տո -
րոշ կդառնան ոչ միայն Հարավային Կովկասի և Մեծ Մերձավոր Արևելքի տա -
րա  ծաշրջանների, այլև առհասարակ աշխարհի համար։ Եվ սա մի ինչ-որ առ եղ -
ծ  վածային կանխատեսում չէ, այլ ընդամենը անխուսափելի եզրակա ցութ  յուն,
որին հանգում ես` վերլուծելով անցնող ամսվա իրադար ձութ յուն նե րը։

ԱՅԱ ՍՈՖԻԱՅԻ ՄԶԿԻԹԸ` ՈՐՊԵՍ ՆԵՈՕՍՄԱՆԻԶՄԻ 
ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇ

Եվ այսպես, 2020 թ. հուլիսի 24-ին 1934 թվականից հետո առաջին
ան գամ Սուրբ Սոֆիայի տաճարում (այսուհետ` Տաճար), որը վերածված է
մզկի  թի, կատարվեց ուրբաթօրյա նամազ։ Աղոթքի արարողությանը մաս նա -
կ  ցեց նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, որը նա մա զից
առաջ կարդաց Ղուրանի առաջին սուրահը։ Նշենք, որ մուսուլմանական
աղոթ   ք ները երբ ս. թ. հուլիսի 10-ին այդ երկրի բարձրագույն վարչական դա -
տա րանը` Թուր քիա յի Պետխորհուրդը, որոշում կայացրեց Տաճարը թան -
գարանի կար գա վիճակից զրկելու մասին, իսկ մի երկու ժամ հետո զավթիչ
սուլթան Ռե ջեփ I-ը հրապարակեց հրամանագիր, որի համապատասխան` մզ -
կիթի վե րած ված Սուրբ Սոֆիայի տաճարը բացվելու է այնտեղ մուսուլ մա -
նա կան ալլա հաս պասարկումների անցկացման համար։ Մի փոքր անդրա -
դառ նանք պատ մությանը։
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Ինչպես գրում է բրիտանացի հայտնի բյուզանդագետ, պատմաբան
Սթի վեն Ռասիմենն իր «Կոստանդնուպոլսի անկումը 1453 թ.» աշխա տութ -
յու նում, որը հրապարակվել է 1964 թ. Լոնդոնում, 1453 թ. ապրիլի 5-ին Կոս տան   -
դնուպոլսի պատերի տակ հավաքվել էր թուրքական ողջ բանակը` քսան -
մեկամյա սուլթան Մեհմեդ II-ի հրամանատարությամբ։ Չեմ ներ կա յաց նի
Կոստանդնուպոլսի պաշարման և զավթման մանրամասների ողջ դրա մա -
տիզմը, նշեմ միայն, որ սուլթան Մեհմեդ II-ը իր զինվորներին խոստացել էր
երեք օր Կոստանդնուպոլսի լիակատար թալանի համար։ Սակայն բանը մի -
այն թալանով չավարտվեց։ Եվ ինչպես գրում է Սթիվեն Ռասիմենը, «Զոր քերը
մեկը մյուսի հետևից հանդիսավոր երթով, ծածանվող դրոշներով անց նում
էին Կոստանդնուպոլսի դարպասներով, նվագախմբերի ձայների ներ քո։ Բայց
հենց որ դրանք հայտնվեցին քաղաքի ներսում, բոլորը վայրի մո լուց քով նետ -
վեցին ավարի հետևից։ Սկզբում դեռ չհավատալով, որ դի մադ րութ յունն
արդեն դադարեցված է, նրանք անխտիր սպանում էին բոլորին, ում հանդի -
պում էին փողոցներում` տղամարդկանց, կանանց, երեխաներին։ Ար յան գե -
տեր էին հոսում Կոստանդնուպոլսի թեք փողոցներով` Պետրոսի բլուր ներից
մինչև Ոսկե եղջյուր»։

Ռուս հայտնի լրագրող-միջազգայնագետ և կրոնաբան Կիրիլ Պրի վա -
լովն էլ գրում է. «Սուրբ Սոֆիայում փորձում էին փրկվել մոտ տասը հազար
հա  վա տացյալներ։ Հոգևորականները պատարագ էին մատուցում, քահա նան
քե րովբեական երգ էր երգում։ Մի ակնթարթում աղմուկով, կացնի հար ված -
ներից կործանվեցին դռները, ենիչերիները ներխուժեցին տաճար` իրենց ճա -
նապարհին ավերելով ամեն ինչ։ Հեծեծանքներ, օգնության ճիչեր, լաց ու մեռ -
նողների հոգեվարքի ճիչեր ... Այն ամենը, ինչ դարեր շարունակ կու տակվել
էր ընծաների և նվիրատվությունների շնորհիվ, թալանվեց` ոսկի, ար ծաթ, մար -
գարիտ, սկահակներ և զարդեր ... Օսմանները պոկոտեցին կտավ ները և թրա -
տե ցին սրբապատկերներն ու արձանիկների պատ վան դանը։ Կործանվեցին
նաև Կոստանդնուպոլսի թանկարժեք գրքային գան ձե րը. միայն պատմաբան -
ների մոտավոր հաշվարկներով` ավելի քան 120 հազար ձե ռա գիր այրվեց
թուրքերի կողմից։ Վերացվեց Բյուզանդիայի ամենա երկր պա գելի` Օդիգիտ -
րիայի (Ուղեցույց) Տիրամոր սրբապատկերը, որը, ավան դութ յան համաձայն,
նկարել է ինքը` Ղուկաս առաքյալը»։

Եվ այդ ողբերգական օրերից 569 տարի անց նորահայտ նեոօսմանյան
սուլ թան Ռեջեփ I-ը արդեն Ղուրանի առաջին սուրահը կարդաց այդ նույն Սուրբ
Սոֆիայի տաճարի մզկիթում` Աստծո Բարձրագույն իմաստության տա ճա -
րում։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ 1934 թ. Թուրքական Հանրա պե տութ յան
հիմնադիր Մուսթաֆա Քեմալ Աթաթյուրքը ստորագրեց հրամա նա գիր Սուրբ
Սոֆիան, որը դարձել էր Այա Սոֆիա մզկիթ, Այա Սոֆիայի թան գա րանի վե -
րածելու մասին։ Վեհանձն հույները` Սոկրատեսի, Պլատոնի, Դիո գենեսի, Արիս -
տոտելի, նրա պանծալի սանի` Ալեքսանդր Մակեդոնացու ժա ռան գորդները,
ի նշան երախտագիտության, Սալոնիկի տունը, որտեղ ծնվել էր Մուսթաֆա
Քեմալ Աթաթյուրքը, Սալոնիկի քաղաքային խորհրդի որոշ մամբ, նվեր տվեց
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թուրքական պետությանը, որը 1953 թ. այն վերածեց թան գարանի։ 2011 թ. Հու -
նաստանի մշակույթի նախարարությունը Աթա թյուր քի տուն-թանգարանը ճա -
նաչեց պատմական հուշարձան։ Այսքան ման րա մասն պատմական էքսկուր -
սը միտումնավոր կատարեցի։ Հույս ունեմ, որ այն ոչ քաջատեղյակ ընթեր -
ցո ղին կօգնի, իմանալով սուլթան Մեհ մեդ Նվաճողի հոգևոր ժառանգորդ -
ների աշխարհայացքի առանձնա հատ կութ յունը, ավելի լավ հասկանալ նեո -
օսմանյան սուլթան Ռեջեփ I-ի շարժ ա ռիթ ները, որը ս. թ. ամռանն այսքան հապ -
ճեպ լուծեց Սուրբ Սոֆիայի թան գա րանին Այա Սոֆիա մզկիթի կարգա վի -
ճակ տալու հարցը։

ՍՈՒՐԲ ՊԱԻՍԻ ՍՎՅԱՏՈԳՈՐԵՑՈՒ ՄԱՐԳԱՐԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

Դե ինչ, հարգելի ընթերցող, որպեսզի հոդվածիս ներածական մասը չա -
վարտեմ մինորային նոտայով, մեջբերումներ կատարեմ տեր Պաիսի Սվյա -
տո գորեցու (Աֆոնցի) մարգարեություններից Թուրքիայի ապագայի և Կոս -
տանդ նուպոլսի ազատագրման մասին (https://pravoslavie.ru/88174.html)։

«Այսօր հանուն թուրքերի եվրոպացիները ստեղծում են անկախ պե տութ -
յուն ներ մուսուլմանական բնակչությամբ (Բոսնիա, Հերցեգովինա)։ Բայց ես
տես նում եմ, որ նրանք ապագայում նրբանկատորեն կբաժանեն նաև հենց
Թուր  քիան. կապստամբեն քրդերն ու հայերը, և եվրոպացիները կպահանջեն
նաև ճանաչել այդ ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքն ու անկա խութ -
յունը։ Նրանք այդ ժամանակ կասեն Թուրքիային. «Մենք ձեզ արդեն մի ժամա -
նակ լավություն արել ենք, հիմա այդ կերպ պետք է անկախություն ստանան
քրդերն ու հայերը, նրանք Թուրքիան մասերի կբաժանեն»։

Հարգելի ընթերցող, խորհեք այն բանի շուրջ, որ, գուցե, Լեռնային Ղա -
րա բաղի հայ բնակչության ազգային-ազատագրական պատերազմը հենց
սկիզբն է մեծն իմաստուն Պաիսի Սվյատոգորեցու (Աֆոնցի) կանխա տե -
սում ների կենսագործման, որը 2015 թ. հունվարի 13-ին սրբադասվեց Ուղ -
ղա փառ եկեղեցու կողմից։ Ներկայացնենք նաև սուրբ Պաիսի Սվյա տո գո -
րեցու այլ մարգարեություններ ևս։ Ինչպես նշում է վերոնշյալ աղբյուրը, «Աֆո -
 նիադայի» (արական աստվածաբանական դպրոց Աֆոն Սուրբ լեռան վրա)
սաների խումբը որոշեց գնալ Իմաստուն ծերունու մոտ և հարցնել նրան, թե
արդյոք հույները կվերցնեն Կոստանդնուպոլիսը, և արդյոք երե խա ները կհաս -
նեն այդ օրվան։ Նրանք եկան հայր Պաիսիի մոտ, հյուրա սիր վե ցին, բայց վա -
խեցան տալ իրենց հարցը։ Մեկը մյուսին նշաններ էր անում, մյուսն էլ` եր -
րորդին։ Բայց, ի վերջո, ոչ ոք չհամարձակվեց հարցնել Ծերու նուն։ Այդժամ
Ծերունին ինքն ասաց նրանց. «Դե ինչ, ջահելներ։ Ինչի՞ մա սին եք ուզում
հարցնել։ Կոստանդնուպոլսի՞։ Կվերցնենք մենք այն, կվերց նենք, և դուք էլ կապ -
րեք մինչև այդ օրը։ Թուրքիան կընկնի։ Դրան կնպաս տեն հենց իր դաշ նա կից -
ները ... Պատերազմ կլինի Թուրքիայի և Ռուսաս տա նի միջև։ Սկզբում թուրքերին
կթվա, թե հաղթում են, բայց դա նրանց համար աղետ կլինի։ Ռուսները կհա ղ -
թեն և կվերցնեն Կոստանդնուպոլիսը ... Սուրբ Սո ֆիայի տա ճարում նորից տե -
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ղի կունենա ուղղափառ ժամերգություն։ ... Թուր քիան կբա ժանվի 3–4 մասի։
Նրա համար արդեն սկսվել է հետ հաշ վար կը։ Մենք կվերց նենք մեր հողերը,
հա յերն` իրենցը, իսկ քրդերն էլ` իրեն ցը»։

Այդ օրերից անցել է քառորդ դարից մի փոքր ավելի ժամանակ, և այս -
օր, վերլուծելով նորահայտ նեոօսմանյան սուլթան Ռեջեփ I-ի գործողութ յուն -
 ները սուրբ Պաիսի Սվյատոգորեցու մարգարեությունների համա տեքս տում,
ակամա միանգամայն այլ լույսով ես գնահատում դրանք։

ԷՐԴՈՂԱՆԸ` ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԱՊԱԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

Այսպես, ս. թ. հուլիսի 14-ին, երբ երկու օր էր անցել Ադրբեջանի ռազմա -
կան ագրեսիայից հետո Տավուշի (Հայաստան) և Թովուզի շրջանում (Ադրբե -
ջան)` հայ-ադրբեջանական սահմանին, Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայ -
 տա րա րեց. «Թուրքիան վճռականապես դատապարտում է Հայաստանի գրո -
հ ներն ընդդեմ բարեկամական և եղբայրական Ադրբեջանի։ Այս հարձա կումը
իրադարձություն է, որը դուրս է գալիս Հայաստանի շրջանակներից (Ադր բե -
ջանի ռազմական ագրեսիայի ինտերնացիոնալացման անթաքույց սադ րա -
նք` Ռուսաստանին ներգրավելու նպատակով – Ա. Գ.)։ Նպատակն այն է, որ -
պեսզի խոչընդոտվի կարգավորումը Լեռնային Ղարաբաղում, ինչ պես նաև
ստեղծվեն հակամարտության նոր օջախներ տարածաշրջանում»։ Հատ կա -
նշական է, որ մի քանի ժամ անց նեոօսմանյան սուլթան Ռեջեփ I-ի գա ղա -
փարը դեմոնացրեց այդ երկրի ազգային պաշտպանության նախարար Հու -
լուսի Աքարը, որը հայտարարեց, որ Թուրքիան և նրա բանակը պատ րաստ
են մինչև վերջ աջակցել Ադրբեջանին Հայաստանի ագրեսիայի դեմ պայ -
քարում, որն օկուպացրել է ադրբեջանական հողերի մի մասը, այդ թվում Լեռ -
նային Ղարաբաղը. «Մենք կլինենք Ադրբեջանի ԶՈւ-ի կողքին, կաջակ ցենք`
«Մեկ ազգ, երկու պետություն» սկզբունքին համապատասխան»։

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ` ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ

Ուշագրավ է, որ ս. թ. հուլիսի 17-ի առավոտյան Ռուսաստանի Դաշ -
նութ յան առաջատար տեղեկատվական գործակալությունները, հղում կա -
տա  րելով ՌԴ պաշտպանության նախարարությանը, տեղեկացրին Հարա -
վա յին ու Արևմտյան ռազմական օկրուգների զորքերի, Հյուսիսային ու Խա -
ղաղ օվկիանոսյան նավատորմերի ծովային հետևակի ու կենտրոնական են -
թա կա յության առանձին միավորումների, ինչպես նաև Օդադեսանտային զոր -
 քերի հանկարծակի ստուգման մասին։ «Ստուգվող զորքերը և ուժերը մաս -
նակցեցին տարբեր մակարդակի ավելի քան 50 զորավարժությունների 35
զորահրաձգարաններում և տեղամասերում, 17 ծովային զորահրաձգա րան -
ներում Սև ու Կասպից ծովերի ջրավազաններում», – հաղորդում էր ռազ մա -
կան գերատեսչությունը։ Եվս մեկ ոչ պակաս կարևոր մանրամասն. երբ Ռու -
սաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի որոշմամբ զոր -
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քերը դուրս բերվեցին տագնապի ազդանշանով, ՌԴ պաշտպանության նա -
խա րար Սերգեյ Շոյգուն պարզաբանեց, որ այդ ստուգումը կարևոր է Զին -
ված ուժերի` Ռուսաստանի Դաշնության հարավ-արևմուտքում ռազմական
ան  վտան գության ապահովման կարողությունը գնահատելու համար։ Չէ՞ որ
այն տեղ, նախարարի խոսքով, ահաբեկչական բնույթի լուրջ սպառնալիքներ
են պահպանվում։ Այս առնչությամբ ընթերցողներին հիշեցնենք, որ, ինչպես
տե ղե կացրել է ՌԻԱ «Նովոստի»-ին ռազմադիվանագիտական աղբյուրը`
«Շա  բաթ առավոտյան Բաքվի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել Ադր բե ջա նի
պաշտ պանության նախարար Զաքիր Հասանովի հեռախոսազրույցը Ռու սաս   -
տանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուի հետ։
Զրույցի ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների ռազմական գերա տես -
չությունների փոխհարաբերություններին և համագործակցությանը վե րա -
բերող տարբեր հարցեր ... Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն ընդ -
գ ծել է, որ սույն միջոցառումը պլանային է և ոչ մի կերպ կապված չէ ադր բե -
ջանա-հայկական սահմանի ընթացիկ իրավիճակի հետ»։

Ինչպես ասում են, Զաքիր Հասանովի սիրտը տեղն ընկավ։ Թե չէ` դեռ
չէր հասցրել նա ուշքի գալ Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին` Տա վուշ –
Թովուզ տեղամասում տապալմամբ ավարտված ռազմական ագրեսիայից,
հան կարծ ադրբեջանցի բազեների գլխին, անամպ երկնքում ճայթած որոտի
նման, տեղաց լուրը Ռուսաստանի ԶՈւ հանկարծակի ստուգման մասին
Ադր  բեջանի սահմաններին մոտ։ Սա էլ քիչ էր, մեկ այլ տեղեկություն ստաց -
վեց այն մասին, որ մարտական պատրաստության հանկարծակի ստուգման
ըն թաց քում Ինգուշիայում տեղի է ունեցել 58-րդ համազորային բանակի մեծ
հզո րության հրետանու ստորաբաժանումների տեղակայում, որի դիվի զիոն -
նե րը դեպի դիրքեր երթ են կատարել առաջադրանքների կատարման հա -
մար, դիցուք. «Գործողության մտահղացմամբ` միաժամանակ կրակային հար -
 ված կհասցնեն համազարկային կրակի «Ուրագան» ռեակտիվ համա կար -
գերի և «Սմերչ» դիվիզիոնի ստորաբաժանումները` մեծ հզորության հրե -
տանու ստորաբաժանումների, այդ թվում` 240 մմ-անոց «Տյուլպան» ինք նա -
գնաց ականանետերի և 203 մմ-անոց ինքնագնաց «Մալկա» գնդա ցիր նե րի
աջակ ցությամբ»։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ սովորական  ռազ մա մթեր -
քից բացի` «Տյուլպանի» զինանոցում կան երկու կիլոտոննա հզորությամբ
ջեր մամիջուկային ականներ։ Կարծում ենք, որ ատոմային ականանետերի
առ կայությունը Ադրբեջանի հետ Ռուսաստանի սահմանից ոչ հեռու վերջ նա -
կա նապես կսթափեցնի Ռուսաստանի Դաշնության հարավարևմտյան սահ -
մա  նի ողջ պարագծով անկայունության գոտու ստեղծման սիրահար թուրք-
ադր բեջանական բազեներին։ Այս իրադարձությունները սթափեցնող ազդե -
ցութ յուն գործեցին նաև խորհրդային էստրադայի սոխակ, Ադրբեջանի ռազ -
մա կան ագրեսիայի օրերին (ս. թ. հուլիսի 12–15-ին) բազեի փետուրներ հա -
գած, Ռուսաստանի Դաշնությունում այդ երկրի դեսպան Փոլադ Բյուլ բյուլ օղ -
լիի վրա, որը ադրբեջանցի ջահելների, որոնք հաշվեհարդար կազմակեր -
պե ցին հայազգի քաղաքացիների դեմ Մոսկվայի, Վորոնեժի և Ռուսաստանի
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մի քանի այլ քաղաքների փողոցներում, անօրինությունների հանդեպ ռու -
սաս տանյան իշխանությունների օրինական կոշտ գործողություններից հե -
տո նորից սոխակի պես սկսեց դայլայլել` խնդրելով ադրբեջանցիներին պահ   -
պանել ռուսական օրենքները. «Դուք ապրում եք Ռուսաստանում, ձե զա նից
շատերն այդ երկրի քաղաքացիներ են (ա´յդ չէ, այլ Մեծ երկրի, որն ապաս -
տան է տվել Բյուլբյուլի` քիչ է մնում ասեմ` սոլովեյ-ռազբոյնիկի հար յուր
հազարավոր հայրենակիցների – Ա. Գ.)։ Խնդրում եմ Ձեզ, պահպանեք օրենք -
 ներն ու կանոնները, որոնք այստեղ կան։ Մենք պետք է միասին լի նենք, որ -
պեսզի արժանի հակահարված տանք սադրանքներին, բայց և միա ժա մա -
նակ չիջնենք փողոցային կռիվների մակարդակին»։ Այսպես հիմա սկսեց
երգել սոխակ Բյուլբյուլօղլին։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, այդ նույն ադր բե -
ջանցի դեսպանը, որը ոչ ավելի ուշ, քան ս. թ. հուլիսի 13-ին, կրկնելով իր
պա տրոնին` ափշերոնյան սուլթան Իլհամին, հայտարարել էր. «Բանակ -
ցութ յունները պետք է արդյունքներ տան։ Եթե դրանք արդյունք չեն տալիս,
ուրեմն, բնականաբար, կլինեն ռազմական գործողություններ։ Դրա համար էլ
պետք է, որպեսզի մեկ անգամ և ընդմիշտ հասկանալի լինի դիրքորոշումը ...
Մենք այդ մասին բազմիցս ասել ենք, որ ադրբեջանցի ժողովուրդը երբեք չի
հա մա կերպվի իր տարածքների կորստի հետ։ Խոսքը Ադրբեջանի տա րած -
քից օտարերկրյա զորքերը դուրս բերելու մասին է։ Եվ քանի դեռ դրանք գտ -
նվում են Ադրբեջանի տարածքում, նման կոնֆլիկտները կշարունակվեն
(սո   խակի ուղղամտությամբ Բյուլբյուլօղլին խոստովանեց, թե ով է եղել 2020 թ.
հու  լիսի 12–15-ին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի կազմակերպիչը – Ա. Գ.)
և մի օր էլ կարող են վերաճել մասշտաբային պատերազմի, որն աղետ կդառ -
 նա ողջ տարածաշրջանի համար»։ Խորհեք, հարգելի ընթերցող, նորա հայտ
մարգարե Փոլադի խոսքերի շուրջ` «կարող են վերաճել մասշտաբային պա -
տե րազմի, որն աղետ կդառնա ողջ տարածաշրջանի համար»։ Ես չեմ կար -
ծում, թե այս նախազգուշացումները նախատեսված են «Ֆուդ Սիթիի» ադր -
բեջանցի լոլիկ ու կանաչի վաճառողների կամ էլ շուկայատերերի ականջ -
 ների համար, որոնք արգելում են իրենց վերակացուներին ընդունել Հա -
յաստանից եկած մրգերը, և ոչ միայն` ընդհանրապես հայկական ար տա -
դրա նքը։ Չեմ նշի դրանց ազգանուններն ու հասցեները, բարիք է, որ դրանք
լավ հայտնի են ռուսաստանյան իշխանություններին, որոնք, համոզված եմ,
այ սուհետ ևս կոշտ կկասեցնեն ազգամիջյան պառակտում հրահրող ցան կա -
ցած սադրանք։ Չէ՞ որ չի կարող գաղտնիք լինել այն, որ երբ պետական սահ -
 մանի Տավուշ–Թովուզ տեղամասում կամ Մոսկվայի, Վորոնեժի և Ռու սաս -
տանի այլ քաղաքների փողոցներում հավաքական հարձակումներ էին կազ -
մակերպվում հայերի վրա, ապա այդ ժամանակ, այո, կրակում էին Հա յաս -
տանի վրա, բայց նշանակետը Ռուսաստանն էր։ Ձեր խոնարհ ծառան, հար -
գելի ընթերցող, 2016 թ. Ապրիլյան քառօրյա (ապրիլի 2–4) պա տե րազ մից
հետո հանդես եկավ հոդվածով` «Արտաշես Գեղամյան. Կրակում են Հա յաս -
տանի վրա` նշանակետ ունենալով Ռուսաստանը» վերնագրով։ Մեջ բե րում
կատարեմ այդ հոդվածից. «Վերջաբանի փոխարեն: 2016 թ. ապրիլի 3-ին Poli -
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tikus.ru կայքում բավական խորամիտ լրագրող` Մոսկվայի Լոմոնոսովի ան -
վան պետական համալսարանի շրջանավարտ Գրիգորի Իգնատովի հե ղի -
նակությամբ հրապարակվել է «Լեռնային Ղարաբաղ. նշանակետը Հայաս -
տանն է, կրակում են Ռուսաստանի վրա» հոդվածը»։ Կարծում եմ, որ հոդ -
վա ծի վերնագիրը լիովին բացահայտում է մեր օրերում նույնպես հրատա -
պութ յունը չկորցրած միտքը։ Հոդվածի այս մասի ավարտին կցանկանայի
ան կեղծ երախտագիտություն հայտնել մեր ռուս բարեկամներին, որոնք ար -
դեն Ռուսաստանի քաղաքներում հայերի վրա ադրբեջանցիների սադրիչ
հար  ձակումների տագնապալի օրերին բարձրացրին իրենց ձայնը։ Այսպես,
մեջ բերում կատարեմ «Ադրբեջանա-հայկական համաձայնությունն ամրա -
պնդել, այն քանդողներին պատժել» հոդվածից, որը հրապարակվել է ս. թ.
հու  լիսի 27-ին ռուսաստանյան հայրենասիրական REGNUM տեղե կատ վա -
կան գործակալությունում, որի հիմքում դրված է Հայաստանի հետ բարեկա -
մութ յան և համագործակցության Ռուսաստանյան ընկերության դիմումը` հաս -
 ցեագրված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վ. Վ. Պուտինին, Ռու սաս -
տանի Դաշնության կառավարության նախագահ Մ. Վ. Միշուստինին, Մոսկ -
վա յի քաղաքապետ Ս. Ս. Սոբյանինին։ Հոդվածում, մասնավորապես, ադր -
բեջանցի ջահելների` կռիվ սարքողների հասցեին ռուսաստանցի նշա նա վոր
քաղաքական և հասարակական գործիչների դատապարտման խոս քերն են,
դիցուք` ՌԼԴԿ առաջնորդ, Պետդումայի պատգամավոր Վլադիմիր Ժի րի -
նովսկու («Այստեղ տայգա չէ, տափաստան չէ և ոչ էլ լեռներ` ինչ-որ վայ րի
բար բարոսական միջոցներ պարտադրելու համար. դու կարող ես վա ճա ռել,
դու` չէ, դու այլ ազգության ես` սա անթույլատրելի է»), Վիտալի Տրետ յա կովի
(«Այստեղ ձեզ համար Սումգաիթ չէ»), Միխայիլ Դեմուրինի («Ազ գա յին հա -
մաձայնությունը խախտողները Ռուսաստանում պետք է խիստ պա տիժ
կրեն») խոսքերը։ Այս առնչությամբ կցանկանայի հատուկ երախտա գի տութ -
յուն հայտնել Հայաստանի հետ բարեկամության Ռուսաստանան ընկե րութ -
յան նախագահ, Տիեզերական գործունեության մասնակիցների մի ջազ գա յին
ասոցիացիայի նախագահ Վիկտոր Վլադիմիրովիչ Կրիվոպուսկովին` ռուս
հայրենասեր-դերժավնիկին, Հայաստանի ու Արցախի մեծ բարեկամին։ Ես
հատուկ եմ գրում այս մասին, որպեսզի բոլորն իմանան, որ Վիկտոր Վլա -
դիմիրովիչը այդ դիմումը պատրաստել է սրտի վիրահատության են թարկ -
վելուց տառացիորեն մեկ օր հետո։ Չէ՞ որ գաղտնիք չէ, որ Ռու սաս տա նի հա -
յազգի հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ անցած տագնապալի օրե րին
ան համբերությամբ ու սրտահույզ սպասում էին այդքան կարևոր բա րո -
 յական աջակցությանը ռուսաստանյան մտավորականության հայտնի ներ -
կայացուցիչների կողմից։ Հարգելի ընթերցող, երբ գրվում էին այս տո ղե րը,
Կրեմլի կայքում 2020 թ. հուլիսի 27-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 21։25-
ին տեղադրվեց հաղորդում` «Հեռախոսազրույց Թուրքիայի նախագահ Ռե -
ջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ» վերնագրով։ Հաղորդման մեջ նշվում էր. «Թուր -
 քա կան կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Վլադիմիր Պուտինի հե -
ռա խոսազրույցը Թուրքական Հանրապետության նախագահ Ռեջեփ Թա յիփ
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Էրդողանի հետ։ Տեղի ունեցավ մտքերի փոխանակում Անդրկովկասի իրա -
վիճակի մասին, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի շրջանում իրա -
դրության սրման համատեքստում։ Վլադիմիր Պուտինն ընդգծեց ցան կա ցած
գործողության անթույլատրելիության կարևորությունը, որը կարող է նպաս -
տել լարվածության թեժացմանը։ Երկու կողմից բացառապես խաղաղ մի -
ջոցներով, բանակցությունների ճանապարհով հակամարտային իրավի ճա -
կի լուծման շահագրգռություն հայտնվեց։ Ջանքերի համախմբման պատ րաս   -
տակամություն հայտնվեց` տարածաշրջանում կայունության նպա տա կով։
Ղեկավարները նաև նշեցին Միջազգային իրավունքի սկզբունքների հի ման
վրա Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական-դիվանագի տա կան կար -
գավորման անայլընտրանքայնության մասին` ի շահ Հայաստանի և Ադր բե -
ջա նի ժողովուրդների»։

Կարծում եմ, որ, կարդալով Կրեմլի հաղորդումը, ափշերոնյան սուլ թան
Իլհամը մտածել է այն բանի շուրջ, թե արժե արդյոք այսուհետ ևս լինել Անդր -
կովկասում նեոօսմանյան ծավալապաշտական քաղաքականության բութ գոր -
ծիք թուրք սուլթան Ռեջեփ I-ի ձեռքին, որն իրեն քսանմեկամյա Մեհ մեդ Նվա -
ճող է երևակայում, ի տարբերություն որի նա «նվաճել» է Սուրբ Սո ֆիայի` Սու -
րբ իմաստության տաճարը։ Չէ՞ որ տրամաբանությունը հու շում է, որ Ռու սաս -
տանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետ հե ռա խոսազրույ -
ցից հետո Ռեջեփ I-ի նենգ նեոօսմանյան ծրագրերը Ռու սաս տանի հարավարև -
մտ յան մատույցներում ծայրահեղ լարվածություն ստեղ ծելու ուղղությամբ`
բուն Ռուսաստանում իրավիճակի հետագա սա սան ման, լարվածության թե -
ժաց ման, Ռուսաստանում ապրող հայերի ու ադր բեջանցիների միջև թշնա -
մանքի, ազգամիջյան պառակտման հրա հրման հեռանկարով, տապալվել են։
Չէ՞ որ, եթե նման փորձանք պա տա հեր, նեոօսմանականները և տարատեսակ
արմատական իսլամիստները, ան կաս կած, կընդլայնեին հողն իրավիճակի
ապակայունացման համար` տա  րա ծելով մուսուլմանական արմատականութ -
յան բացիլը այլ դավա նանք ների վրա։ Հույս ունեմ, որ ափշերոնյան սուլթան
Իլհամը, որը բարձ րա գույն կրթություն է ստացել Ռուսաստանի Դաշնության
ԱԳՆ Մոսկվայի Մի ջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտու -
տում (համալ սա րա նում, ՄՄՀՊԻ), իրեն հաշիվ կտա, որ Թուրքական Հանրա -
պետության հետա գա իսլամացումը, ինչը հետևողականորեն իրականացվում
է թուրք սուլթան Ռե ջեփ I-ի կողմից, անխուսափելիորեն իր հետևից կբերի Ադր -
բեջանական Հան րա պետության իսլամացումը, որտեղ Իլհամ Ալիև–Մեհրիբան
Փաշաևա ամուս նական զույգը` նեոօսմաններին բնորոշ նենգությամբ, կնետվի
պատ մութ յան աղբամանը։ Ի դեպ, կասկած չի հարուցում նաև այն, որ կպղծվի
նաև նրա հոր` Ադրբեջանի ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի քաղաքական
ժա ռանգությունը։ Չէ՞ որ այսօր մենք աշխարհիկ Թուրքիայի հիմնադիր Մուս -
թա ֆա Քեմալ Աթաթյուրքի քաղաքական ժառանգության ոչնչացման վկա ներն
ենք։ Ավաղ, հայերի համար Թուրքիայի ու Ադրբեջանի այդ առաջ նորդ նե րի ան -
ուն ներն ասոցիացվում են Օսմանյան կասրությունում Հայոց ցե ղա սպա նության
և Ադրբեջանում հայկական ջարդերի հետ։
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ԵՏՄ ԵՎ ՀԱՊԿ ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄՈՒՏՔԻ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ Է

Հարգելի ընթերցողը միանգամայն սպասելիորեն կարող է հարց տալ,
դի ցուք. ո՞րն է Անդրկովկասում ստեղծվող ծայրահեղ վտանգավոր իրա վի -
ճա կից ելքը։ Ելք, անշուշտ, կա, և իմ համոզմամբ` այն այլընտրանք չունի։
Այս  պես, 2019թ. հոկտեմբերի 14-ին REGNUM տեղեկատվական գործա կա -
լութ յունը հրապարակեց իմ հոդվածը` «Ադրբեջանի և Արցախի Հան րա պե -
տութ յան միաժամանակյա անդամակցությունը ԵՏՄ/ՀԱՊԿ-ին` նրանց ան վ -
տան գության երաշխավորն է. այլընտրանքը պատերազմն է» վերնագրով։
Վեր  լուծելով այդ հրապարակումից հետո անցած ինն ամիսների իրա դար -
ձութ յունները, հատկապես հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմական ագ րե -
սիան, որը տեղի ունեցավ ս. թ. հուլիսի 12–15-ին, ես նորից համոզվում եմ այս
մտքի անայլընտրանքայնության հարցում, և այս հոդվածը կցանկանայի
ավար  տել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին ուղղված կոչով, դի -
ցուք. եթե նա իսկապես կողմնակից է Ղարաբաղյան հակամարտության խա -
ղաղ կարգավորմանը, ինչում հավաստիացնում էր Ռուսաստանի նախագահ
Վլա դիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին վերջերս կայացած հեռախոսազրույցի
ըն թացքում, եթե իսկապես անհանգստանում է Անդրկովկասի կայու նութ յամբ,
ապա թող անհապաղ հուշի եղբայր Իլհամին, որպեսզի սա Հայաս տա նի ու
Ար ցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ միասին հանդես գա
համատեղ հայտարարությամբ առ այն, որ պատրաստ է սկսել Ադրբե ջա նա -
կան Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության` որպես Մի ջազ գա յին
իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտների (բնականաբար, նախապես հա մա պա -
տասխան իրավական բազա ստեղծելով Արցախի Հան րա պե տութ յան հա -
մար` որպես Միջազգային իրավունքի սուբյեկտի), Եվ րա սիա կան տնտե սա -
կան միություն (ԵՏՄ) և Հավաքական անվտանգության պայ մա նագրի կազ -
մակերպություն (ՀԱՊԿ) մտնելու գործընթաց։ Միայն Ադր բե ջա նի ու Արցախի
ԵՏՄ և ՀԱՊԿ միաժամանակյա մուտքի պայմաններում կբաց վեն Անդր կով -
կասի ինքնիշխան պետությունների` Ադրբեջանական Հան րա պետության,
Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան րա պե տութ յան անվտան -
գութ յան ու բարգավաճման իրական հեռանկարներ։ Այդ ժա մա նակ, վեր -
ջապես, կտիրի երկար սպասված խաղաղությունը Հարա վա յին Կովկասի
տարածաշրջանում։ Հարավային Կովկասում սահմանների վե րա ձևման նեո -
օսմանյան նախագիծը ժամանակակից Ռուսաստանի պայ ման  ներում դա -
տա պարտված է կործանման։ Իսկ տարատեսակ նեո օսման յան ստրա տե -
գներն ու նրանց անդրօվկիանոսյան ուղեվարները ժամանակն է, որ հաս կա -
նան աշխարհաքաղաքական իրողությունը. Արցախի Հանրա պե   տությունը
խա ղաղության գործոն է Հարավային Կովկասում։ Հարգելի ըն թեր ցողը միա -
ն գամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ. իսկ ինչո՞ւ ոչ մի բա ռով չհիշա -
տակեցի «ժողվարչապետ», իր իսկ սիրեցյալ Նիկոլ Վովայի Փա շինյանին։ Եվ
ընթերցողն իրավացի կլինի, բայց մասամբ։ Կարծում եմ, որ թուրքական և
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ափ շերոնյան սուլթանների հաճախորդները` հանձին Դյորդ Շո րոշի, նույն ին -
քը` Ջորջ Սորոսի և Ко-ի, իրենց հովանու տակ կվերցնեն Նի կոլ Վովաևիչին։
Ուշագրավ է, որ նման փորձ նրանք ունեն, և ոչ միայն հան ձին փախստական,
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սաակա շվի լու։ Իհար կե, Նիկոլ Վո -
վաևիչի ծառայություններից կարելի կլինի օգտվել միայն հա կա ռուսական մի -
ան գամյա հանրահավաքներում, որոնք կկազ մա կերպ վեն Արևմուտքի դեռևս
պահպանվող հակառուսական հետնաբակերում։

Վերջաբանի փոխարեն: Հոդվածն արդեն գրված էր, երբ լույս տեսավ
Նի   կոլ Վովաևիչի հարցազրույցը` «Փաշինյանը պատասխանել է Սիմոնյանի
գրառ   մանը անշնորհակալ Հայաստանի մասին» վերնագրով։ Չէի ցանկանա
ման   րամասն ներկայացնել Նիկոլ Վովաևիչի պատասխանների բո վան դա կութ   -
յունը, միայն մեկ ոչ մեծ մեջբերում կատարեմ. «Ռուսաստանում պետք է
հաս  կանան, որ Հայաստանում Ռուսաստանի դաշնակիցը Փաշինյանը չէ (այս -
 տեղ հաս տատ ազնիվ է Նիկոլ Վովաևիչը – Ա. Գ.), ոչ էլ Պետրոսյանը, Պո ղոս -
 յանը, Սար գսյանը, Քոչարյանը, դաշնակիցն ու գործընկերը հայ ժո ղո վուրդն
է»։ Դե ինչ, ի գոհունակություն ինձ նշեմ, որ Նիկոլ Վովաևիչն ինչ-որ բան սո -
վորել է Մար գարիտա Սիմոնյանից, բայց ուղիղ հակառակ առումով։ Նշենք,
որ իր te le gram-էջի գրառումը Մարգարիտա Սիմոնյանն սկսել է այս պես. «Ես
դիմում եմ հայկական իշխանությանը։ Հենց իշխանությանը, այլ ոչ թե ժո ղո -
վրդին, որի մի մասն եմ հանդիսանում ես։ Դիմում եմ միայն այն պատ ճառով,
որ ձեր ին տեր նետ զորքերը գոմաղբով պատել են իմ սոց ցան ցե րը` «իմ դիր -
քո րոշումն ար տահայտելու» (անտաշ ու ագրեսիվ ձևով) պա հանջ  ներով ...
Հայերն ազ նիվ, վեհանձն ու երախտապարտ ժողովուրդ են։ Միշտ այդպի -
սին են եղել։ Իսկ դուք ձեզ պահում եք այնպես, ինչպես (ԱՐ ԳԵԼ ՎԱԾ Է ՌՈՍ -
ԿՈՄՆԱԴԶՈՐԻ ԿՈՂՄԻՑ)»։

Ասել, թե Մարգարիտա Սիմոնյանը հայրենասեր չէ ու քաղաքացիա -
կան դիրքորոշում չունի, չի սիրում պատմական հայրենիքը` Հայաստանը,
հա  մոզ ված եմ, ոչ մի սթափ մտածող մարդ, որը ծանոթ է այն ծայրահեղ
բարդ դրությանը, որի մեջ գտնվում են հայկական երկու պետությունները`
Հա յաստանի Հանրապետությունը և Արցախի Հանրապետությունը, վեր ջա -
պես` իր ժողովրդի ապագայի մասին մտածող ոչ մի հայ չի հանդգնի։ Շնոր -
հա կալություն Ձեզ, Մարգարիտա, Ձեր ազնվության և Հայաստանի ու Ար -
ցախի հանդեպ Ձեր անկեղծ սիրո համար։ Շնորհակալություն, որ ի տար բե -
րութ յուն որոշ առանձնյակների, որոնք իրենց դասում են արական սեռին,
բայց բացահայտ քնքուշ են վերաբերվում ԼԳԲՏ-հանրույթին, այն բանի հա -
մար, որ Դուք չեք թաքնվում ժողովրդի թիկունքում, այլ, հարվածը վերց նե -
լով Ձեզ վրա, կանգնում եք այդ նույն խաբված ժողովրդի առջևում, որը,
ընտ  րելով Նիկոլ Փաշինյանին կամ էլ հեռանալով քաղաքականությունից,
չմաս նակցեց ընտրություններին` իշխանության բերելով Սորոսի, ԼԳԲՏ-հան -
 րույ թի ու «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի դրածոյին,
դրա նով իսկ Հայաստանը գլորեց դեպի անգոյության անդունդի եզրը։ Բարե -
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բախ տաբար, դեռևս չեն անհետացել Հայաստանի և Արցախի սթափ դատող
հայ րե նասերները, որոնք իրենց Հայրենիքի ու ժողովրդի շահերը վեր են դա -
սում քաղքենիական բարեկեցության հարմարվողական պատրանքից, ուս -
տի իրավաչափ կլինի նորից համոզվածություն հայտնել առ այն, որ հենց
ան կախ, ինքնիշխան Արցախի Հանրապետությունն է դառնալու կայու նութ -
յան գործոն Անդրկովկասում։ Իսկ հոդվածը կցանկանայի ավարտել բարձր
նո տայով` կրկնելով սրբադասված Պաիսի Սվյատոգորեցու խորաթափանց
մար գարեությունները. «Սուրբ Սոֆիայի տաճարում նորից տեղի կունենա
ուղ ղա փառ ժամերգություն»։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЙНУ В ЗАКАВКАЗЬЕ 
ПОД СИЛУ ЛИШЬ РОССИИ

Аннотация
Переговоры по Нагорно-карабахскому урегулированию зашли в ту -

пик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прийти к каким-либо мир -
 ным договорённостям, что при подстрекательстве Турции обернётся кро -
во пролитной войной, которая охватит не только Азербайджан, Ар ме нию и
Арцах, но и все Закавказье. Предотвратить войну на Южном Кавказе под си -
лу лишь России. И это есть непреложная истина.

Итак, 29 июля 2020 г. начались азербайджано-турецкие военные
уче ния, которые завершатся 10 августа т. г. Министерство обороны Азер -
бай джана распространило сообщение о том, что в соответствии с Сог ла -
ше нием о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией бу -
дут проведены тактические учения с боевой стрельбой с участием сухо-
путных войск и военно-воздушных сил обеих стран. Учения пройдут в Ба -
ку, Нахичеване, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе. Учения с привлечением су -
хо путных войск пройдут с 1 по 5 августа т. г. в Баку и Нахичеване. Можно
бы ло особо и не акцентировать этот факт проведения учений азербай-
джано-турецкой военщины, тем более с учетом того, что сие обстоятель-
ство стало уж слишком обыденным явлением. Однако, судя по публика-
циям азербайджанских СМИ, нельзя было не заметить, что апологеты вой -
 ны из турецкого и апшеронского султанатов всячески изощряются, что бы
возбудить международный интерес к этим учениям. Достаточно пос -
мотреть заголовки статей в ведущих азербайджанских СМИ, которые я
специально не буду приводить, дабы не рекламировать их, чтобы сделать
определенные выводы: апшеронский султан и его приспешники очень
болезненно восприняли откровенное фиаско их военной агрессии на Та -
вушско–товузском участке государственной границы Армении и Азер -
байджана (12−15 июля 2020 г.); среди прочих целей публикаций пос тав -
лена задача отвлечь внимание граждан апшеронского султаната не толь -
ко от провала в военной сфере, но и как-то поднять сломленный дух граж-
дан своей страны, сильно разочаровавшихся коррупцией в высших эше-
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лонах власти, а также изо дня в день ухудшающимся социальным поло-
жением. Естественно, в этой ситуации было вполне ожидаемо, что апше-
ронский султан еще более ужесточит свою агрессивную военную ри то -
рику. Так, 30 июля т. г., выступая на открытии регионального центра ASAN
xidmәt в Балакене, Алиев заявил: «Пока не поздно, армянские воо ру -
женные силы должны покинуть наши земли. Этого требует международное
право, четыре резолюции Совбеза ООН. Армянские вооруженные си лы
должны без предварительных условий покинуть азербайджанские зем ли.
Этого требует историческая правда. Потому что – Нагорный Кара бах – на -
ша историческая земля» (haqqin.az/news/185184). Что ж, ссылка ап ше ронс -
кого султана на необходимость восстановления исторической прав ды на
самом деле требует соответствующих разъяснений. Надеюсь, что ува-
жаемый читатель с пониманием воспримет мои ссылки на древнегрече-
ских и древнеримских географов и историков и на другие, достойные до -
верия, источники.

Так вот в сочинениях древнегреческих и древнеримских географов,
фи ло софов, историков, писателей-эрудитов, словом, выдающихся мыс-
лителей Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Плутарха, Дио -
на Кассия и других авторов (не исключаю вовсе неизвестных откровен-
ным исказителям истории с апшеронского султаната) указывалось, что
гра ница Армении с соседней Албанией (Алуанком) – древним государст-
вом, представлявшим собой конгломерат разноязычных горских племен,
про ходила по реке Кура. После раздела Армении между Византией и Пер -
сией (387 г. н. э.) территория Восточного Закавказья (включая Арцах) пе -
реш ла к Персии, что до позднего средневековья практически не отрази-
лось на этническом составе в регионе. Особо подчеркнем, что правобе-
режье Куры вместе с Арцахом продолжало оставаться полностью армя-
нонаселённым. Справедливости ради отметим, что лишь в середине XVIII
ве ка в северные районы Карабаха начался процесс проникновения тюрк-
ских кочевых племен, что в дальнейшем явилось причиной многолетних
войн тюркских кочевых племен с армянскими княжествами (меликствами),
од нако благодаря самоотверженности и героизму коренных жителей ме -
ликств Нагорного Карабаха, управляемых наследными князьями-мелика-
ми, они сумели сохранить фактическую независимость. Считаю суще-
ственным отметить тот факт, что на протяжении веков, отражая нашест -
вия войск Османской империи, набеги кочевых тюркских племен и войск
со седних ханств, меликства Арцаха постоянно боролись за освобождение
от иноверной власти завоевателей. Еще в XVII–XVIII веках карабахские
ме лики вели переписку с русскими самодержцами, а именно: с ПетромI,
Ека териной II и Павлом I. В результате многовековой борьбы в 1805 году
тер ритория исторического Арцаха, Карабахское ханство, вместе с обшир-
ными районами Восточного Закавказья «на веки вечные» перешла к хрис -
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тиан ской Российской империи, что получило подтверждение в Гю лис тан -
ском (1813 г.) и далее в Туркменчайском (1828 г.) договорах меж ду Рос -
сией и Персией и оставалась в составе Российской империи вплоть до её
рас пада в 1917 году. В 1918–1920 гг. Нагорный Карабах стал ареной жес -
токих войн между восстановившей независимость Республикой Ар мения
и первым государственным образованием, созданным в 1918 г. в резуль-
тате турецкой интервенции и названным Азербайджанской Де мо кра ти -
чес кой Республикой. Собственно с этого времени и начинается ис то рия
современной Азербайджанской Республики. Автору этих строк уже не од -
нократно приходилось писать о том, что в июле 1921 г. на основе сог ла -
шения между правительствами Армении и Азербайджана Нагорный Ка ра -
бах был признан неотъемлемой частью Армении. В дальнейшем под
непосредственным давлением Сталина Пленум Кавбюро РКП (б) 4 июля
1921 года принял решение:
«1. Карабах оставить в пределах Азербайджана. Голосуют «за»: На ри ма -
нов, Ма харадзе, Назаретян, голосуют «против»: Орджоникидзе, Мясников
(ян), Ки ров, Фигатнер.
2. Плебисцит провести во всем Карабахе с участием всего населения ар мян
и мусульман.
3. Нагорную часть Карабаха включить в состав Армении. Голосуют «за»: Ор джо -
никидзе, Мясников, Фигатнер, Киров.

Постановлено: Нагорный Карабах включить в состав ССР Ар ме нии,
 пле   бисцит провести только в Нагорном Карабахе».

Затем с заявлением выступил тогдашний лидер Советского Азер -
бай джана Нариманов с предложением перенести окончательное реше-
ние вопроса в ЦК РКП. 5 июля 1921 года новым решением Кавбюро ЦК
РКП (б) Нагорный Карабах был оставлен в составе Азербайджанской ССР
(https://vstrokax.net/istoriya/reshenie-kavbyuro-po-karabahu/). Отметим так -
же, что сразу после установления советской власти в Армении Ревком
Азер  байджана признал «спорные территории» – Нагорный Карабах, Зан -
ге зур и Нахичевань – неотъемлемыми частями Армении, при этом под-
черкнём, что к моменту отказа от притязаний на Нагорный Карабах, Зан -
ге зур и Нахичевань не входили в Азербайджанскую Республику. Чтобы не
то мить читателей дальнейшими подробностями, раскрывающими полную
юри дическую несостоятельность решения партийного органа о передаче
На горного Карабаха в юрисдикцию Азербайджанской ССР, заметим, что
эта историческая несправедливость была сведенена на нет 2 сентября
1991 г. на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного Совета и
Со  вета народных депутатов Шаумянского района, провозгласивших неза -
ви  симость Нагорно-Карабахской Республики (НКР) в границах бывшей
НКАО и Шаумянского района. В ноябре 1991 г. Верховный Совет Азер бай -
джа на принял закон об упразднении НКАО, который Конституционным су -
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дом СССР был квалифицирован как противоречащий Конституции СССР.
А уже 10 декабря 1991 г., за несколько дней до распада Советского Сою -
за, в Нагорном Карабахе в присутствии международных наблюдателей и
в пол  ном соответствии с действующими законами СССР состоялся рефе-
рендум, на котором подавляющее большинство населения – 99,89% – выс -
 казалось за полную независимость от Азербайджана. Таким образом, На -
 горно-Карабахская Республика никак не может являться «неотъемлемой»
частью Азербайджанской Республики. 

Думается, что у уважаемых читателей далее не должен возникать
воп рос относительно исторической правды о принадлежности Нагорно-
Ка рабахской Республики, к чему призывал апшеронский султан. Вместе с
тем важно разобраться, чем же обусловлена демонстративная агрессив-
ность азербайджано-турецкого тандема в отношении двух армянских го -
су дарств – Республики Армения и Республики Арцах? Каковы побу ди -
тель ные мотивы азербайджано-турецких ястребов во что бы то ни стало
соз дать обстановку нестабильности в регионе Закавказья, на юж ных ру -
бе жах России?

При внимательном анализе публикаций турецких и азербайджан-
ских масс-медиа и ангажированных турецким и апшеронским султанами
ста тей в российских и зарубежных СМИ вырисовывается весьма любо-
пытная политическая картина. Красной нитью через все публикации про-
ходит мысль о неизбежности войны между Азербайджаном и двумя ар -
мян скими го сударствами – Республикой Армения и Республикой Ар цах.
Далее подчеркивается обязательное участие в этой войне Турции, есте-
ственно, на сто роне Азербайджана. При этом указанные публикации пре-
провождаются десятками статей относительно позиции России, начнись
война. Более то го, тиражируются опросы общественного мнения россиян
на тему – кого Рос сия должна поддерживать в конфликте между Азербай -
д жаном и Ар ме нией? Или же – стоит ли России вмешиваться в конфликт
Армении и Азер байджана? Особенно изощренные медиа-киллеры оза-
главливают свои статьи, как-то: «Duvar (Турция): конфликт между Ар ме -
нией и Азер бай джаном разожгла Россия?». В предисловии к этой статье
(Мюхдан Саг лам) используется избитый приём. Так, в начале текста тира-
жируется от кровенно провокационная ложь, а далее она же отрицается.
Вот что чи таем в аннотации: «В обострении противостояния между Ар -
менией и Азер байджаном многие увидели «руку Кремля» (кто эти многие
– аналитики из команды султана Эрдогана или апшеронского султана
Алиева? А мо жет, заокеанские стратеги информационной войны, уже не
одно десятилетие ведущейся против России? Эти и подобные им вопро-
сы остаются за гадкой. – А. Г.). Однако автор попытался разуверить чита-
телей, объяс нив, почему Москве невыгодны конфликты между бывшими
советскими рес пуб ликам (опять-таки умалчивается, кто же эти читатели,
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которых следовало разуверить, чтобы те не искали в армяно-азербай-
джанском конфликте «руку Кремля», остается загадкой. – А. Г.)». Можно
привести с де ся ток других примеров, в которых четко вырисовывается
главная цель пуб ликаций, а именно: вбить в сознание читателей и другую
мысль о том, что армяно-азербайджанский конфликт произошел, как ми -
нимум, с ведома России, не говоря уже о прямых упоминаниях неких «яс -
новидящих», ко торые в конфликте увидели «руку Кремля». Эта ба наль -
ная ложь, распространяемая азербайджано-турецкой пропагандой, не
нова. Дос та точ но вспомнить, что после четырехдневной Апрельской (2016
г.) войны, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах, всё ан -
ти национальное соросовское отребье в Армении заявляло о том, что Азер -
байджаном вой на была развязана с одобрения России. В этом лагере
дезинформато ров блеснул и «народный премьер» Армении Никол Во -
ваевич, себя лю би мый. Так вот сейчас поручение по созданию информа-
ционного фона по искусственному вовлечению России в азербайджано-
турецкую агрессию (12−15 июля 2020 г.) на Тавушско-Товузском участке го -
сударственной гра ницы Армении и Азербайджана азербайджано-турец-
кие масс-медиа по лу чили от все тех же заокеанских кукловодов. Причём
указанная ин фор мационная война против России и Армении уж больно
востребована со стороны Турции, ну и Азербайджана также (ведь на этом
фоне апшеронскому султану будет с чем вступать в политические торги,
в простонародье именуемые лизоблюдством).

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом: а в
чём интерес Турции выставлять Россию в роли подстрекателя Армении на
войну Азербайджаном? И читатель будет вполне прав. В своей статье в ИА
REGNUM от 17 июля 2020 г. «Час расплаты антинациональных властей Ар -
ме нии близок» мне уже приходилось писать о гнусных попытках ан ти рос -
сийских деятелей объяснить заинтересованность Москвы в военных дей-
ствиях Армении именно на Тавушско-Товузском участке армяно-азер бай -
джанской границы, мотивируя свои доводы на сей счёт возможностью обст -
рела армянскими ВС из миномётов и гаубиц и с последующим вы водом из
строя нефтепровода «Баку–Джейхан», газопровода «Баку–Тбилиси–Эрз -
рум», нефтепровода «Баку–Супса». Далее проходимцами из азербайджано-
турецкой информационной камарильи делалось опас ное заключение о том,
что вывод из строя нефте- и газопроводов Азер байджана создаст благопри-
ятные условия для постепенного выхода на проектную мощность российских
га зо проводов – «Турецкий поток 1 и 2», «Го лу бой поток». Напомним читате-
лям, что ещё в 2019 году экспорт российского газа в Турцию сократился на
35% – до 15,5 млрд кубометров, а в январе–апреле 2020 г. поставки топли-
ва (в сравнении с тем же периодом прошлого года) снизились еще на 29,5%.
За метим также, что с 27 ию ля по 13 августа т. г. турецкий участок «Турецкого
потока» поставлен на про филактический ремонт и на это время поставки
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российского газа полностью прекратятся. То есть для недостаточно инфор-
мированных читателей, да и неискушенных политиков на регулярной осно-
ве вбрасываемая ложь о мотивированности российской стороны в нагнета-
нии напряженности на границе Армении и Азербайджана может показаться
вполне правдоподобной.

Так какие цели преследуют турецко-азербайджанская пропаганда и
ин формационно поддерживающие их заокеанские стратеги цветных ре -
во люций? Не берусь утверждать, что моё дальнейшее видение побуди-
тельных мотивов турецкой, да и азербайджанской пропаганды исчерпы-
вающее. Но что оно имеет место быть, думается, прочитав дальнейшее
из ложение, согласится и читатель.

Немного истории. Так, 16 марта 1921 года в Москве представителя-
ми правительства Великого национального собрания Турции и прави-
тельства РСФСР был подписан Московский договор о дружбе и братстве.
В результате Московского договора к Турции перешли армянские терри-
тории общей площадью в 30 тыс. квадратных километров. Эти террито-
рии были захвачены в результате вооруженной агрессии Турции против
Ар мении, закончившейся всего за три с половиной месяца до подписания
это го договора. То есть Московский договор закрепил за Турцией завое-
ванные армянские территории. Более того, Статья III фактически предоп -
ределила судьбу Нахичеванской области, которая не имела никакого от -
ношения ни к Турции, ни к большевистской России: «Обе Дого ва ри ва ю -
щиеся Стороны согласны, что Нахичеванская область в границах, указан-
ных в приложении (С) настоящего договора, образует автономную терри-
торию под покровительством Азербайджана, при условии, что Азербай -
джан не уступит сего протектората никакому третьему Госу дар ству»
(https://ru-history.livejournal.com/4622490.html). Последовавшее 13 октября
1921 г. заключение, идентичного Московскому, Карсского договора, кото-
рый с Турцией подписали закавказские республики (Армения, Азер бай -
джан и Грузия), завершило юридическое оформление межгосударствен-
ных границ, существующих и поныне. Особо отметим, что Ар ме ния не ра -
ти фицировала Карсский договор и до сегодняшнего дня не признает гра-
ницы с Турцией. Напомним читателям статью Татьяны Бай ко вой,
опублико ванную 8 февраля 2016 г. в газете «Известия», под заглавием
«Де путаты предложили денонсировать договор о дружбе с Турцией», в
котором, в частности, читаем: «В Госдуме подготовили обращение о рас -
торжении Московского договора о дружбе и братстве от 16 марта 1921 го -
да. Депутаты предлагают денонсировать Московский договор о друж бе и
братстве, подписанный 16 марта 1921 года правительством РСФСР и пра -
вительством Великого национального собрания Турции. С та ким предло-
жением зампредседателя ЦК КПРФ Валерий Рашкин и секретарь ЦК КПРФ
Сергей Обухов обратились к президенту РФ Владимиру Пу тину и главе
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МИД РФ Сергею Лаврову. В своем письме (есть в распоря же нии «Из -
вестий») они указывают на последовательную линию агрессивного пове-
дения Анкары в отношении Москвы. «Полагаем, что сейчас, в ус ловиях
на растания турецкой агрессии, нам следует юридически проработать воз-
можность пересмотра всех невыгодных для нашей страны (гу би тельных
для Армении. – А. Г.) и её союзников российско-турецких соглашений. Ан -
ка ра должна понимать, чем может обернуться для неё эскалация конфлик -
та. Только это может ее отрезвить и удержать от новых провокаций»», –
за явил «Известиям» С. Обухов. Инициативу своих коллег под держивают
и в «Справедливой России». По словам депутата ГД Оле га Пахолкова,
Московский договор был подписан в ущерб интересам Рос сии: «Турки
выд винули очень тяжелые условия в договоре, в том числе и пункт о соз-
дании Нагорного Карабаха. Но турок надо воспитывать, всё в этом мире
не вечно под луной. И если вы (турки. – Ред.) сегодня опять на чи наете
вставать на предательскую позицию, то вопрос о денонсации до го вора о
дружбе и братстве является нормальной мерой. И в этом вопросе нас под-
держит Армения. Будет ли этот разрыв иметь юридическую силу – не -
известно, но наши территориальные претензии о том, что мы не соглас-
ны, – это правильно». … В. Путин на встрече с королем Иордании Аб дал лой
II охарактеризовал агрессию Турции (речь о сбитом российском ис тре би -
теле СУ-24, имевшем место 24 ноября 2015 г. над территорией Си рий -
ской Арабской Республики истребителями турецких ВВС F-16. – А. Г.) как
«удар в спину пособников террористов». Здесь следует отметить, что Тур -
 ция неоднократно нарушала Московский договор. Так, Статья VIII гласит:
«Обе Договаривающиеся Стороны обязуются не допускать образования
или пребывания на своей территории организаций или групп, претендую-
щих на роль Правительства другой стороны или части ее территории, рав -
 но как и пребывания групп, имеющих целью борьбу с другими государ -
ства ми. Россия и Турция принимают на себя такое же обязательство и в
от ношении советских республик Кавказа, при условии взаимности». Стар -
ший научный сотрудник Института мировой экономики и международных
от ношений Виктор Анатольевич Надеин-Раевский очень убедительно за -
ме  тил, на грубейшие нарушения турецкой стороны Статьи VIII Мос ков ско -
го договора. «Первые грубейшие нарушения были еще до Второй миро-
вой войны, когда они (Турция) приютили у себя политическое отребье, ко -
то  рое планировало создать Великий Туран – огромную империю от Ад ри -
а тики до Тихого океана, в которой властвовали бы турки. Плюс пантюрки -
стские организации, которые стали открыто пропагандировать начало вой -
 ны и расширение империи. Среди таких организаций – «Партия на цио -
налистического движения» и ее молодежное крыло – организация «Се -
рые волки». Все эти годы Турция не отказывалась от идеи Великого Ту -
рана, что было грубым нарушением договора» (tvzvezda.ru/news/forces/
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conte nt/201602090837-es9e.html). Далее В. Надеин-Раевский отмечает, что
отходом от норм договора стала и помошь, которую Турция открыто ока-
зывала чеченским боевикам в 1990–2000-х годах. Известно, что имен но в
этой стране жил и занимался антироссийской пропагандой так на зы вае мый
ичкерийский министр Мовлади Удугов. Именно в турецких ме четях соби-
рались деньги на приобретение оружия и поддержку боевиков в Чечне.
«Турецкие эмиссары воевали на территории России под знамёнами Ич -
керии, их сотнями уничтожали здесь, – пишет В. Надеин-Раев ский. – С турец -
кой стороны шла и активная исламистская пропаганда. То есть фактически
эта статья (речь о Статье VIII Московского договора. – А. Г.) до говора нару-
шалась достаточно регулярно, в том числе в последнее вре мя». Что ж, на -
деюсь, что уважаемый читатель согласится, что в нас то ящее время бук -
вально на каждом шагу мы становимся очевидцами но вых грубейших
нарушений норм Статей III и VIII Московского договора. Тем более что вся
внешнеполитическая направленность действий турецкого султана Ред -
жепа подчинена воплощению в жизнь идеи Великого Ту ра на. Напомним
читателям, что одним из первых популяризаторов пантюркизма, идеи Ве -
ликого Турана был публицист Измайл бек Гаспринский, ко торый в 1883 го -
ду в Бахчисарае (Крым) начал издавать газету «Тер джи ман» («Перевод -
чик»). Видимо, и эти публикации играют немалую роль в аг рессивном
непринятии султаном Реджепом факта принадлежности Кры ма Россий -
ской Федерации.

Я далеко не случайно столь подробно остановился на фактах из на -
шей не столь далекой истории. Думается, что знание некоторых подроб-
ностей из истории российско-турецких отношений за последние 100 лет со
всей убедительностью позволяют сделать вывод: султан Ре джеп, одер-
жимый идеей Великого Турана, единственной преградой в дос ти жении
своей сколь опасной, столь и бредовой идеи видит в первую очередь Рос -
сию и персонально её президента Владимира Владимировича Пу тина. И
это вполне закономерно, так как Владимир Путин, что называется, впол-
не раскусил своего турецкого визави. Как и подобает лидеру ве ли кой дер-
жавы, президент В. Путин время от времени этак аккуратно даёт по носу
султану Реджепу, как только зарвавшийся ястреб переходит красную ли -
нию и выступает с очередной провокационной, воинственно агрессивной
идеей. Приведу всего лишь одну выдержку из воинственной риторики Эр -
догана: «Турция решительно осуждает атаки со сто роны Армении против
дружественного и братского Азербайджана. Это на па дение является со -
бы тием, которое выходит за рамки Армении (это есть неприкрытая прово-
кация по интернационализации военной агрессии Азер байджана 12−15 ию -
ля т. г. против Армении с целью вовлечения в неё Рос сии. – А. Г.)». Здесь
хотелось бы специально отметить, что всю двуличность Эрдогана как по -
литика еще в 2009 году обнажил президент Рес пуб лики Армения Серж
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Аза тович Саргсян. Да-да, уважаемый читатель, я не оговорился. Так, чуть
ли не с первого дня провозглашения независимости Республики Армения
коллективный Запад неустанно добивался нор мализации турецко-армян-
ских отношений. Турция, будучи в предбаннике Евросоюза, всячески выс -
тавляла себя в роли этакого миролюбивого суб ъекта международных от -
ношений, тяготеющего к привитию европейских ценностей в турецкое об -
щество. Первый президент Республики Ар ме ния Левон Акопович Тер-
Петросян был ревностным сторонником урегу ли рования армяно-турецких
отношений. Так, в интервью интернет-изданию Media Max 23 июня 2011 г.
экс-президент РА отметил, что до 1992 го да отношения с Турцией были нор -
мальные: «Мы готовы были установить дип ло матические отношения. Был
готов даже проект протокола, один-два воп роса оставалось решить. Тут
на чались бои в Кельбаджарском районе, и турки просто остановили этот
процесс в знак солидарности с Азер бай джа ном. Они порвали эти согла-
шения и закрыли границы … Они внушили азербайджанцам, что Турция
со юзник, что она за их спиной и азербайджанцы могут быть неуступчивы-
ми в карабахском вопросе» (mediamax. am/ru/news/armeniaturkey/1490/).
Прочитав такое, невольно задаешься воп росом: неужели Турции следо-
вало внушать азербайджанцам, что они стоят за их спиной? Что это – на -
ив ность экс-президента? Не думаю. Ско рее желание вновь засвидетель-
ствовать своё трепетное отношение к ус та новлению добрососедских от -
но шений Армении с Турцией, подогреваемой из-за бугра. Сменивший Л.
Тер-Петросяна второй президент РА Ро берт Седракович Кочарян изна-
чально не питал никаких иллюзий относительно урегулирования армяно-
турцких отношений, хотя во внешней по литике РА Р. Кочарян придержи-
вался политике комплементаризма. Та кая позиция Р. Кочаряна, естествен-
но, не могла понравиться коллективному Западу. Третий президент РА
Серж Азатович Саргсян, будучи прек рас но проинформирован о перипе-
тиях армяно-турецких отношений, имев ших место в годы правления сво -
их предшественников, видя заинтересованное отношение к этому вопро-
су США и Евросоюза пос тупил, на мой взгляд, весьма дальновидно, сог -
ла сившись положительно отнестись к не прекращающимся предложениям
коллективного Запада о подписании сов местных армяно-турецких прото-
колов. Так, 10 октября 2009 года гла вы МИД Турции и Армении Ахмет Да -
вутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе (Швейцария) «Про то -
кол об установлении дипотношений» и «Протокол о развитии двусторонних
отношений». Напомним читателям, что в церемонии подписания протоко-
лов приняли участие главы МИД РФ Сер гей Лавров, Франции и Словении
Бернар Кушнер и Самуэль Жбогар, гос секретарь США Хиллари Клинтон, а
также верховный представитель ЕС Хавьер Солана. Пойдя на такой шаг, Се -
рж Азатович, несомненно, знал, какими имиджевыми потерями в армян-
ской Диаспоре, да и в Ар ме нии было связано его это решение. Однако
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прогнозы С. Саргсяна о том, что Турция не станет ратифицировать армя-
но-турецкие протоколы, оправдались буквально в течение месяца, после-
довавшего за подписанием про токолов, когда султан Реджеп увязал рати-
фикацию этих документов с уре гулированием Нагорно-карабахского кон-
фликта. Заметим также, что спус тя почти два года в августе 2011 года под -
писанные в 2009 году Цю рих ские протоколы Турции с Арменией были сня -
ты с повестки дня Ве ли ко го национального собрания Турции. Как сообща-
ли в этой связи турецкие СМИ, американская сторона настаивила на том,
чтобы Анкара отделила Цюрихский процесс от вопроса урегулирования
На горно-карабахского конфликта. Тогда же министр иностранных дел Тур -
ции Ахмет Да вут оглу в сердцах сетовал журналистам: «Я умолял армян-
скую сторону вер нуть Азербайджану хотя бы один район, обещая угово-
рить Ильхама Алие ва подписать с Арменией договор о прекращении сос -
тояния войны и об открытии границ между двумя странами. Между турка-
ми и сербами кон фликт длился 1000 лет, а с армянами наши проблемы су -
ществуют где-то около ста лет. Если мы смогли решить проблемы на Бал -
канах с Сер бией, Боснией и Герцеговиной, почему мы не можем сделать то
же са мое и с армянами». Что ж, не смогли, чем избавили армянское руко-
водство регулярно выслушивать наставления коллективного Запада о не -
об ходимости урегулирования армяно-турецких отношений с дальним при-
целом дальнейшего отчуждения Армении от своего стратегического со юз -
 ника братской России. А самое главное в этом процессе – заключительный
аккорд. Так, 19 сентября 2017 г. в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пре -
зидент Армении выступил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В своем слове президент РА Серж Саргсян, в частности, сказал: «Сей час
пришло время дать дополнительное разъяснение (речь о подписанных в
октябре 2009 г. Цюрихских протоколах. – А. Г.). Руководство Тур ции оши-
бается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти доку-
менты и ратифицировать по удобному для них случаю. Пере говоры по
протоколам велись в нынешних условиях для нахождения ре ше ний суще-
ствующих проблем. В условиях продолжительного отсутствия ка кого-
либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения
объявит эти два протокола ничтожными. Мы вступим в весну 2018 года
без этих, как показал опыт, к сожалению, тщетных протоколов». То есть с
высокой трибуны ГА ООН президентом РА весьма доказательно было
заявлено о двуличной и деструктивной политике турецкого руководства, о
полном игнорировании эрдогановским режимом позиции США и Ев ро -
союза по данному вопросу, в отличие от конструктивной политики офи ци -
аль ного Еревана.

Примеров деструктурной роли Турции в регионе Большого Ближ не го
Вос тока писалось много и убедительно. К сожалению, недостаточно вни-
мания уделяется чреватой обернуться кровопролитной войной в Закав -
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казье политике султана Реджепа. При этом заметим, что поводом к нача-
лу кровопролития может стать очередная военная провокация Азер -
байджана против двух армянских государств – Республики Армения и Рес -
публики Арцах. Информационный же фон для развязывания военной аг -
рессии в нашем регионе становится все более и более изощренным и
системным. Благо что Россия очень кстати инициировала внезапную про -
верку войск Южного и Западного военных округов, а также на радость и
успокоение турецко-азербайджанской военщины в Ингушетии произвело
развертывание подразделений артиллерии большой мощности, в том
чис ле 240-мм самоходных минометов «Тюльпан», в арсенал боеприпасов
ко торой входят термоядерные мины мощностью две килотонны.

Уважаемый читатель, видимо, ждёт и никак не дождётся вестей о
на шем «народном премьере» Николе Воваевиче, себя любимом. На этот
раз я вынужден похвалить Никола Воваевича, и на эту крамольную мысль
ме ня натолкнуло сердобольное отношение апшеронского султана Иль ха -
ма Алиева к судьбе Армении. Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся,
ска  зав к судьбе Армении. Так, на ранее упомянутом открытии региональ-
ного центра ASAN xidmәt в Балакене 29 июля т. г. Ильхам Алиев заявил:
«Ни для кого не секрет, что сегодняшнее руководство Армении состоит из
лю дей, находящихся под влиянием фонда Сороса. Достаточно посмот-
реть их биографии. Многие лица, работающие сегодня в Армении в пра-
вительстве, парламенте, судебной власти, на других ответственных дол -
ж ностях, являлись сотрудниками фонда Сороса и близких к нему ор га -
низаций. Понятно, что произошедшая в Армении «революция» явилась
оче редной провокацией Сороса и близких к нему кругов. … Нам известно,
что нынешнее руководство Армении исподтишка получает деньги от фон -
да Сороса, является его агентом, выполняет их заказы (это откровение
Алие ва лично меня вдохновляет, видать, он читает ИА REGNUM, где в от -
кры тую об этом на протяжении последних двух лет писалось. – А. Г.). По -
это му сегодня фонд Сороса открыто пожертвовал Армении 600 тысяч
дол ларов. Должны ли задуматься над этим страны-члены ОДКБ? Ко неч -
но, должны. И пусть Армения, цепляясь в страхе за подол ОДКБ, вспом-
нит, как дискредитировала её, арестовала генерального секретаря орга-
низации (В этом пассаже муаллима Ильхама понять можно, он вспомнил
ге нерал-полковника Юрия Хачатурова, отозванного пашиняновским ре -
жи мом с поста генерального секретаря ОДКБ, против не го возбудили на -
думанное уголовное дело. А вспомнил И. Алиев об этом неспроста, что -
бы этаким окольным путём выразить благодарность сыну Ю. Хача ту ро ва,
командиру третьего армейского корпуса Григорию Юрьевичу Хача ту рову
за то, что в ходе азербайджанской агрессии на Тавушско-Товузском участ -
ке армяно-азербайджанской границы он, проявив христианское милосер-

470

А. ГЕГАМЯН



дие, не сравнял с землей всю приграничную военную инфраструктуру и
живую силу противника на этом участке границы. – А. Г.). Впоследствии
под давлением освободила его. Но уголовное дело не было закрыто. В
те че ние года не позволяла ОДКБ назначить нового генерального секретаря».
Так и хочется воскликнуть – сагол (браво) муаллим Ильхам, чох сагол ёл -
даш (товарищ) Алиев. Словом, Ильхам Гейдарович буквально слово в
сло  во повторял оценки, данные николвоваевским властям со стороны ве -
ду щих оппозиционных политиков Армении. Что бы это значило? Завуа ли -
ро ванная поддержка николвоваевической пропагандистской машины, ко -
то рая, взяв на вооружение слова апшеронского султана, начнёт раздувать
миф о якобы «пятой колонне» в Армении, действующей в унисон с ру ко вод -
ством Азербайджана? Быть может, Алиев хочет выразить свою сердо-
больность о судьбе ОДКБ, которую пытался дискредитировать Н. Па ши -
нян, тем более что в этом же выступлении он заявил и другое: «Что ка са -
ется ОДКБ, то четыре из шести членов этой организации поддержали Азер -
байджан заявлениями, принятыми в международных организациях по
данному вопросу. Турция, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан яв ля ются
чле нами Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Ка зах стан и
Кыргызстан одновременно являются членами ОДКБ. Значит два члена
ОДКБ поддерживают Азербайджан посредством данной организации. Бе -
ларусь – член Движения неприсоединения. Заявление Дви же ния непри-
соединения выражает в том числе и позицию Беларуси. Таджи кис тан –
член Организации исламского сотрудничества высказал открытую пози-
цию в связи с этим пограничным конфликтом. То есть четыре стра ны уже
находятся рядом с Азербайджаном. А кто поддержал Арме нию? Я не ви -
дел, не заметил. К тому же, как члены ОДКБ могут поддержать нынешнее
руководство Армении?». Так что же все это значит, уважаемый читатель?
Ответ на этот вопрос, который мне приходит в голову мо жет показаться нес -
колько циничным, но он, надеюсь, точен. Никол Во ваевич Пашинян, выра-
жаясь по-простецки на ереванском сленге, са мым позорным образом
кинул Ильхама Гейдаровича, который был далеко небезучастен в финан-
сировании Сороса для совершения в апреле–мае 2018 года государст-
венного переворота в Армении. В дальнейшем иди л лические переговоры
в лифте в Душанбе, многообещающие поз драв ления Дональда Трампа
апшеронского султана с предвещанием пе ре лома в переговорном про-
цессе по Нагорно-карабахскому урегулированию и многие другие факты
крас норечиво свидетельствовали о неуклонном следовании Пашиняна ус -
тановкам заокеанских кукловодов. Однако пос ле фиаско азербайджано-
турецкой военщины в пограничном конфликте на армяно-азербайджан-
ской государственной границе все надежды на реа лизацию через Па ши -
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няна своих проектов на практике оказались пшиком. Вот и серчает муал-
лим Ильхам и на Никола, и на дядюшку Джорджа, ко торый известен, как
фи нансовый филантроп, щедро оплачивающий цветные революции в стра -
нах СНГ по всему периметру границ Рос сий ской Федерации.

Резюмируем: переговоры по Нагорно-карабахскому урегулирова-
нию зашли в тупик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прийти к ка -
ким-либо мирным договорённостям, что при подстрекательстве Тур ции
обе р нётся кровопролитной войной, которая охватит не только Азер бай -
джан, Армению и Арцах, но и все Закавказье. Предотвратить войну на Юж -
 ном Кавказе под силу лишь России. И это есть непреложная истина.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԱՆԴՐԿՈՎԿԱՍՈՒՄ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ԿԱՆԽԵԼ Ի ԶՈՐՈՒ Է
ՄԻԱՅՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ

Անոտացիա
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունները

մտել են փակուղի։ Ոչ Ալիևը, ոչ Փաշինյանն այսուհետ ի վիճակի չեն գալ որևէ
խաղաղ պայմանավորվածության, ինչը, Թուրքիայի հրահրմամբ, կվերածվի
արյու նահեղ պատերազմի, որը կընդգրկի ոչ միայն Ադրբեջանը, Հա յաս -
տանն ու Արցախը, այլև ողջ Անդրկովկասը։ Հարավային Կովկասում պա տե -
րազմը կանխել ի զորու է միայն Ռուսաստանը։ Եվ սա անվիճելի ճշ մար -
տություն է։

Եվ այսպես, 2020 թ. հուլիսի 29-ին սկսվեցին ադրբեջանա-թուրքական
զորավարժությունները, որոնք կավարտվեն ս. թ. օգոստոսի 10-ին։ Ադրբե -
ջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկություն է տարածել այն
մա սին, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև ռազմական համագործակցության
համա ձայնագրին համապատասխան կանցկացվեն մարտավարական զո -
րա վարժություններ մարտական հրաձգությամբ, երկու երկրների ցա մա -
քային ու ռազմաօդային ուժերի մասնակցությամբ։ Զորավարժություն ները
կան ցկացվեն Բաքվում, Նախիջևանում, Գյանջայում, Քյուրդամիրում և Եվ -
լա խում։ Ցամաքային զորքերի մասնակցությամբ զորավարժությունները տե -
ղի կունենան ս. թ. օգոստոսի 1–5-ը Բաքվում ու Նախիջևանում։ Կարելի էր
առան ձնապես չշեշտադրել ադրբեջանա-թուրքական զինվորականութ յան զո -
րավարժությունների անցկացման այս փաստը` մանավանդ հաշվի առնելով
այն, որ սույն հանգամանքը չափից ավելի սովորական երևույթ է դար ձել։
Սակայն, դատելով ադրբեջանական ԶԼՄ-ների հրապարակում ներից, չէր կա -
րելի չնկատել, որ թուրքական և ափշերոնյան սուլթանություն ներում պա -
տերազմի ջատագովներն ավելի նենգաբարո են դարձնում հմտ ությունները,
որպեսզի միջազգային հետաքրքրություն արթնացնեն այդ զո րա վար ժութ -
յունների հանդեպ։ Բավական է նայել ադրբեջանական առա ջատար ԶԼՄ-
ների հոդվածների վերնագրերը, որոնք ես հատուկ չեմ նշի, որպեսզի չգո -
վազ դեմ դրանք` որոշակի հետևություններ անելու համար, դի ցուք. ափշե -
րոնյան սուլթանը և նրա կամակատարները շատ ցավագին են ըն դունել Հա -
յաս տանի ու Ադրբեջանի պետական սահմանի Տավուշ–Թո վուզի հատ -
վածում իրենց ռազմական ագրեսիայում կրած բացահայտ ձա խողումը (2020 թ.
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հուլիսի 12–15), հրապարակումների այլ նպատակների շարքում դրված է
ափշերոնյան սուլթանության քաղաքացիների ուշադրութ յունը ոչ միայն ռազ -
մա կան ոլորտի ձախողումից շեղելու, այլ նաև ինչ-որ կերպ իրենց երկրի քա -
ղաքացիների կոտրված ոգին բարձրացնելու խնդիրը, որոնք խիստ հի աս -
թա փված են իշխանության բարձրագույն էշելոններում տիրող կոռուպ ցի -
այից, ինչպես նաև օրեցօր վատթարացող սոցիալական դրութ յունից։ Բնա -
կան է, որ այս իրավիճակում միանգամայն սպասելի էր, որ ափշերոնյան սուլ -
թանն էլ ավելի է կոշտացնելու իր ագրեսիվ, ռազմաշունչ հռետորաբանութ -
յունը։ Այսպես, ս. թ. հուլիսի 30-ին, ելույթ ունենալով Բալա քենում ASAN xid-
mәt տարածաշրջանային կենտրոնի բացման ժամանակ` Ալիևը հայտարա -
րեց. «Քանի դեռ ուշ չէ, հայկական զինված ուժերը պետք է հեռանան մեր հո -
ղերից։ Դա են պահանջում միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ ԱԽ չորս բանա ձև -
ե րը։ Հայկական զինված ուժերը պետք է առանց նախապայմանների հեռա -
նան ադրբեջանական հողերից։ Դա է պահանջում պատմական ճշմարտութ յունը։
Որովհետև Լեռնային Ղարաբաղը մեր պատմական հողն է» (haqqin.az/news/
185184)։ Դե ինչ, ափշերոնյան սուլթանի հղումը պատմական ճշմարտութ -
յան վերականգնման անհրա ժեշտ ությանը իրականում համապատասխան
պարզաբանումներ է պահան ջում։ Հույս ունեմ, որ հարգելի ընթերցողը ըմբռ -
նու մով կընկալի իմ հղումները հին հույն և հին հռոմեացի աշխարհագրագետ -
ներին, պատմաբաններին ու վստահության արժանի այլ աղբյուրներին։

Եվ ահա, հին հույն և հին հռոմեացի աշխարհագրագետների, փիլի սո -
փաների, պատմաբանների, խորագիտակ գրողների, մի խոսքով` նշա նա -
վոր մտածողներ Ստրաբոնի, Պլինիոս Ավագի, Կլավդիոս Պտղո մեոսի, Պլու -
տար քոսի, Դիոն Կասիոսի և այլ հեղինակների աշխատություններում (չեմ բա -
 ցառում` լիովին անծանոթ ափշերոնյան սուլթանությունում պատ մութ յունը բա -
ցահայտ խեղաթյուրողներին) նշվում է, որ Հայաստանի սահ մա նը հարևան
Աղվանքի` հնագույն պետության հետ, որը տարալեզու լեռ նա կան ցե ղերի
կոնգլոմերատ էր, անցնում էր Քուռ գետով։ Բյուզանդիայի և Պարս կա ստանի
միջև Հայաստանի բաժանումից հետո (մ. թ. 387 թ.) Արևել յան Անդրկովկասի
(ներառյալ Արցախը) տարածքն անցնում է Պարս կաս տա նին, ինչը մինչև ուշ
Միջնադար գործնականում չի անդրադարձել տա րա ծա շրջանի էթնիկ կազ -
մի վրա։ Հատկապես ընդգծենք, որ Քռի աջափ նյա կը Ար ցախի հետ միասին
շարունակում էր մնալ լիովին հայաբնակ։ Հանուն ար դա րության նշենք, որ
միայն XVIII դարակեսին Ղարաբաղի հյուսիսային շրջան ներում սկսվեց թյուր -
քական քոչվոր ցեղերի ներթափանցման գործ ըն թացը, ինչը հետագայում
հայկական մելիքությունների հետ թյուրքական քոչ վոր ցեղերի բազմամյա
պա տերազմների պատճառ դարձավ, սակայն, շնոր հիվ Լեռ նային Ղարա -
բաղի մելիքությունների բնիկ ժողովրդի, որոնց առաջ նոր դում էին տոհմիկ
մե լիքները, անձնուրացության և հերոսության արդյուն քում նրանք կա րո -
ղացան պահպանել փաստացի անկախությունը։ Էական եմ հա մա րում նշել
այն փաստը, որ դարեր շարունակ, հետ մղելով Օսման յան կայ սրության զոր -
քերի արշավանքները, քոչվոր թյուրքական ցեղերի ու հա րևան խա նութ -
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յունների զորքերի ասպատակությունները, Արցախի մելի քութ յունները մշ -
տա պես պայքարել են այլադավան նվաճողների իշ խա նութ յու նից ազատա -
գրվելու համար։ Դեռևս XVII–XVIIIդդ. Ղարաբաղի մելիքները նա մա  կա գրութ -
յուն ունեին ռուս ինքնակալների, դիցուք` Պետրոս I-ի, Եկա տե րինա II-ի և
Պա վել I-ի հետ։ Բազմադարյա պայքարի արդյունքում 1805 թ. պատ  մական
Արցախի, Ղարաբաղի խանության տարածքը, Արևելյան Անդր կով կասի ըն -
դարձակ շրջանների հետ միասին, «առհավետ» անցավ քրիս տո նեական Ռու -
սական կայսրությանը, ինչն իր հաստատումն ստացավ Գյու  լիստանի պայ -
մա նագրով (1813 թ.) և հետո` Թուրքմենչայի պայ մա նա գրով (1828 թ.) Ռու -
սաստանի և Պարսկաստանի միջև, ու մնաց Ռուսական կայ  ս րութ յան կազ -
մում ընդհուպ մինչև 1917 թ. իր անկումը։ 1918–1920 թթ. Լեռ  նային Ղարա բա -
ղը դարձավ դաժան պատերազմների թա տերաբեմ ան կա  խությունը վերա -
կան գ նած Հայաստանի Հան րա պե տութ յան և 1918 թ. թուր  քական ինտեր -
վեն ցիայի արդյունքում ստեղծված ու Ադր բե ջանական Դե  մո կրատական
Հան րապետություն անունն ստացած առաջին պետական կազ մավորման
միջև։ Ըստ էության, այդ ժամանակվանից էլ սկսվում է ժա մա նակակից Ադր -
բեջանական Հանրապետության պատմությունը։ Տողերիս հե ղինակն արդեն
քանիցս գրել է այն մասին, որ 1921 թ. հուլիսին Հա յաս տա նի ու Ադրբեջանի
կառավարությունների միջև կնքված համաձայնագրի հի ման վրա Լեռնային
Ղարաբաղը ճանաչվել է Հայաստանի անքակտելի մաս։ Հե տագայում Ստ -
ալինի անմիջական ճնշմամբ ՌԿ(բ)Կ Կովբյուրոյի 1921 թ. հու լիսի 4-ի պլե -
նու մն ընդունում է որոշում.
«1. Ղարաբաղը թողնել Ադրբեջանի սահմաններում։ «Կողմ» են քվեար կում`
Նա  րի մա նովը, Մախարաձեն, Նազարեթյանը, «դեմ» են քվեար կում` «Օրջո -
նի կիձեն, Մյասնիկովը (յանը), Կիրովը, Ֆիգատները:
2. հանրաքվեն անցկացնել ամբողջ Ղարաբաղում` հայերի և մուսուլմանների
ամ բողջ բնակչության մասնակցությամբ:
3.Ղարաբաղի լեռնային մասը ներառել Հայաստանի կազմում։ «Կողմ» են
քվե ար կում`Օրջոնիկիձեն, Մյասնիկովը, Ֆիգատները, Կիրովը։

Որոշվեց. Լեռնային Ղարաբաղը ներառել Հայկական ԽՍՀ կազմում,
հան րաքվեն անցկացնել միայն Լեռնային Ղարաբաղում»։

Այնուհետև հայտարարությամբ հանդես եկավ Խորհրդային Ադր բե ջա -
նի այն ժամանակվա ղեկավար Նարիմանովը` հարցի վերջնական լուծումը
ՌԿԿ Կենտկոմ տեղափոխելու առաջարկությամբ։ 1921 թ. հուլիսի 5-ին ՌԿ(բ)Կ
Կենտկոմի Կովբյուրոյի նոր որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղը թող ն վում է Ադր -
բեջանական ԽՍՀ-ի կազմում (https://vstrokax.net/istoriya/reshenie-kavbyuro-
po-karabahu/)։ Նշենք նաև, որ Հայաստանում խորհրդային իշ խա նության հաս -
տատումից անմիջապես հետո Ադրբեջանի Հեղկոմը «վիճե լի տա րածքները»`
Լեռնային Ղարաբաղը, Զանգեզուրը և Նախիջևանը, ճանա չում է Հայաս տա -
նի անքակտելի մասեր, ընդ որում` ընդգծենք, որ Լեռնային Ղա րա բաղի հան -
դեպ հավակնություններից հրաժարվելու պահին Զանգե զուրն ու Նախիջև ա -
նը չէին մտնում Ադրբեջանական Հանրապետության մեջ։ Ընթերցողներին
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Լեռ նային Ղարաբաղը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի ենթա դա տությանը հանձնե -
լու մասին կուսակցական մարմնի որոշման լիակա տար իրավաբանական
չկա յացածությունը բացահայտող հետագա մանրա մաս ներով չհոգնեցնելու
հա մար նշենք, որ այդ պատմական անար դա րութ յունը չեղարկվեց 1991 թ.
սե պտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի մարզ խոր հրդի և Շահումյանի շր -
ջա նի ժողովրդական դեպուտատների խորհրդի հա մա տեղ նիստում, որտեղ
հռ չակվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տութ յան (ԼՂՀ) անկախությունը
նախկին ԼՂԻՄ և Շահումյանի շրջանի սահ ման ներում։ 1991 թ. նոյեմբերին Ադր -
բեջանի Գերագույն խորհուրդն ընդու նեց օրենք ԼՂԻՄ-ը լուծարելու մասին,
որը ԽՍՀՄ Սահմանադրական դա տա րանի կողմից որակվեց որպես ԽՍՀՄ
Սահմանադրությանը հակասող։ Իսկ արդեն 1991 թ. դեկտեմբերի 10-ին, Խոր -
հրդային Միության փլուզումից մի քանի օր առաջ, Լեռնային Ղարաբաղում մի -
ջազգային դիտորդների ներ կա յությամբ և ԽՍՀՄ գործող օրենքներին լիովին
համապատասխանությամբ տե ղի ունեցավ հանրաքվե, որտեղ բնակչության
ճնշող մեծամասնությունը` 99,89%-ը, արտահայտվեց Ադրբեջանից լիակա -
տար անկախության օգտին։ Այս պիսով, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տութ -
յունը ոչ մի կերպ չի կարող հան դիսանալ Ադրբեջանական Հանրապետութ -
յան «անքակտելի» մասը։

Կարծում եմ, որ հարգելի ընթերցողների մոտ այլևս չպետք է առաջանա
պատ մական ճշմարտության հարցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պե տութ -
յան պատկանելության մասին, ինչին կոչում է ափշերոնյան սուլթանը։ Միև նույն
ժամանակ, կարևոր է հասկանալ, թե ինչով է պայմանավորված ադր բե   ջա նա-
թուրքական տանդեմի ցուցադրական ագրեսիվությունը հայկական եր  կու
պե տությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե -
 տութ յան հանդեպ։ Որո՞նք են ադրբեջանա-թուրքական բազեների` Անդր կով -
 կասի տարածաշրջանում, Ռուսաստանի հարավային մատույցներում ինչ
գնով էլ լինի անկայունության իրադրություն ստեղծելու դրդա պատ ճառ նե րը։

Ուշադիր վերլուծելով թուրքական ու ադրբեջանական զանգվածային
լրատ վամիջոցների հրապարակումները և թուրք ու ադրբեջանցի սուլ թան -
ների կողմից պատվիրված կանխակալ հոդվածները ռուսաստանյան և ար -
տա սահմանյան ԶԼՄ-ներում` բավական հետաքրքիր քաղաքական պատ -
կեր է ուրվագծվում։ Բոլոր հրապարակումների միջով կարմիր թելի պես ան -
ց նում է միտքը Ադրբեջանի և հայկական երկու պետությունների` Հայաս տա -
նի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության միջև պատերազմի
ան խու սափելիության մասին։ Այնուհետև ընդգծվում է այդ պատերազմին
Թուր  քիայի պարտադիր մասնակցությունը, բնականաբար, Ադրբեջանի կող -
մում։ Ընդ որում` նշված հրապարակումներն ուղեկցվում են, հանկարծ պա -
տե  րազմ սկսվելու դեպքում, Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին տասնյակ
հոդ  վածներով։ Ավելին, ռուսաստանցիների հանրային կարծիքի հար ցում -
ներ են արծարծվում, թե ում պետք է Ռուսաստանն աջակցի Ադրբեջանի և Հա -
 յաստանի միջև կոնֆլիկտում։ Կամ էլ` արժե՞ արդյոք, որ Ռուսաստանը մի -
 ջամտի Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտությանը։ Մեդիա-քի լեր նե րը
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հատ  կապես վարպետորեն են վերնագրում իրենց հոդվածները, դիցուք`
«Duvar (Թուրքիա). Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունը հրա -
 հրել է Ռուսաստա՞նը»։ Հոդվածի նախաբանում (Մյուհդան Սաղլամ) օգ տա -
գործվում է ծեծված հնարքը։ Այսպես, տեքստի սկզբում արծարծվում է բա -
ցահայտ սադրիչ սուտ, իսկ հետո այդ սուտը հերքվում է։ Ահա թե ինչ ենք կար -
 դում անոտացիայում. «Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակասության սր -
ման մեջ շատերը տեսել են «Կրեմլի ձեռքը» (ովքե՞ր են այդ շատերը` սուլ թան
Էրդողանի կամ ափշերոնյան սուլթան Ալիևի թիմի վերլուծաբաննե՞րը։ Իսկ
գուցե տեղեկատվական պատերազմի անդրօվկիանոսյան ստրա տեգ նե՞րը,
որն արդեն ոչ մեկ տասնամյակ վարվում է Ռուսաստանի դեմ։ Այս և նման այլ
հար ցեր հանելուկ են մնում – Ա. Գ.)։ Սակայն հեղինակը փորձել է տար հա -
մոզել ընթերցողներին` բացատրելով, թե ինչու Մոսկվայի համար շա հե կան
չեն հակամարտությունները նախկին խորհրդային հանրապե տութ յունների
միջև (նորից լռության է մատնվում, հանելուկ է մնում այն, թե ով քեր են այդ
ըն թերցողները, որոնց պետք է տարհամոզել, որպեսզի նրանք հայ-ադր բե -
ջա նական հակամարտությունում «Կրեմլի ձեռքը» չփնտրեն – Ա. Գ.)»։ Կա -
րելի է բերել տասնյակ ուրիշ օրինակներ, որտեղ ուրվագծվում է այդ հրա -
պա  րակումների գլխավոր նպատակը, այն է` ընթերցողների գի տակ ցութ յան
մեջ ներարկելով միտք, համաձայն որի հայ-ադրբեջանական կոնֆ լիկ տը
առնվազն եղել է Ռուսաստանի գիտությամբ, էլ չասենք այլևայլ «պայ ծա ռա -
տեսների» հիշատակումների մասին, ովքեր կոնֆլիկտի մեջ տեսել էին
«Կրեմլի ձեռքը»: Այս տափակ սուտը, որ տարածում է ադրբեջանա-թուր քա -
կան քարոզչությունը, նոր չէ։ Բավական է հիշել, որ Ապրիլյան քառ օր յա
(2016 թ.) պատերազմից հետո, որը սանձազերծեց Ադրբեջանը Ար ցա խի Հան -
րապետության դեմ, հակազգային սորոսյան ողջ տականքը Հայաս տա  նում
հայ տարարեց այն մասին, որ Ադրբեջանը պատերազմը սան ձա զեր ծել է Ռու -
սաստանի հավանությամբ։ Ապատեղեկատվություն տարածողների այդ ճամ -
բարում փայլեց նաև Հայաստանի «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վո վա ևի չը` իր իսկ
սիրեցյալը։ Եվ ահա, հիմա Հայաստանի և Ադրբեջանի պե տա կան սահմանի
Տավուշ–Թովուզի տեղամասում ադրբեջանա-թուրքական ագ րե սիային (2020
թ. հուլիսի 12–15) Ռուսաստանի արհեստական ներ գրավ  ման վերաբերյալ
տե ղեկատվական ֆոնի ստեղծման առաջադրանքն ադր բեջանա-թուրքա -
կան մաս-մեդիան ստացել է այդ նույն անդր օվ կիա նոս յան տիկնիկավար նե -
րից։ Ընդ որում` Ռուսաստանի և Հայաստանի դեմ նշ ված տեղեկատվական
պատերազմն արդեն խիստ պահանջված է Թուր քիա յի ու նաև Ադրբեջանի
կողմից (չէ՞ որ այդ ֆոնին ափշերոնյան սուլթանը քա ղաքական սակար կութ -
յունների մեջ մտնելու բան կունենա, որը հասա րակ ժողովրդի մեջ պնակա -
լեզություն է անվանվում)։

Հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ.
իսկ ո՞րն է Ադրբեջանի դեմ պատերազմում Հայաստանին սադրողի դերում
Ռու   սաստանը ներկայացնելու Թուրքիայի շահագրգռվածությունը։ Եվ ըն թե -
ր  ցողը միանգամայն իրավացի կլինի։ REGNUM տեղեկատվական գոր ծա -
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կա  լությունում 2020 թ. հուլիսի 17-ին հրապարակված «Հայաստանի հա կազ -
գա    յին իշխանությունների հատուցման ժամը մոտ է» հոդվածում ես արդեն գրել
եմ հակառուսական գործիչների` հայ-ադրբեջանական սահմանի հենց Տա -
 վուշ–Թովուզի հատվածում Հայաստանի ռազմական գործո ղութ յուն նե րում
Մոսկվայի հետաքրքրվածությունը բացատրելու նսեմ փորձերի մասին` իրե -
նց փաստարկներն այս հաշվով պատճառաբանելով հայկական ԶՈւ-ի կող -
 մից ականանետերից ու հաուբիցներից գնդակոծության հնարա վո րութ յամբ
և հետո «Բաքու – Ջեյհան» նավթատարը, «Բաքու – Թբիլիսի – Էրզ րում», գա -
զա տարը, «Բաքու – Սուփսա» նավթատարը շարքից հանելով։ Այ  նու հետև
ադր բեջանա-թուրքական տեղեկատվական խառնամբոխի ար կա ծա խն դիր -
ները վտանգավոր եզրահանգում են անում այն մասին, որ Ադր բե ջանի նավ -
թա- և գազատարները շարքից հանելը նպաստավոր պայ ման ներ կստեղծի
ռուսական գազատարների` «Թուրքական հոսք 1-ի և 2-ի», «Երկ նագույն
հոս քի» նախագծային հզորություններին աստիճա նա կան անց ման համար։
Ըն թերցողներին հիշեցնենք, որ դեռևս 2019 թ. ռուսա կան գա զի ար տա հա -
նումը Թուրքիա կրճատվել էր 35%-ով` մինչև 15,5 մլրդ խոր. մետր, իսկ 2020 թ.
հունվար–ապրիլին վառելիքի մատակա րարում ները (ան ցած տարվա նույն
ժամանակահատվածի համեմատ) նվազել էին ևս 29,5%-ով։ Նշենք նաև, որ ս. թ.
հուլիսի 27-ից մինչև ս. թ. օգոստոսի 13-ը «Թուրքական հոս քի» թուրքական
հատվածը կանգնեցվել է պրոֆիլակտիկ նորոգման, և այդ ընթացքում ռու -
սա կան գազի մատակարարումները լիովին կդադա րեց վեն։ Այսինքն` բա -
վա կանաչափ չտեղեկացված ընթերցողների և գործին ոչ քա ջա տեղյակ քա -
ղաքական գործիչների համար կանոնավոր արտա նետ վող սուտը Հայաս -
տանի և Ադրբեջանի սահմանին լարվածության թեժաց ման հարցում ռուսա -
կան կողմի հետաքրքրվածության մասին կարող է մի ան  գամայն ճշմար տա -
նման թվալ։

Այսպես, ի՞նչ նպատակներ են հետապնդում թուրք-ադրբեջանական
քա  րոզ չությունն ու նրանց տեղեկատվական առումով աջակցող գունավոր
հե   ղափոխությունների անդրօվկիանոսյան ստրատեգները։ Հանձն չեմ առնի
պնդել, որ թուրքական, ինչպես և ադրբեջանական քարոզչության դրդա պատ -
ճառների իմ հետագա տեսլականը սպառիչ է։ Բայց որ այն գոյություն ունի,
կարծում եմ, հետագա շարադրանքը կարդալուց հետո կհամաձայնի նաև
ընթերցողը։

Մի փոքր անդրադարձ պատմությանը։ Այսպես, 1921 թ. մարտի 16-ին
Մոսկ վայում Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի կառավարության և ՌԽՖՍՀ կա -
 ռավարության ներկայացուցիչները ստորագրեցին Բարեկամության և եղ -
բայրության Մոսկվայի պայմանագիրը։ Մոսկվայի պայմանագրի արդ յուն քում
Թուրքիային անցան 30 հազ. քառ. կիլոմետր ընդհանուր մակե րե սով հայ կա -
կան տարածքներ։ Այդ տարածքները զավթվել էին Հայաստանի դեմ Թուր -
քի այի զինված ագրեսիայի հետևանքով, որն ավարտվեց այդ պայ մա նագրի
ստորագրումից ընդամենը երեքուկես ամիս առաջ։ Այսինքն` Մոսկ վայի պայ -
մանագիրը Թուրքիային հանձնեց զավթված հայկական տա րած քները։ Ավե -
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լին, III Հոդվածը, փաստորեն, կանխորոշեց Նախիջևանի մար զի ճակատա -
գի րը, որը ոչ մի առնչություն չուներ ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ բոլ շևիկ յան Ռուսաս -
տանի հետ, այն է. «Պայմանավորվող երկու կողմերը հա մա ձայն են, որ Նա -
խի ջևանի մարզը սույն պայմանագրի (С) հավելվածում նշված սահ ման նե -
րում կազմավորում է ինքնավար տարածք Ադրբեջանի հովանու ներ քո, պայ -
մա նով, որ Ադրբեջանը չի զիջի սույն պրոտեկտորատը ոչ մի եր րորդ պետութ -
յան» (https://ru-history.livejournal.com/4622490.html)։ Սրան հա  ջոր  դած` 1921 թ.
հոկտեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրի եզրա կա ցութ յու նը` Մոսկվայի պայ -
մանա գրին իդենտիկ, որը Թուրքիայի հետ ստորագրել էին անդր կովկասյան
հան րապետությունները (Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաս տան), ավարտեց
մի ջպետական սահմանների իրավաբանական ձևակեր պու մը, որոնք գո -
յություն ունեն առայսօր։ Հատկապես նշենք, որ Հայաս տա նը չի վավերացրել
Կարսի պայմանագիրն առայսօր և չի ճանաչում Թուր քիա յի հետ սահ ման -
ները։ Ընթերցողներին հիշեցնենք Տատյանա Բայկովայի հոդ վածը` հրապա -
րակված 2016 թ. փետրվարի 8-ին «Известия» թերթում, «Պատ գա մա վոր նե -
րն առաջարկեցին չեղյալ հայտարարել Թուրքիայի հետ Բա րե կամության պայ -
մա նագիրը» վերնագրով, որում, մասնավորապես, կար դում ենք. «Պետ դու -
մայում պատրաստել են դիմում 1921թ. «Բարե կա մութ յան և եղբայրության
Մոսկվայի պայմանագրի» խզման մասին։ Պատգա մա վորներն առաջարկում
են չեղյալ հայտարարել բարեկամության և եղբայ րութ յան մասին Մոսկվայի
պայմանագիրը` ստորագրված 1921թ. մարտի 16-ին ՌԽՖՍՀ կառավա րութ -
յան և Թուրքիայի Ազգային մեծ ժողովի կառավա րութ յան կողմից։ Այսպիսի
առաջարկությամբ ՌԴ Կոմկուսի Կենտկոմի փոխ նա  խա գահ Վալերի Ռաշ -
կի նը և ՌԴ Կոմկուսի Կենտկոմի քարտուղար Սեր գեյ Օբուխովը դիմել են ՌԴ
նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ՌԴ ԱԳՆ ղե կա  վար Սերգեյ Լավրովին։
Իրե նց նամակում (կա «Известия»-ի տնօրի նութ յան տակ) նրանք նշում են
Անկարայի ագրեսիվ պահվածքի հետևողական գի ծը Մոսկվայի հանդեպ։
«Կար ծում ենք, որ այժմ, թուրքական ագրեսիայի աճի պայմաններում, մենք
պետք է իրավաբանորեն մշակենք մեր երկրի և նրա դաշնակիցների համար
ոչ շահավետ (Հայաստանի համար կոր ծա նա րար – Ա. Գ.) ռուս-թուրքական
բո լոր համաձայնագրերի վերանայման հնա րա վորությունը։ Անկարան
պետք է հասկանա, թե ինչի կարող է վերածվել մեզ համար հակամարտութ -
յան թեժացումը։ Միայն դա կարող է սթափեցնել և զսպել նրան նոր սադրանք -
ներից», – «Известия»-ին ասել է Ս. Օբուխովը։ Իրենց գործընկերների նա -
խա ձեռնությունը պաշտպանում են նաև «Спра вед  ливая Россия»-ում։
Պետդումայի պատգամավոր Օլեգ Պախոլկովի խոս քով` Մոսկվայի պայ մա -
նագիրը ստորագրվել է ի վնաս Ռուսաստանի շա հե րի. «Թուր քերն առա ջադ -
րել են շատ ծանր պայմաններ պայմանագրում, այդ թվում և Լեռնային Ղա -
րա բաղի ստեղծման մասին կետը։ Բայց թուրքերին պետք է դաստիարակել,
ամեն ինչ այս աշխարհում հավերժ չէ լուսնի տակ։ Եվ եթե դուք (թուրքերը –
խմբ.) այսօր նորից սկսում եք կանգնել սադրիչ դիր քորոշման վրա, ապա
Բա րեկամության և եղբայրության մասին պայ մա նա գրի չեղարկման հարցը
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նոր մալ միջոց է։ Եվ այս հարցում մեզ կաջակցի Հա յաստանը։ Արդյո՞ք այդ
խզումը կունենա իրավաբանական ուժ` հայտնի չէ, բայց մեր տարածքային
հավակնություններն այն մասին, որ մենք համա ձայն չենք, դա ճիշտ է»։ ...
Վ.Պուտինը Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ի հետ հանդիպման ժա մա -
նակ Թուրքիայի ագրեսիան (խոսքը 2015 թ. նոյեմ բե րի 24-ին Սիրիայի Արա -
բական Հանրապետության տարածքում թուրքա կան ՌՕՈւ F-16 կործանիչ -
ների կողմից խփված ռուսական ՍՈւ-24 կործա նի չի մասին է – Ա. Գ.) բնութագ -
րեց որպես «հարված թիկունքին ահաբե կիչ ների հանցակիցների կողմից»։
Այստեղ պետք է նշել, որ Թուրքիան քանիցս խախ տել է Մոսկվայի պայմա -
նա գիրը։ Այսպես, Հոդված VIII-ն ասում է. «Պայ մա նա վորվող երկու կողմերը
պարտավորվում են թույլ չտալ իրենց տարած քում կազմակերպությունների
կամ խմբերի կազմավորում կամ ժամանում, որոնք հավակնում են մյուս կող -
մի կառավարության դերին կամ տարածքի մի մասին, ինչպես և խմբերի ժա -
մա նում, որոնք նպատակ ունեն պայքարել այլ պետությունների դեմ։ Ռու սաս -
տանը և Թուրքիան հանձն են առնում նույն պիսի պարտավորություն նաև
Կովկասի խորհրդային հանրա պե տութ յուն ների նկատմամբ, փոխադար -
ձութ յան պայմանով»։ Համաշխարհային տնտե  սության և միջազգային հա -
րա բե րությունների ինստիտուտի ավագ գիտ աշ խատող Վիկտոր Անա տո -
լևիչ Նադեին-Ռաևսկին խիստ համոզիչ նշել է թուրքական կողմից Մոսկվայի
պայմանագրի VIII Հոդվածի կոպտագույն խախ տումները։ «Առաջին կոպտա -
գույն խախտումները եղել են դեռևս մինչև Երկ րորդ համաշխարհային պա -
տե րազմը, երբ նրանք (Թուրքիան) իրենց մոտ ապաստան տվեցին քաղա -
քական այն տականքներին, որոնք ծրա գրում էին ստեղծել Մեծ Թուրանը`
հս կայական կայսրություն Ադրիատիկից մինչև Խաղաղ օվկիանոս, որտեղ
կտիրեին թուրքերը։ Գումարած պան թյուր քա կան կազմակերպությունները,
որոնք սկսեցին բացահայտ քարոզել պա տե րազմի սկիզբն ու կայսրության
ընդլայնումը։ Նման կազմա կերպութ յուն նե րի մեջ էին «Ազգայնական շար -
ժում» կուսակցությունը և նրա երիտա սար դա կան թևը` «Գորշ գայլեր» կազ -
մա կերպությունը։ Այս բոլոր տարիներին Թուր քիան չի հրաժարվել Մեծ Թու -
րա նի գաղափարից, ինչը պայմանագրի կո պիտ խախտում էր» (tvzvezda.ru
/news/forces/content/201602090837-es9e.html)։ Այնուհետև Վ. Նադեին-Ռա -
ևսկին նշում է, որ պայմանագրի նոր մե րից հեռացում էր նաև օգնությունը, որը
Թուրքիան բացահայտ ցուցա բե րում էր չեչեն գրոհայիններին 1990–2000-ա -
կան թթ.։ Հայտնի է, որ հենց այդ երկ րում է ապրել և հակառուսական քա -
րոզչությամբ զբաղվել, այսպես կոչ ված, իչկեր նախարար Մովլադի Ուդու -
գովը։ Հենց թուրքական մզկիթներում է հա վաքվել փողը զենք գնելու և Չեչ -
նիայում գրոհայիններին աջակցելու հա մար։ «Թուրք էմիսարները Ռուսաս -
տանի տարածքում կռվում էին Իչկերիայի դրոշ ների ներքո, նրանք հարյուր -
ներով ոչնչացվել են այստեղ, – գրում է Վ.Նա դեին-Ռաևսկին։ – Թուրքական
կող մից վարվել է նաև ակտիվ իսլամիս տա կան քարոզչություն։ Այսինքն, փաս -
տորեն, պայմանագրի այդ հոդվածը (խոս քը Մոսկվայի պայմանագրի VIII
Հոդվածի մասին է – Ա. Գ.) բավական հա ճախ է խախտվել, այդ թվում վեր -
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ջին ժամանակներս»։ Դե ինչ, հույս ունեմ, որ հարգելի ընթերցողը կհամա ձայ -
նի, որ ներկայում տառացիորեն յու րա քանչյուր քայլափոխի մենք դառնում
ենք Մոսկվայի պայմանագրի III և VIII Հոդվածների նորմերի նոր կոպտագույն
խախտումների ականա տես նե րը։ Մա նավանդ որ թուրք սուլթան Ռեջեփի
գոր ծողությունների արտաքին քա ղա քական ողջ ուղղվածությունը ենթարկ -
ված է Մեծ Թուրանի գաղափարի կեն սագործմանը։ Ընթերցողներին հիշեց -
նենք, որ պանթյուրքիզմի, Մեծ Թու րա նի գաղափարի առաջին հանրահռ -
չակողներից մեկը եղել է հրապարա կա խոս Իսմայիլ բեկ Գասպրինսկին, ով
1883 թ. Բախչիսարայում (Ղրիմ) սկսեց հրապարակել «Թերջիման» («Թարգ -
մանիչ») թերթը։ Ըստ երևույթին, այս հրապարակումները ևս պակաս կա -
րևոր դեր չի խաղում այն հարցում, որ սուլ թան Ռեջեփը ագրեսիվորեն չի ըն -
դու նում Ռուսաստանի Դաշնությանը Ղրի մի պատկանելության փաստը։

Բնավ պատահական չէ, որ այսքան մանրամասն կանգ առա մեր ոչ
այն  քան հեռավոր պատմության փաստերի վրա։ Կարծում եմ, որ ռուս-թուր -
քա կան հարաբերությունների վերջին 100 տարիների պատմության որոշ
ման   րա մասների իմացությունն ամենայն համոզչությամբ թույլ կտա անելու
հե տևյալ եզրահանգումը. սուլթան Ռեջեփը, տարված Մեծ Թուրանի գաղա -
փա  րով, իր որքան վտանգավոր, նույնքան էլ զառանցական գաղափարին
հաս  նելու միակ պատնեշ տեսնում է առաջին հերթին Ռուսաստանն ու ան -
ձամբ նրա նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին։ Եվ սա միան գա -
մայն օրինաչափ է, քանի որ Վլադիմիր Պուտինը, ինչպես ասում են, լրիվ պար -
զել է իր թուրք վիզավիի էությունը։ Ինչպես և վայել է մեծ տերության առաջ -
նորդին, նախագահ Վ.Պուտինը ժամանակ առ ժամանակ կոկիկ տալիս է
սուլ թան Ռեջեփի քթին, հենց որ ճայթող բազեն անցնում է կարմիր գիծն ու
հան  դես գալիս հերթական սադրիչ, ռազմաշունչ, ագրեսիվ գաղափարով։ Ըն -
դա  մենը մի մեջբերում կատարեմ Էրդողանի ռազմաշունչ հռետորաբա նութ -
յու նից, դիցուք. «Թուրքիան վճռականորեն դատապարտում է Հայաստանի
գրոհ ները բարեկամական և եղբայրական Ադրբեջանի դեմ։ Այդ հարձակումը
իրա դար ձություն է, որը դուրս է գալիս Հայաստանի սահմաններից (սա Հա -
յաս տանի դեմ ս. թ. հուլիսի 12–15-ին Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի ին -
տեր նացիոնալացման անթաքույց սադրանք է` նպատակ ունենալով դրա -
նում ներ գրավել Ռուսաստանը – Ա. Գ.)»։ Այստեղ կցանկանայի հատուկ նշել,
որ Էր դողանի ողջ երկերեսանիությունը որպես քաղաքական գործչի դեռևս
2009 թ. մեր կացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Ազա -
տի Սար գսյանը։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, ես չսխալվեցի։ Այսպես, Հայաս -
տա նի Հանրապետության անկախության հռչակման համարյա թե առաջին
օր  վանից հավաքական Արևմուտքը անդադրում փորձում էր հասնել թուրք-
հայ  կական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Թուրքիան, գտնվելով Եվ -
րա միության նախաբաղնիսում, ամեն կերպ փորձում էր ներկայանալ մի ջազ -
գային հարաբերությունների մի ինչ-որ խաղաղասեր սուբյեկտի դերում, որը
փա փագում է եվրոպական արժեքները սերմանել թուրքական հասարա կութ -
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յունում։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Հա կոբի
Տեր- Պետրոսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավոր ման նա -
խանձախնդիրն էր։ Այսպես, Media Max ինտերնետ-պարբերականի 2011 թ.
հու նիսի 23-ի հարցազրույցում ՀՀ նախկին նախագահը նշել էր, որ մին չև
1992 թ. Թուրքիայի հետ հարաբերությունները նորմալ էին. «Մենք պատ րաստ
էինք դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ Պատ րաստ էր ան -
գամ արձանագրության նախագիծը, մնում էր մեկ-երկու հարց լուծել։ Այստեղ
սկս վեցին մարտերը Քելբաջարի շրջանում, և թուրքերը պար զապես կանգ -
նեցրին այդ գործընթացը` ի նշան համերաշխության Ադր բե ջանի հետ։ Նրա -
նք պատռեցին այդ համաձայնագրերը և փակեցին սահ ման ները ... Նրանք ադր -
բեջանցիներին ներշնչում էին, թե Թուրքիան դաշ նա կից է, որ նա նրանց
թիկունքին է, և ադրբեջանիցները կարող են լինել ան զի ջում ղարաբաղյան հար -
ցում» (mediamax.am/ru/news/armeniaturkey/1490/)։ Նման բան կարդալով`
ակա մա հարց ես տալիս. մի՞թե Թուրքիան պետք է ներ շնչեր ադրբեջանցի -
նե րին, որ կանգնած է նրանց թիկունքին։ Ի՞նչ է սա` նախ կին նախագահի մի -
ա մտությո՞ւն։ Չեմ կարծում։ Ավելի շուտ` ցանկություն նո րից վկայելու Թուր -
քիայի հետ Հայաստանի բարիդրացիական հարա բե րութ յուններ հաստա տե -
լու իր սրտահույզ վերաբերմունքի մասին, որը խրա խուս վում էր արտասահ -
մանից։ Լ. Տեր-Պետրոսյանին փոխարինած ՀՀ երկ րորդ նախագահ Ռոբերտ
Սեդ րակի Քոչարյանը սկզբից ևեթ ոչ մի պատրանք չու ներ հայ-թուրքական
հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ, չնա յած ՀՀ արտաքին
քաղա քականությունում Ռ. Քոչարյանը որդեգրել էր կոմ պլե մենտարիզմի քա -
ղաքականությունը։ Ռ. Քոչարյանի նման դիրքորո շումը, բնականաբար, չէր
կա րող դուր գալ հավաքական Արևմուտքին։ ՀՀ եր րորդ նախագահ Սերժ
Ազատի Սարգսյանը, հիանալի տեղեկացված լինելով իր նախորդների կա -
ռա վարման տարիներին տեղի ունեցող հայ-թուրքական հա րաբե րություն -
ների տարաբնույթ փոփոխությունների, այդ հարցին ԱՄՆ-ի և Եվրամիության
շա հագրգիռ վերաբերմունքի մասին, ըստ իս, բավական հե ռա տես վարվեց`
համաձայնելով դրական վերաբերվել հավաքական Արև մուտ քի չդադարող
առաջարկություններին` ստորագրել հայ-թուրքական հա մա տեղ արձանագ -
րութ յուն ները։ Այսպես, 2009 թ. հոկտեմբերի 10-ին Թուր քիա յի և Հայաստանի
ԱԳՆ ղեկավարներ Ահմեթ Դավութօղլուն և Էդվարդ Նալ բանդյանը Ցյուրի -
խում (Շվեյցարիա) ստորագրեցին «Դիվանագիտական հա  րա բերություն -
ների հաստատման մասին» և «Երկկողմ հարա բերութ յուն նե րի զարգացման
մասին» արձանագրությունները։ Ընթերցողներին հի շեց նենք, որ արձանագ -
րություն ների ստորագրման արարողությանը մասնակ ցում էին ՌԴ, Ֆրան -
սիայի և Սլովենիայի ԱԳՆ ղեկավարներ Սերգեյ Լավրովը, Բեռ նար Քուշները
և Սամուել Ժբոգարը, ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլին թո նը, ինչպես նաև
ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչ Խավիեր Սոլանան։ Նման քայ լի գնալով` Սե -
րժ Ազատիչն, անկասկած, գիտեր, թե իմիջի ինչ կորուստ նե րի հետ էր կապ -
ված հայկական Սփյուռքում, և Հայաստանում նույնպես, նրա այդ որոշումը։
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Սակայն Ս. Սարգսյանի կանխատեսումներն այն մասին, որ Թուրքիան չի վա -
վե րացնելու հայ-թուրքական արձանագրությունները, ար դա րացան տառա -
ցիորեն մեկ ամսվա ընթացքում, որը հաջորդեց ար ձա նա գրությունների ստո -
րագրմանը, երբ սուլթան Ռեջեփը այդ փաստաթղթերի վա վերացումը շաղ -
կա պեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ։ Նշենք նաև,
որ մոտ երկու տարի հետո` 2011 թ. օգոստոսին, 2009 թ. Հա յաս տանի հետ Թուր -
քիայի ստորագրած Ցյուրիխյան արձանա գրութ յուն նե րը հան վեցին Թուրքիայի
Ազգային մեծ ժողովի օրակարգից։ Ինչպես այս առն չութ յամբ տեղեկացրին
թուրքական ԶԼՄ-ները, ամերիկյան կողմը պնդում էր, որ պեսզի Անկարան
առ անձնացնի Ցյուրիխյան գործընթացը Ղարաբաղյան հա կամարտության
կարգավորման հարցից։ Այդ ժամանակ էլ Թուրքիայի ար տա քին գործերի նա -
խարար Ահմեթ Դավութօղլուն սրտնեղել էր լրագրող նե րի մոտ. «Ես աղաչում
էի հայկական կողմին Ադրբեջանին վերադարձնել գոնե մեկ շրջան` խոս տա -
նալով համոզել Իլհամ Ալիևին ստորագրել Հայաստանի հետ պատերազմի
վիճակի դադարեցման և երկու երկրների միջև սահման նե րի բացման պայ -
մա նագիր։ Թուրքերի ու սերբերի միջև հակամարտությունը տևեց 1000 տա -
րի, իսկ հայերի հետ մեր խնդիրները գոյություն ունեն մոտ հար յուր տարի։ Եթե
մենք կարողացանք լուծել խնդիրները Բալկաններում Սեր բիայի, Բոսնիա-
Հերցեգովինայի հետ, ինչո՞ւ չենք կարող նույնն անել նաև հա յերի հետ»։ Դե
ինչ, չկարողացան, ինչով հայ ղեկավարությանն ազատե ցին հավաքական
Արևմուտքի` հայ-թուրքական հարաբերությունների կար գա վոր ման անհրաժեշ -
տութ յան մասին կանոնավորապես հնչող խրատները լսե լուց` Հայաստանն
իր ռազմավարական դաշնակցից` եղբայրական Ռու սաս տանից հեռացնելու
հեռահար նշանակետով։ Իսկ ամենագլխավորն այս գործ ընթացում եզրա -
փակիչ ակորդն է։ Այսպես, 2017 թ. սեպտեմբերի 19-ին ՄԱԿ-ի Նյու Յորքի
կեն տրոնակայանում Հայաստանի նախագահը հանդես եկավ ՄԱԿ-ի Գլ -
խավոր Ասամբլեայի 72-րդ խորհրդաժողովում։ Իր ելույթում ՀՀ նախագահ
Սե րժ Սարգսյանը, մասնավորապես, ասաց. «Այժմ եկել է լրա ցու ցիչ պարզա -
բանում տալու ժամանակը (խոսքը 2009 թ. հոկտեմբերին ստո րա գրված Ցյու -
րիխյան արձանագրությունների մասին է – Ա. Գ.): Թուր քիա յի ղեկավարութ -
յունը սխալվում է, եթե մտածում է, որ ինքը կարող է առ հա վետ պատանդ
վերցնել այդ փաստաթղթերը և վավերացնել միայն իրեն հար մար առիթով:
Արձանագրությունները բանակցվել են ներկայիս պայման նե րում` առկա խն -
դիրներին լուծում գտնելու համար: Դրանց կենսագործման ուղ ղութ յամբ շարու -
նա կա բար դրական որևէ տեղաշարժի բացակայության պայ ման ներում Հա -
յաստանը այդ երկու արձանագրությունները հայ տա րա րե լու է առ ոչինչ: Մենք
2018 թվականի գարուն ենք մտնելու առանց այդ, ինչ պես, ցավոք սրտի,
փոր ձը ցույց տվեց, սին արձանագրությունների»։ Այ սինքն` ՄԱԿ-ի Գլխավոր
Ասամբլեայի բարձր ամբիոնից ՀՀ նախագահը բա վա կան ապացուցելի ձևով
հայտա րարեց թուրքական ղեկավարության եր կե րե սանի և ապակառուցո -
ղական քաղաքականության, Էրդողանի ռեժիմի կող մից սույն հարցում ԱՄՆ
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ու Եվրամիության դիրքորոշումը լիովին արհա մար հե լու մասին` ի տար բե -
րութ  յուն պաշտոնական Երևանի կառուցողական քա ղա քականության։

Մեծ Մերձավոր Արևելքի տարածաշրջանում Թուրքիայի ապա կա ռու -
ցո ղական դերի օրինակների մասին գրվել է շատ ու համոզիչ։ Ցավոք, բա -
վա կանաչափ ուշադրություն չի դարձվում Անդրկովկասում ուղղակի արյու -
նա հեղ պատերազմի վերածվելու պատրաստ` սուլթան Ռեջեփի քաղաքա -
կա  նությանը։ Միևնույն ժամանակ, նշենք, որ արյունահեղության առիթ կա -
րող է դառնալ Ադրբեջանի հերթական ռազմական սադրանքը հայկական
եր  կու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան րա -
 պե տության դեմ։ Իսկ մեր տարածաշրջանում ռազմական ագրեսիայի սան -
ձա զերծման տեղեկատվական ֆոնը աստիճանաբար դառնում է ավելի ու
ավե լի հմուտ և համակարգված։ Ուշագրավ է, որ Ռուսաստանը խիստ տե -
ղին նախաձեռնեց Հարավային ու Արևմտյան ռազմական օկրուգների զոր -
քե   րի հանկարծակի ստուգումը, ինչպես նաև հուրախություն ու ի հան դար տե -
 ցում թուրք-ադրբեջանական զինվորականության` Ինգուշիայում կա տա րեց
մեծ հզորության հրետանու ստորաբաժանումների տեղակայում, այդ թվում
240 մմ-անոց ինքնագնաց «Տյուլպան» ականանետեր, որոնց ռազ մա մթեր քի
զինանոցի մեջ մտնում են ջերմամիջուկային ականներ` երկու կի լո տոն նա
հզորությամբ։

Հարգելի ընթերցողը, ըստ երևույթին, անհամբեր սպասում և ոչ մի լուր
չի ստանում մեր «ժողվարչապետի»` իր իսկ սիրեցյալ Նիկոլ Վովաևիչի մա -
սին։ Այս անգամ ես ստիպված եմ գովել Նիկոլ Վովաևիչին, և այս դավադիր
մտ քին ինձ մղում է ափշերոնյան սուլթան Իլհամ Ալիևի կարեկից վերա բեր -
մուն քը Հայաստանի ճակատագրի հանդեպ։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, ես
չս խալ վեցի` ասելով Հայաստանի ճակատագրի հանդեպ։ Այսպես, ս. թ. հու -
լի սի 29-ին Բալաքենում վերը նշված ASAN xidmәt տարածաշրջանային
կենտ րոնի բացման ժամանակ Իլհամ Ալիևն ասաց. «Ոչ մեկի համար գաղտ -
նիք չէ, որ Հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունը կազմված է մարդ կան -
ցից, որոնք գտնվում են Սորոսի հիմնադրամի ազդեցության տակ։ Բավա կան
է նայել նրանց կենսագրությունները։ Շատ մարդիկ, ովքեր այսօր աշ խա տում
են Հայաստանի կառավարությունում, խորհրդարանում, դատա կան իշխա -
նութ յունում, պատասխանատու այլ պաշտոններում, Սորոսի հիմ նա դրամի և
նրան մոտ կազմակերպությունների աշխատակիցներ են եղել։ Հաս կանալի
է, որ Հայաստանում տեղի ունեցած «հեղափոխությունը» Սո րո սի ու նրան
մերձ շրջանակների հերթական սադրանքն էր։ ... Մեզ հայտնի է, որ Հա յաս -
տա նի ներկայիս իշխանությունը ծածուկ փող է ստանում Սորոսի հիմ նադ -
րամից, նրա գործակալն է, կատարում է նրանց պատվերները (Ալի ևի այս
հայ տնությունն անձամբ ինձ ոգևորում է, ըստ երևույթին, նա կարդում է REG-
NUM տեղեկատվական գործակալության նյութերը, որտեղ բացա հայտ այդ
մասին գրվում է վերջին երկու տարիներին – Ա. Գ.)։ Ուստի, այսօր Սո րոսի
հիմ  նադրամը բացահայտ Հայաստանին զոհաբերել է 600 հազար դո լար։
Արդյո՞ք այդ մասին պետք է մտածեին ՀԱՊԿ անդամ երկրները։ Իհար կե, պե -
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տք է մտածեին։ Եվ թող Հայաստանը, վախից կառչելով ՀԱՊԿ փե շից, հիշի,
թե ինչպես էր վարկաբեկում նրան, ձերբակալեց կազմա կեր պութ յան գլխա -
վոր քարտուղարին (մուալիմ Իլհամին այս պասաժում կարելի է հասկանալ,
նա հիշել է գեներալ-գնդապետ Յուրի Խաչատուրովին, որին հետ կանչեց փա -
շինյանական ռեժիմը ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշ տո նից և նրա դեմ
հորինված քրեական գործ հարուցեց։ Իսկ Ի. Ալիևը հենց այն պես չի հիշել
այս մասին, որպեսզի նման շրջանցիկ ճանապարհով շնոր հա կալություն հայ -
տնի Յու. Խաչատուրովի որդուն` երրորդ բանակային կոր պու սի հրամա նա -
տար Գրիգորի Յուրիի Խաչատուրովին այն բանի համար, որ հայ-ադրբե ջա -
նական սահմանի Տավուշ–Թովուզի հատվածում ադրբե ջա նական ագրեսի -
այի ընթացքում նա քրիստոնեական գթասրտություն ցու ցաբերելով, հողին
չհավասարեցրեց սահմանամերձ ողջ ենթա կա ռուց վածքն ու հակառակորդի
կենդանի ուժը սահմանի այդ հատվածում – Ա. Գ.)։ Հե տագայում ճնշման
տակ ազատ արձակեց նրան։ Բայց քրեական գործը չի փակ վել։ Մեկ տար -
վա ընթացքում թույլ չտվեց ՀԱՊԿ-ին նշանակել նոր գլխա վոր քարտու -
ղար»։ Քիչ է մնում բացականչես. սաղօլ (կեցցե՛ս), մուա լիմ Իլհամ, չոխ սա -
ղօլ յոլդաշ (ընկեր) Ալիև։ Մի խոսքով` Իլհամ Հեյդարովիչը տա ռա ցիորեն
բառ առ բառ կրկնեց նիկոլվովաևիչյան իշխանություններին Հա յաս տանի
առա ջատար ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների տված գնա հա տական -
ները։ Ի՞նչ կարող էր նշանակել սա։ Նիկոլվովաևիչյան քա րոզ չամեքենայի
քողարկված աջակցությո՞ւն, որը, որդեգրելով ափշերոնյան սուլ թանի խոս -
քե րը, կսկսի ուռճացնել առասպելը Հայաստանում իբր «հին գե րորդ շարաս -
յան» մասին, որը գործում է Ադրբեջանի ղեկավարության հետ հա մա հունչ։
Գու ցե Ալիևը ցանկանում է իր սրտացավությունը հայտնել ՀԱՊԿ ճակա տա -
գրի մասին, որին փորձում էր վարկաբեկել Ն. Փաշինյանը, մա նա վանդ որ
այդ նույն ելույթում նա այլ բան էլ է հայտարարել. «Ինչ վերա բե րում է ՀԱՊԿ-
ին, ապա այդ կազմակերպության վեց անդամից չորսը աջակ ցել է Ադրբե ջա -
նին միջազգային կազմակերպություններում սույն հար ցի վերաբերյալ
ընդուն ված հայտարարություններով։ Թուրքիան, Ղա զախ ստա նը, Ղրղզս -
տա նը, Ուզբեկստանը Թյուրքալեզու պետությունների համա գոր ծակցության
խորհրդի անդամներ են։ Ղազախստանը և Ղրղզստանը միա ժամանակ ՀԱՊԿ
անդամներ են։ Ուրեմն, ՀԱՊԿ երկու անդամներն աջակ ցում են Ադրբեջանին
այդ կազմակերպության միջոցով։ Բելառուսը Չմիա նալու շարժման անդամ
է։ Չմիանալու շարժման հայտարարությունն ար տա ցոլում է այդ թվում նաև
Բելառուսի դիրքորոշումը։ Տաջիկստանը Իս լա մական համագործակցութ -
յան կազմակերպության անդամ է, բացահայտ դիր քորոշում է արտահայտել
սահ մանամերձ այս հակամարտության վե րա բեր յալ։ Այսինքն` չորս երկրներ
ար դեն Ադրբեջանի կողքին են։ Իսկ ո՞վ պաշտ պանեց Հայաստանին։ Ես չեմ
տեսել, չեմ նկատել։ Միևնույն ժա մա նակ, ինչպե՞ս կարող են ՀԱՊԿ անդամ -
նե րը աջակցել Հայաստանի ներկայիս ղե կա վարությանը»։ Ուրեմն, ի՞նչ է
այս ամենը նշանակում, հարգելի ըն թեր ցող։ Հարցի պատասխանը, որ գլխու -
մս պտտվում է, կարող է փոքր-ինչ ցի նիկ թվալ, բայց այն, հույս ունեմ, ճիշտ է։
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Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը, պար զա պես երևանյան սլենգով ասած` ամենա -
խայ տա ռակ ձևով քցել, շպրտել է Իլ համ Հեյդարովիչին, որը բոլորովին էլ
ան մասն չի եղել Սորոսի ֆի նան սա վոր ման մեջ 2018 թ. ապրիլ–մայիսին Հա -
յաստանում պետական հե ղա շրջման իրականացման գործում։ Հետագայում
հովվերգական բանակ ցութ յուն ները Դուշանբեում, վերելակի մեջ, Դոնալդ
Թրամ փի բազմախոստում շնոր հավորանքները ափշերոնյան սուլթանին`
Ղարաբաղյան հակա մար տութ յան կարգավորման բանակցային գործ -
ընթաց ում բեկման կան խա տես մամբ և շատ այլ փաստեր պերճախոս վկա -
յում էին այն մասին, որ Փաշին յանն անշեղորեն հետևում է անդրօվկիանոս -
յան տիկնիկավարների կողմնո րո շիչ ներին։ Սակայն հայ-ադրբեջանական
պետական սահմանին սահմա նա մերձ հակամարտությունում ադրբեջանա-
թուրքական զինվորականութ յան ձախողումից հետո Փաշինյանի միջոցով
իրենց նախագծերը գործնա կա նում իրականացնելու բոլոր հույսերը սին դու -
րս եկան։ Դե ահա բարկա նում է մուալիմ Իլհամը և´ Նիկոլի, և´ քեռի Ջո րջի
վրա, որն անձամբ հայտնի է որպես ֆինանսական ֆիլանտրոպ, որը շռայ -
լորեն վճարում է գունավոր հե ղա փո խությունները ԱՊՀ երկրներում` Ռու սա ս -
տանի Դաշնության սահ ման ների ողջ պարագծով։

Ամփոփենք. Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բա -
նակ  ցությունները մտել են փակուղի։ Ոչ Ալիևը, ոչ Փաշինյանն այսուհետ ի
վի  ճակի չեն գալ որևէ խաղաղ պայմանավորվածության, ինչը, Թուրքիայի
հրա հրմամբ, կվերածվի արյունահեղ պատերազմի, որը կընդգրկի ոչ միայն
Ադր բեջանը, Հայաստանն ու Արցախը, այլև ողջ Անդրկովկասը։ Հարավային
Կով կասում պատերազմը կանխել ի զորու է միայն Ռուսաստանը։ Եվ սա
ան  վիճելի ճշմարտություն է։      

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ПРОЕКТ ГЛОБАЛИСТОВ «НИКОЛ ПАШИНЯН» 
ПОТЕРПЕЛ ФИАСКО! ЧТО ДАЛЬШЕ?

Аннотация
Заокеанские стратеги прекрасно осознают, что проект глобалистов

под кодовым названием «Никол Пашинян» потерпел фиаско, правда, не
без нанесения ощутимого удара по единству армянского народа, серьез-
ного разрыхления духовно-нравственных основ армянского общества, сос -
 тавляющих главную опору армянской государственности. Вместе с тем
заметим, что, планы глобалистов по переустройству региона Южного Кав -
каза с созданием зоны нестабильности на южных рубежах России не из -
менились.

Согласитесь уважаемый читатель, что когда главное внимание меж -
 дународной общественности приковано к событиям в Республике Бе ла -
русь, то это не самое подходящее время для анализа событий, проис хо -
дящих в регионе Южного Кавказа. Однако смею утверждать, что эта тема
весьма актуальна именно сейчас, ибо её осмысление позволит глубже
пред ставить взаимозависимость и взаимообусловленность развора чи ва -
ющихся на постсоветском пространстве событий. То, как нынче на са мых
разных телеканалах и интернет-порталах освещают события в Бе ла руси,
с технологической точки зрения один к одному повторяет репортажи о со -
бытиях в Армении апреля–мая 2018 года, завершившихся государствен-
ным переворотом. Естественно, речь идёт о пропагандистской стряп не, и
в наши дни выплёскиваемой в информационное пространство со стороны
масс-медиа, щедро финансируемых фондом Сороса «Откры тое обще-
ство» и прочими радетелями укрепления гражданского общества, соблю-
дения прав человека и других мантр, ставящих своей целью окон ча тель -
ное оглупление довольно-таки значительного числа граждан Ар мении.

Не хотелось бы в очередной раз приводить в подробностях извест-
ные практические руководства к действию, вышедшие из-под пера и став-
шие бестселлерами работы Стивена Манна, Джина Шарпа, Эдварда Лют -
тва ка, Джозефа Овертона и других авторов, специализировавшихся на
соз дании теории и разработке практических рекомендаций по так называ -
е мым цветным революциям, то бишь государственным переворотам. Вы -

487



зы вает и недоумение, и сожаление не только тот факт, что на протяжении
чуть ли не двух десятилетий делу подготовки, нынче называемому тренин-
гом (активное обучение, направленное на развитие знаний, умений и на -
выков по организации «ненасильственной смены власти») граждан, в Рес -
пуб ли ке Ар мения была потрачена не одна сотня миллионов долларов, в
то время как этой смертельной угрозе армянской государственности не
противопоставлялось ровным счётом ничего. В итоге на сегодня в Рес пуб -
лике Ар ме ния созданы благоприятные условия для передачи власти под
внешнее управление. Да-да, уважаемый читатель, под внешнее управле-
ние со сто роны США и Евросоюза. Мне уже приходилось писать о том, как
Сое ди ненные Штаты Америки в самом скором времени возьмут Армению
под внеш нее управление, направив в РА гражданина этой страны, эмис-
сара Гос  департамента США, в заявленную функцию которого вменено ока -
зание помощи правительству Никола Воваевича Пашиняна, себя люби-
мого, в борьбе с коррупцией. Однако этим «помощь» со стороны Запада не
ог ра ничится. Так, 23. 07. 20 г. интернет-издание Panorama.am опублико-
вало статью под заглавием ««Грапарак»: ЕС предусматривает назначить
в Ар ме нии 4 чиновников для координации реформ», в которой прямо ука -
зывалось, что Европейский союз предусматривает назначить в Ар ме нии
4 высокопоставленных чиновников для координации реализуемых в стра -
не реформ. При этом указывалось, что «подобную возможность предо-
ставляет Соглашение ЕС–Армения. Однако проблема в том, что европей-
ская сторона, воспользовавшись благоприятной для них ситуацией в Ар -
мении, утверждает, что мандат этих должностных лиц должен быть мак -
симально всеобъемлющим и либеральным, а в некоторых случаях – с зак -
 реплением функций управления. Они настаивают на том, что эти евро-
пейские советники должны сидеть в здании правительства». При ме ча те -
ль но и то, что на днях «народный премьер» Никол Воваевич, давая ин тер -
вью ведущему программы “HARDTalk” телерадиокорпорации BBC Сти ве -
ну Сакуру, подтвердил эту новость. Затронув тему этого интервью, я не
ста ну в подробностях описывать то гнетущее впечатление, которое оно
ос  та вило на граждан Армении, да и армянской Диаспоры (судя по публи-
кациям). Абсолютное незнание ответов на вопросы, задаваемые интер-
вьюером, узость мышления, полное отсутствие надлежащих знаний и на -
выков для парирования провокационных выпадов, вот уже не одно деся-
тилетие не единожды озвучиваемые с первых же дней национально-осво-
бодительной войны 1992−1994 гг. народа Нагорного Карабаха, а также
касательно Нагорно-карабахского урегулирования. Видимо, Никол Вовае -
вич, бу ду чи стратегом галактического масштаба, после позорного пораже-
ния Азер байджанских Вооруженных сил, развязавших военную агрессию
на Та вушско–Товузском участке государственной границы Армении и Азер -
 бай джана 12−15 июля 2020 г., решил весьма своеобразно подбодрить
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азер байджанские масс-медиа своей непререкаемой безграмотностью. И
те сей месседж «народного премьера» РА дружно подхватили и, словно
елей на душу, смаковали «жемчужины» популизма и пустозвонства, изли-
ваемые из уст «англоязычного» Никола Воваевича. Не скрою, что по окон-
чании интервью Никола Воваевича, данное им своему некогда коллеге по
жур налистскому цеху Стивену Сакуру, я испытал некое чувство облегче-
ния, обусловленное двумя взаимосвязанными обстоятельствами: как го -
ворится, благо, что интервью было в формате видеоконференции, ибо
бу дь оно тет-а-тет, то временами складывалось бы впечатление, что по
хо ду задаваемых вопросов этот ангажированный спецслужбами Вели ко бри -
 тании специалист нет-нет, да этак по-отечески надерёт уши нашему Ни -
колу Воваевичу, а в конце программы, услышав отрицательный ответ на
своё предложение раскаяться за несовершённые преступления армян-
ских вооружённых сил, спасающих армянское население Нагорного Кара -
ба ха от геноцида, достанет из-за пазухи ремень, которым отхлестает по
зад нице на шего Никола, тем более если, отвечая на этот вопрос-обвине-
ние, Никол Воваевич скажет хотя бы что-то вразумительное, не вписы-
ваемое в планы British Petroleum и прочих работодателей и друзей апше-
ронского султаната, с берегов Туманного Альбиона. Не забыть бы, ува-
жаемый читатель, одну данность, повторюсь: Никол Воваевич в этом пе -
чаль но известном интервью подтвердил, что если в вопросах безопасности
РА наша страна сотрудничает с Россией (самое время благодарить стра тега-
Никола, который успокоил-таки наших российских союзников), то в вопросах
проведения реформ Армения сотрудничает с Европейским сою зом.

Второе обстоятельство, которое пробудило во мне некоторое успо-
коение, это уже нескрываемые сомнения, выказываемые западными ст -
ра  тегами государственного переворота апреля–мая 2018 г. в Армении от -
носительно дееспособности Никола Воваевича и соросовской камарильи
вкупе с тоталитарными религиозными сектантами и милыми сердцу «на -
родного премьера» активистами ЛГБТ-сообщества в проглядываемой
психологической неготовности этих антинациональных сил в окончатель-
ном разрыхлении устоев армянской государственности. Причём по доб -
ные сомнения, видать, в сознании кукловодов из-за бугра зародились и уко -
ренились после размытого интервью министра иностранных дел РА З.
Мнацаканяна в октябре 2019 г. всё тому же интервьюеру программы
“HARDTalk” BBC.

Читатель может засомневаться, дескать, одно-два интервью, хотя и
вы сокодолжностных персон, могут создать ошибочное впечатление. Что
ж, право на подобные сомнения, безусловно, имеется. Однако куда бо лее
убедительны аргументы и факты в пользу моего утверждения. Взять хо тя
бы то обстоятельство, что Никол Воваевич и его подельники из прави-
тельства РА вот уже более двух лет последовательно разрушают генети-
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ческий код армянского народа, являющийся абсолютно необходимым ус -
ловием сохранения армянской государственности. Это и изъятие из шко -
ль  ной программы предмета «История Армянской Апостольской Свя той
церкви», это и гнусное намерение исключить из школьной программы тру -
ды Месропа Маштоца – создателя армянского алфавита, основоположни-
ка армянской литературы и письменности, национальной школы, пе ре -
водчика Библии, труд Мовсеса Хоренаци – крупнейшего армянского сред -
не векового историка, автора монументальной работы «История Ар ме -
нии», ученого, по праву названного «отцом армянской историографии», Гри -
 гора Нарекаци – выдающегося армянского поэта, философа и богослова,
в честь которого 21 марта 2018 года в Ватикане была установлена ста туя
Григора Нарекаци. В число попавших в немилость антинациональных
властей РА, руководимых Николом Пашиняном, светочем воинственной
деревенщины, которого закулисные стратеги цветных революций при ве -
ли к власти в результате государственного переворота апреля–мая 2018
г., попали также выдающиеся ученые-историки и ашуги, а именно: Еги ше,
Наапет Кучак, Фавстос Бузанд (Фауст Византийский), Саят-Нова. А кто же
или что же заменит жизнеутверждающие ориентиры в сознании школь -
ников, содержащиеся в творениях наших великих предков, каждое из
которых прочно утвердилось в сокровищнице мировой культуры. Про жек -
ты псевдореволюционеров соросовского розлива, реализуемые под чут -
ким руководством стратега галактического масштаба Никола «про све ти -
теля», даже на расстоянии зловонят. Взять хотя бы вклю чение в школь-
ные программы армянской интерпретации (от этого не ме нее гнусной)
Кон венции Совета Европы о защите детей от сексуальной экс плуатации
(речь о так называемой Лансаротской конвенции), или же Кон венции
Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в от но шении жен-
щин и домашним насилием (также известная как Стам буль ская конвен-
ция). Иначе чем предательством национальных интересов эти гнилые
начинания николвоваевской сатанинской команды не охарактеризовать.
Именно с целью воплощения в жизнь этих антинациональных, губитель-
ных для армянского подрастающего поколения и молодёжи проек тов, на -
целенных на разложение армянской нации в целом, на превращение её в
бездуховное сообщество людей, командируются в Ар ме нию эмиссары из
США и Евросоюза, причём предполагается, что под ев ро пейскими чинов-
никами будет работать чуть ли не сотня местных чиновников, закалённых
в соросовских духовных борделях, имя которым – Ле гион. Пишу эти строки
и на память приходит сюжет изгнания Отцом На шим, Иисусом Христом не -
чистого духа из одержимого человека: «Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух
не чистый, из сего человека. И спросил его: как тебе имя? И он сказал в от -
вет: Легион имя мне, потому что нас много» (Святое Бла говествование от
Марка, гл. 5, 8:9). Да простит меня уважаемый чи та тель за такое сравне-
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ние, но антинациональных сил во власти в современной Армении, увы,
Легион. Вместе с тем заметим, что именно боязнь быть развенчанными в
своих антихристианских деяниях и быть изгнанными не только из власт-
ных структур, но и из страны, был и обусловлен жи вот ный ужас властей
пре держащих от факта преподавания в школах Ис то рии Армянской Апос -
толь ской Святой церкви. Заметим также, что сему ан тинациональному
действу предшествовали хамские, сатанинские на пад ки на Верховного Пат -
риарха и Католикоса всех армян Гарегина II.

Так в чём же закордонные поводыри усмотрели сигнал о дальней-
шей профнепригодности Никола Воваевича занимаемой должности? –
впол не резонно может задаться таким вопросом уважаемый читатель. И с
чего это я ссылаюсь на них.

Напомню читателям, что в своей статье под заглавием «Пре до т вра -
тить войну в Закавказье под силу лишь России», опубликованной от 4 ав -
гус та т. г. ИА REGNUM, я привёл цитату из выступления президента Азер -
бай джана Ильхама Алиева на открытии регионального центра ASAN xidmәt
в Балакене 29 июля т. г., в частности: «Нам известно, что нынешнее руко-
водство Армении исподтишка получает деньги от Фонда Сороса, являет-
ся его агентом, выполняет их заказы» (это откровение Алиева лично меня
вдох новляет, видать он читает ИА REGNUM, где в открытую об этом на
про тяжении двух лет писалось. – А. Г.). Видимо, советники апшеронского
сул  тана, да и он сам, будучи прекрасно осведомлены о предыстории и по -
бу дительных мотивах государственного переворота в Армении и после-
довавших за этим событиях, пришли к неутешительному для себя выводу:
Никол Воваевич, будучи стратегом галактического масштаба, ки нул Со -
роса и сотоварищи, сбившись с предначертанного заокеанскими стра те -
гами пути по сдаче Республики Арцах. Помните, уважаемый читатель, вза -
имо исключающие по содержанию перлы Н. Пашиняна по На гор но-ка рабах -
скому урегулированию. То он заявляет, что «Карабах – это Арме ния, и
точка», то хвалится широтой своего подхода к урегулированию конфликта,
при этом особо отмечая, что принятое решение должно удовлетворять на -
роды Армении, Республики Арцах и Азербайджана. Между тем да же ле -
нивому понятно, что лозунг «Карабах – это Армения, и точка» оз на чает вы -
 ход армянской стороны из переговорного процесса в рамках Минс кой
группы ОБСЕ, то есть прямой путь для оправдания реакции ап ше ронско-
го султана об объявлении Азербайджаном войны Арцаху. А второй лозунг
о принятии такого разрешения конфликта, которое удовлетворит и армян-
скую, и азербайджанскую стороны, – это завуалированное приз  нание сво -
ей личной готовности, себя любимого, к капитуляции, имен но капитуля-
ции. Ведь позиция азербайджанской стороны в данном воп росе сколь не -
реа листична, столь же и неизменна. Не стану этот бред ап шеронских стра -
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тегов по урегулированию конфликта повторять, дабы не ти ражировать его.
Так вот эта кустарная уловка Никола Воваевича не прош ла незамечен-
ной, поэтому муаллим Ильхам ополчился на Сороса, да-да, уважаемый
читатель, ведь азербайджано-турецкая сторона на ре гу лярной основе, из
года в год не зря же щедро финансировала фонд Со роса «Открытое обще-
ство». Сам же Никол Воваевич окончательно оп рос то волосился после воен-
ной агрессии Азербайджана на Та вуш ско–товузском участке государствен-
ной границы Армении и Азербайджана, имевшей мес то 12 июля т. г.,
когда на заседании правительства РА начал нести за ра нее заготовлен-
ную ахинею, расспрашивая у министра обороны Ар ме нии Давида То но яна
о возможно «заблудившемся военном УАЗ-е» на этом участке армяно-
азербайджанской государственной границы, ставшем спусковым крючком
для начала военных действий. Сей посыл Никола Во ваевича, в соответ-
ствии с установившейся практикой, был сколь примитивен, столь же лу -
кав. Его подтекст очевиден, а именно: уважаемые ку раторы, поверьте, что
я непричастен к разгромной реакции армянских Воо руженных сил на
военную агрессию апшеронского султана, в этом нет моей вины. То есть
в переводе на житейский язык этот вопрос Никола Во вае вича означал, с
одной стороны, понимание им, что он, выполняя задания приведших его
к власти западных стратегов, вплотную подошёл к крас ной черте, пере-
ступить которую ему не позволят тысячи и тысячи нын че безвестных, но
сильных духом солдат Вооруженных сил двух ар м ян с ких государств –
Республики Армения и Республики Арцах, уже не при ходится говорить о
весьма однозначной жёсткой реакции ветеранов на ционально-освобо -
дительной войны армянского народа 1992−1994 го дов, спасших от гено-
цида армянское население Нагорно-Карабахской Рес публики. Пытаясь
осмыслить действия «народного премьера», его пер вую реакцию на азер-
байджанскую военную провокацию 12 июля т. г., мне как-то неожиданно
вспомнилась фраза из фильма «Обыкновенное чудо»: «Я три дня гналась
за Вами, чтобы сказать, насколько Вы мне безразличны!». Так и Никол
Воваевич хотел как-то оправдаться перед своими кураторами, неуклюже
использоевав для этого подвернувшееся весьма кстати заседание прави-
тельства РА. Ведь в силу имманентно присущей ему лживости он оказал-
ся в положении цугцванга, в котором любое его действо будет вести к
дальнейшей невозможности его пребывания в долж ности премьер-мини-
стра Республики Армения, уже не приходится го ворить о невозможности
ис полнения им функций Верховного главнокомандующего Вооруженными
силами РА в условиях войны. А ведь ход развития событий в регионе
Южного Кавказа делает всё более и более реаль ной возможность развя-
зывания Азербайджаном новой военной аг рес сии против Республики Ар -
цах, при этом предварительно инициируя воен ную провокацию на армя-
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но-азербайджанской государственной границе. Но обо всем этом по
порядку. Так, 9 августа т. г. на интернет-портале Worldcrisis.ru была опуб-
ликована статья Александра Виноградова «Кейс Эрдогана: Аргентина
уже объявила дефолт, Турция вполне может быть следующей». В анно-
тации статьи читаем: «Вариантов развития ны неш ней экономической
ситуации в Турции два, считает обозреватель «БИЗНЕС Online» Алек сандр
Виноградов. Либо кто-то даст Анкаре много де нег, что позволит прибить
отток капитала и остановить вал долларизации экономики, либо её ждёт
комплект из резкой девальвации лиры (ту рец кая денежная единица. – А.
Г.), инфляции и, вероятно, государственного дефолта». В дальнейшем ав -
тор статьи приводит данные, убедительно свидетельствующие о вполне
реальной перспективе дефолта в Тур ции. Между тем, выступая на цере-
монии, посвященной 2-й годовщине смены фор мы правления в Турции 21
июля т. г., президент Эрдоган заявил: «Мы пол ны решимости прийти на
помощь друзьям и обездоленным, как это имеет место на севере Сирии
и в Ливии. Турция также без промедления под держит Азербайджан на
фоне атак Армении (военную провокацию Азер байджана на Тавушском
участке государственной границы Армении и Азербайджана турецкий сул-
тан именует атаками Армении. – А. Г.)». Не бу ду приводить другие вы -
держки, характеризующие всю агрессивность ри торики турецкого султа-
на, адресованной Армении и Республике Арцах. Дос таточно сказать, что
заявления Эрдогана и министра обороны Турции, сде ланные в дни июль-
ской азербайджанской военной агрессии против РА и после, полностью
вписываются в проводимую Турцией политику пантюркизма, ибо сам фа -
кт существования двух суверенных армянских государств – Республики
Армения и Республики Арцах является, пожалуй, един ственным препят-
ствием на пути создания Турцией исламской дуги по всему периметру
южных границ Российской Федерации, включая границу с Синьцзян-Уй -
гурским автономным регионом Китайской Народной Рес публики. Вы ра -
жаясь вкратце, суть, квинтэссенция азербайджано-ту рец кого тандема
дос та точно подробно изложена в статье под заглавием «Жест доброй
воли Алиева», опубликованной 15 августа т. г. в интернет-из дании min-
val.az. Статье, которую иначе чем манифестом, предшествующим объ-
явлению военной агрессии в регионе Южного Кавказа, не на зовёшь. При -
ведем некоторые выдержки из этой публикации: « … В заяв лении прези-
дента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана масштабы ве роят ной военной под -
держки братскому Азербайджану в защите от «внешней силы» на Южном
Кавказе выглядят даже больше, чем операции Ан ка ры по принуждению к
миру всё той же «внешней силы» в Ливии и Сирии (не двусмысленный
гнусный поклёп на Россию. – А. Г.) … Президент Иль хам Алиев во время
видеоконференции с вновь назначенным министром ино странных дел
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ука зывает на недопустимость продолжения имитации пере говорного про-
цесса с участием сопредседателей от ОБСЕ и сохранением статус-кво (по
сути заявляется о выходе из переговорного процесса в рамках Минской
группы ОБСЕ. – А. Г.). В том же заявлении (имеется в ви ду президента Тур -
ции. – А. Г.) в качестве приоритетных партнеров внеш  ней политики по -
имен но указываются все основные акторы (Турция, Ор ганизация ислам-
ского сотрудничества, ЕС, Великобритания, США и дру гие), за исключени-
ем страны, считающей Южный Кавказ сферой своих ис клю чительных ин -
тересов (речь о России, ну и слава Богу – А. Г.). Рос сия лишь подразуме-
вается в числе стран, отмеченных как «соседние». На фо не фактическо-
го отказа Анкары от покупки российского газа, падения его цен в Европе
до минимальных за последние 20 лет значений, SOCAR ста новится ос -
нов  ным поставщиком голубого топлива в Турцию. … По все му миру про-
ходят беспрецедентные по своим масштабам и варварству ата ки армян-
ской диаспоры на наши дипломатические представительства и соотече-
ственников за рубежом». Ну прямо как в русской народной сказке «У стра-
ха глаза велики», в которой подобно зайке, с перепугу подпрыгнувшей
под ноги бабушке, азербайджанские вояки с перепугу и со всего раз бегу
ле зут прямо под ноги России, именуемой ими же в рупоре алиевской про-
паганды как «соседняя» страна (minval.az/news/124 020 717). Да лее, что -
бы скрыть свой трудно скрываемый испуг, отдел политики интернет-изда-
ния minval.az глубокомысленно изрекает: «… Кремль через своего форпо-
ста уже не может единолично диктовать условия в Южном Кав казе. Ин -
струменты «мягкой» и «жесткой» силы Москвы в регионе не столь эффек -
тивны, а Армения, особенно с её нынешним руководством (не оп рав дав -
шим капиталовложения финансового филантропа Джорджа Сороса. – А.
Г.), делают их ещё более слабыми. Москве нужно было вре мя, что бы эти
ре алии осознать. Президент Ильхам Алиев подождал ровно ме сяц после
начала июльских событий. Его стратегическая выдержка прев ратили
телефонный звонок президенту Путину 12 августа в жест доброй воли».
Ну так и хочется воскликнуть: «Сагол, чох сагол, ёлдаш Алиев» (бра во,
щед рое браво, товарищ Алиев. – пер. с азербайджанского). А ведь честнее
было бы сказать, что апшеронский султан спустя лишь 25 дней пос ле во -
ен ной провокации Азербайджана на армяно-азербайджанской гра нице,
обернувшейся позором для Вооруженных сил Азербайджана, поз вонил
Вла димиру Владимировичу Путину, выдержав паузу с тем, чтобы не выка-
зать своего явного испуга в связи с информацией об «объёме грузов воен-
ного назначения, перевезённых из России в Армению сра зу после бое-
столкновений на армяно-азербайджанской границе и по сей день с исполь-
зованием воздушного пространства Ка зах стана, Туркменистана и Ис -
ламской Республики Иран, составивших свыше 400 тонн, и подчеркнул, что

494

А. ГЕГАМЯН



основная цель телефонного звонка – прояснить этот вопрос» (vzglyad.az/
news/171 692, «Состоялся телефонный разговор Вла димира Путина с Иль -
хамом Алиевым»). Такова подлинная суть «Жеста доб рой воли Алиева»,
весьма своеобразно тиражируемая в minval.az. При мечательно, что спустя
5 дней после телефонного разговора Алиева с пре зидентом России Вла -
ди миром Владимировичем Путиным помощник ап шеронского султана Хик -
мет Гаджиев выразил свою признательность Гру зии за солидарность: «Меж -
ду властями Азербайджана и Грузии налажен конструктивный диалог, опи-
рающийся на доверие. Мы можем открыто об суждать любые вопросы. Мы
высоко ценим то, что на днях официальный Тбилиси не позволил прове-
сти транзитом через территорию Грузии ору жие в Армению. Власти Азер -
бай джана и Грузии настроены в дальнейшем еще более углублять отноше -
ния», – приводит  слова Хикмета Га джи ева АПА (minval.az/news/124 021 507,
«Азербайджан благодарит Грузию за недавний принципиально важный шаг
в отношении Ар мении», 17 августа 2020 г.).

Уважаемый читатель, бесспорно, догадался, что поставки новой пар -
 тии вооружения в Армению (быть может, для нужд 102-й российской воен -
ной базы в Гюмри) всерьёз расстроили планы азербайджано-турецкой во -
ен щины, которая не скрывая готовила надлежащий информационный фон
для развязывания новой военной агрессии против Армении и Рес публики
Арцах, что в немалой степени было обусловлено тем, что пла ны заокеан-
ских поводырей, связанные с нахождением у власти Ни кола Воваевича,
как принято на литературном языке выражаться, пошли ко ту под хвост.
Основные же акторы в лице Турции, ОИС, ЕС, Ве ли ко бри та нии, США (на
Южном Кавказе), на мой взгляд, за исключением Турции и ОИС, в настоя-
щее время в условиях военной эскалации в Восточном Сре диземноморье
между членами НАТО Турцией и Грецией воздержатся от провоцирова-
ния по созданию нового очага военной напряжённости на южных рубежах
Рос сии. Тем более что в ближайшее время им на до определиться с заме-
ной Никола Воваевича, который не оправдал се бя. Причём такой заме-
ной, которая своими действиями приведёт страну к уг розе развязывания
войны с Азербайджаном, так как заокеанские стратеги прекрасно осозна -
ют, что проект глобалистов под кодовым названием «Никол Пашинян» по -
терпел фиаско, правда, не без нанесения ощутимого удара по единству ар -
мянского народа, серьёзного разрыхления ду хов но-нравственных основ
армянского общества, составляющих главную опо ру армянской государст -
венности. Вместе с тем заметим, что планы гло балистов по переустрой-
ству региона Южного Кавказа с созданием зо ны нестабильности на юж -
ных рубежах России не изменились. Они явля ются органической частью
прог раммы геостратегов Запада, деятельность кото рых подчинена обес-
печению господства на планете Земля мирового фи нансового капитала. А
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ключ к достижению этой заветной цели финансовых воротил мира сколь
прост, столь и коварен: создание геополитических условий для беспере-
бойной работы печатного станка, который работает под неусыпным конт-
ролем 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших
городах США, и около трёх тысяч коммерческих бан ков-членов, объеди-
ненных в Федеральную резервную систему США. При этом в соответст -
вии с политико-экономической целесообразностью ми ровым финансовым
ка питалом будут учтены потребности Ев ро пей ско го цен трального банка,
ко торый расположен во Франкфурте-на-Майне, ну и ко нечно не останет-
ся в обиде главный финансовый институт Королевства Ве ликобритании и
Северной Ирландии, страны, по праву считающейся од ним из основных,
если не основным, идеологов и постановщиков цветных революций в ми -
ре, естественно, включая и страны СНГ. Напомним чи тателям, что «Лон -
дон остался на первом месте в списке крупнейших фи нансовых центров
ми ра, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС», – говорится в
обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, которая
раз в полгода рассчитывает индикатор Global Fi nan cial Centres Index
(GFCI) (Interfax.ru>business/605 358). Не секрет, что в на ши дни на пути
этих могущественных финансовых монстров стоят Рос сия и Китай, а так -
же Исламская Республика Иран. И сколь ни кощунственно для нас, но, увы,
столь и логично с позиции мировых финансовых акул, соз дание серьез-
ной напряжённости с тем, чтобы ввергнуть в хаос все го су дарства, распо-
ложенные по периметру границ нашего стратегического союз ника, брат-
ской России, а также дружественной Армении Исламской Рес публики Иран,
занявшей в ходе армяно-азербайджанского кровавого противостояния в
90-х годах XX века высокую нравственную позицию, присущую многоты-
сячелетней персидской цивилизации, которая в полной ме ре имеет место
быть и на современном этапе. И, конечно, стоит задача любыми способа-
ми расшатать экономическое могущество Китайской На родной Респуб -
лики, которая в стратегическом союзе с Российской Фе де рацией, убеждён,
является единственным надёжным гарантом предот вра щения планетар-
ного разрушения цивилизации XXI века.

P. S. Прочитав статью, читатель может вполне ожидаемо подумать
о том, что я специально ушёл от ответа на вопрос: что ожидает Ар ме нию
пос ле николвоваевского наваждения? Этот вопрос, а скорее ответ на не -
го, вне всякого сомнения, весьма актуален. Но это тема отдельного ана -
лиза. Скажу лишь, что глобалисты и подручные им соросовские халявщи-
ки будут имитировать возможность захвата власти в РА куда более ра ди -
кальными силами, которым сродни терроризм, с тем чтобы привод к влас -
ти их подлинного выдвиженца воспринимался не иначе как ниспосланное
свыше благо, чуть ли не спасение для армянского народа. Такой сце на -
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рий, несомненно,  существует в запасниках глобалистских стратегов. Не
приведи Господь этим планам воплотиться в жизнь, тогда мы станем сви-
детелями более «цивилизованного» разрушения армянского государства и
по те  ри Республики Арцах. Думается, что осознание этой опасности, наконец-
то, под вигнет истинных друзей Армении помочь патриотам нашей Родины в
ор  га низации системного противодействия проискам врагов, в первую оче-
редь Армении и России. Что дальше? Покажет время.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԳԼՈԲԱԼԻՍՏՆԵՐԻ «ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ» 
ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՁԱԽՈՂՎԵՑ. ԻՍԿ Ի՞ՆՉ ԿԼԻՆԻ ՀԵՏՈ

Անոտացիա
Անդրօվկիանոսյան ստրատեգները հիանալի հասկանում են, որ գլո -

բա լիստների` «Նիկոլ Փաշինյան» կոդային անվանումը կրող նախագիծը
ձա  խողվել է, իհարկե, ոչ առանց շոշափելի հարված հասցնելու հայ ժո ղո -
վրդի միասնությանը, հայ հասարակության հոգևոր-բարոյական հիմքերը
լրջո րեն սասանելու, որոնք կազմում են հայոց պետականության գլխավոր
հե նա րանը։ Միևնույն ժամանակ, նշենք, որ Հարավային Կովկասի տարա -
ծա շրջանը ձևափոխելու գլոբալիստների պլանները` Ռուսաստանի հարա -
վա յին մատույցներում անկայունության գոտու ստեղծմամբ, չեն փոխվել։

Համաձայնեք, հարգելի ընթերցող, որ երբ միջազգային հանրության գլ -
խա վոր ուշադրությունը սևեռված է Բելառուսի Հանրապետությունում տե ղի
ունեցող իրադարձություններին, այնքան էլ հարմար ժամանակ չէ վերլու ծե -
լու Հարավկովկասյան տարածաշրջաում ընթացող գործընթացները։ Սա -
կայն համարձակվում եմ պնդել, որ այս թեման բավական հրատապ է հենց
հի մա, քանզի այն հասկանալը թույլ կտա ավելի խոր պատկերացնել հետ -
խոր  հրդային տարածքում ծավալվող իրադարձությունների փոխ կախ յալութ -
յունն ու փոխպայմանավորվածությունը։ Թե ինչպես են ամենատարբեր հե -
ռուս տա ալիքներով և ինտերնետ-պորտալներով լուսաբանում Բելառուսում
տե ղի ունեցող իրադարձությունները` տեխնոլոգիական առումով ճիշտ նույ -
նութ յամբ կրկնում են 2018 թ. ապրիլ–մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած
իրա դարձությունների (որոնք ավարտվեցին պետական հեղաշրջմամբ) մա -
սին ռեպորտաժները։ Բնականաբար, խոսքը քարոզչական ստի մասին է,
որը մեր օրերում էլ հեղեղում է տեղեկատվական տարածքը Սորոսի «Բաց
հա սա րակություն» հիմնադրամի և քաղաքացիական հասարակության ամ -
րա պնդման, մարդու իրավունքների և այլ մանտրաների պաշտպանության
ջատագովների շռայլորեն ֆինանսավորած մաս-մեդիաների կողմից, որոնց
նպատակն է վերջնականապես հիմարացնել Հայաստանի քաղա քա ցի ների
բավական զգալի մասին։

Չէի ցանկանա հերթական անգամ մանրամասն ներկայացնել գոր ծո -
ղութ յան հայտնի գործնական հրահանգները, Սթիվեն Մանի, Ջին Շարփի,
Էդ վարդ Լյութվակի, Ջոզեֆ Օվերթոնի և այլ հեղինակների գրչի տակից դուրս
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եկած ու բեսթսելեր դարձած աշխատությունները, հեղինակներ, որոնք մաս -
նա գիտացել են, այսպես կոչված, գունավոր հեղափոխությունների, ասել է թե`
պետական հեղաշրջումների տեսության ստեղծման և գործ նա կան հրա -
հանգ ների մշակման գործում։ Թե´ վրդովմունք, թե´ ափսոսանք է առա ջաց -
նում ոչ միայն այն փաստը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում նա խա -
պա տրաստական գործի վրա, որն այժմ անվանվում է քաղաքացին երի թրե -
նինգ (ակ տիվ ուսուցում` ուղղված «ոչ բռնի իշխանափոխության» կազ մա -
կերպման գի տե լիք ների, կարողությունների և հմտությունների զարգաց մա -
նը), հա մար յա թե երկու տասնամյակի ընթացքում ծախսվել է ոչ մեկ հար յուր
միլիոն դո լար, այն դեպքում, երբ հայոց պետականության այդ մահացու
սպառ  նա  լի քին բոլորովին ոչինչ չէր հակադրվում։ Արդյունքում` այսօր Հա -
յաս տանի Հան րա պետությունում ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ իշ -
խա նութ յունն արտաքին կառավարման հանձնելու համար։ Այո, այո, հարգելի
ընթեր ցող, ԱՄՆ-ի և Եվրամիության արտաքին կառավարմանը։ Ես արդեն
գրել եմ այն մասին, թե ինչպես է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենա -
մոտ ժա մա նակներս Հայաստանը վերցնելու արտաքին կառավարման տակ`
ՀՀ ուղար կելով այդ երկրի քաղաքացու, ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի էմի սա -
րի, որի հայտարարված գործառույթն է համարվում Նիկոլ Վովայի Փա շին -
յանի` իր իսկ սիրեցյալի կառավարությանն օգնություն ցուցաբերելը կոռուպ -
ցի այի դեմ պայքարում։ Սակայն սրանով Արևմուտքի «օգնությունը» չի սահ -
մանա փակ վի։ Այսպես, 2020 թ. հուլիսի 23-ին Panorama.am ինտերնետ-
պար բե րա կանը հրապարակեց հոդված` ««Հրապարակ». ԵՄ-ը նախա տե -
սում է չորս պաշ տոնյա նշանակել Հայաստանում բարեփոխումները համա -
կար գելու հա մար» վերնագրով, որում ուղղակիորեն նշվում էր, որ Եվրո պա -
կան միութ յունը նախատեսում է Հայաստանում նշանակել 4 բարձրաստի -
ճան պաշ տոն յա երկրում իրականացվող բարեփոխումները համակարգելու
համար։ Ընդ որում` ասվում էր, որ «Նման հնարավորություն տալիս էր
ԵՄ–Հա յաստան հա մա ձայնագիրը, սակայն խնդիրն այն է, որ եվրոպական
կողմը, օգտվելով Հա յաստանում իրենց համար բարենպաստ վիճակից, պն -
դում է, որ այդ պաշ տոնյաների մանդատը պետք է լինի մաքսիմալ համա -
պարփակ ու ազա տական, որոշ դեպքերում` կառավարման ֆունկցիաների
ամ րա գր մամբ, և պնդում են, որ եվրոպացի այդ խորհրդականները պետք է
նստեն կա ռա վա րության շենքում»։ Հատկանշական է նաև այն, որ օրերս
«ժող վար չա պետ» Նիկոլ Վովաևիչը, հարցազրույց տալով BBC հեռուստա -
ռա  դիո կոր պո րացիայի “HARDTalk” ծրագրի հաղորդավար Սթիվեն Սակու -
րին, հաս տա տեց այդ լուրը։ Անդրադառնալով այդ հարցազրույցի թեմային`
ես հան գա մա նորեն չեմ նկարագրի այն ճնշող տպավորությունը, որ հար ցա -
զրույցը թո ղեց Հայաստանի քաղաքացիների և հայ Սփյուռքի վրա (դատելով
հրա պա րակումներից)։ Հարցազրուցավարի հարցերի պատասխանների
բա   ցար  ձակ չիմացություն, նեղ մտածողություն, անհրաժեշտ հմ տութ յուն նե -
րի և գիտելիքների պակաս, որը հանգեցրեց նրա սադրիչ հարձակում նե րին
հա վուր պատշաճի պատասխանների լիակատար բացակայության, հար ձա -
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կումներ, որոնք ահա արդեն ոչ մեկ տասնամյակ քանիցս հնչում են 1992–1994
թթ. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ազգային-ազատագրական պայ քարի
առա  ջին իսկ օրերից, ինչպես նաև Ղարաբաղյան հակա մար տութ յան կար -
գա վորման վերաբերյալ։ Ըստ երևույթին, Նիկոլ Վովաևիչը, տիեզե րա կան
մասշ տաբի ստրատեգ լինելով, Ադրբեջանի զինված ուժերի խայ տա ռակ պար -
տությունից հետո, որոնք ռազմական ագրեսիա էին սան ձա զեր ծել Հայաս -
տա նի և Ադրբեջանի պետական սահմանի Տավուշ–Թովուզի հատ վածում
2020 թ. հուլիսի 12–15-ին, որոշել է բավական ինքնատիպ ձևով քա ջա լերել
ադրբեջանական մաս-մեդիաներին իր անառարկելի անգրա գի տութ յամբ։
Եվ սրանք ՀՀ «ժողվարչապետի» սույն մեսիջը համերաշխաբար որ սացին և
ասես հոգու մխիթարանք ըմբոշխնեցին «անգլիախոս» Նիկոլ Վո վա ևիչի շուր -
թերից հորդող պոպուլիզմի և դատարկախոսության «գոհար նե րը»։ Չեմ թաքց -
նի, որ լրագրողական համքարության գծով իր երբեմնի գործընկեր Սթի վեն
Սա կուրին Նիկոլ Վովաևիչի տված հարցազրույցի վերջում ես թե թևութ յան
ինչ-որ զգացողություն ունեցա` պայմանավորված երկու փոխ կա պակց ված
հանգամանքներով, դիցուք. ինչպես ասում են, ուշագրավ է, որ հար ցա զրույ -
ցը տեսակոնֆերանսի ձևաչափով էր, քանզի եթե երես առ երես լի ներ, ապա
եր բեմն տպավորություն էր ստեղծվում, թե տրվող հարցերի ըն թաց քում Մեծ
Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունների կողմից վարձված այդ մասնա -
գետը ուր որ է հայրաբար կքաշի Նիկոլ Վովաևիչի ականջները, իսկ ծրագրի
վեր ջում, մերժողական պատասխան լսելով հայկական զինված ուժե րի,
որոնք փրկում էին Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչությանը ցե ղա սպա նութ -
յունից, չկատարած հանցագործությունների համար զղջալու իր առա ջար -
կին, թևատակից կհանի գոտին, որով կդաղի մեր Նիկոլի հետույքը, մա նա -
վա նդ եթե պատասխանելով այդ հարց-մեղադրանքին` Նիկոլ Վո վա ևիչն ասի
մի ինչ-որ հասկանալի բան, որը չի տեղավորվի British Petroleum-ի և Մառախ -
լապատ Ալբիոնից ափշերոնյան սուլթանության այլ գործատուների ու բարե -
կամների պլաններում։ Հանկարծ մի իրողություն չմոռանամ, հար գե լի ըն -
թեր ցող, և կրկնեմ. Նիկոլ Վովաևիչն այդ տխրահռչակ հարցազրույցում հաս -
տա տեց, որ եթե ՀՀ անվտանգության հարցերում մեր երկիրը հա մա գոր ծակ -
ցում է Ռուսաստանի հետ (ճիշտ ժամանակն է շնորհակալություն հայտ նե լու
ստրատեգ Նիկոլին, որը, այնուամենայնիվ, հանգստացրեց մեր ռուս դաշ -
նա  կիցներին), ապա բարեփոխումների իրականացման հարցերում Հա յաս -
տանը համագործակցում է Եվրոպական միության հետ։

Երկրորդ հանգամանքը, որն իմ մեջ որոշ հանգստություն արթնացրեց,
Հա յաս տանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման արևմտյան
ստրա տեգների արտահայտած` արդեն չթաքցվող կասկածներն են Նիկոլ
Վո  վաևիչի և սորոսյան խառնամբոխի գործունակության վերաբերյալ` տո -
տա  լիտար կրոնական աղանդների և «ժողվարչապետի» սրտին սիրելի ԼԳԲՏ-
հանրույթի ակտիվիստների հետ միասին, առ այն, որ այդ հա կազ գա յին ուժ -
ե րը հոգեբանորեն պատրաստ չեն վերջնականապես քանդելու հայոց պե -
տա  կանության հիմքերը։ Ընդ որում` նման կասկածներ, ըստ երևույթին, ար -

500

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



տա սահմանյան տիկնիկավարների գիտակցության մեջ առաջացել և ար մա -
տավորվել են 2019 թ. հոկտեմբերին ՀՀ արտաքին գործերի նախարար Զ.
Մնա ցականյանի անհստակ հարցազրույցից հետո BBC-ի “HARDTalk” ծրա գրի
այդ նույն հարցազրուցավարին։

Ընթերցողը իրավասու է կասկածել, թե թեկուզև բարձրաստիճան ան -
ձանց մեկ-երկու հարցազրույցը կարող է, իբր, սխալ տպավորություն ստեղ -
ծել։ Դե ինչ, նման կասկածների իրավունք, անշուշտ, կա։ Սակայն շատ ավե -
լի հա մո զիչ են փաստարկներն ու փաստերը հօգուտ իմ պնդման։ Վերցնենք
թե  կուզ այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Վովաևիչն ու ՀՀ կառավարությունում նրա
զի նա կիցներն ահա արդեն ավելի քան երկու տարի հետևողականորեն քայ -
քա  յում են հայ ժողովրդի գենետիկ կոդը, որը հայոց պետականության պահ -
պան ման միանգամայն անհրաժեշտ պայմանն է։ Դա դպրոցական ծրագրից
«Հայ եկեղեցու պատմություն» առարկան հանելն է, դա նաև դպրոցական ծրա -
 գրից Մեսրոպ Մաշտոցի` հայոց գրերի գյուտի հեղինակի, հայ գիր ու գրա -
կանության, ազգային դպրոցի հիմնադրի, Աստվածաշնչի թարգմանչի, հայ
մի ջնադարյան մեծագույն պատմիչ Մովսես Խորենացու` «Հայոց պատ մութ -
յուն» կոթողային աշխատության հեղինակի, իրավամբ, «հայոց պատ մա -
գրութ յան քերթողահայր» անվանված գիտնականի, հայ մեծագույն բա նա -
ստեղծ, փիլիսոփա և աստվածաբան Գրիգոր Նարեկացու (որի պատվին
2018 թ. մարտի 21-ին Վատիկանում կանգնեցվեց նրա արձանը) գործերը հա -
նելու ստոր մտադրությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանի` ռազմաշունչ գեղցինե րի լու -
սա տուի (որին գունավոր հեղափոխությունների անդրկուլիսյան ստրա տեգ -
ները իշխանության բերեցին 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հե ղա  շրջման
արդյունքում) ղեկավարած ՀՀ հակազգային իշխանություն ների կող մից շնոր -
հազրկվածների թվին են դասվել նաև նշանավոր պատ միչներն ու աշուղ ները`
Եղիշեն, Նահապետ Քուչակը, Փավստոս Բուզանդը, Սա յաթ-Նո վան։ Իսկ ո՞վ
կամ ի՞նչ է փոխարինելու կենսահաստատ կողմնո րոշիչ ներին (որ պարունակ -
վում են մեր մեծ նախնիների ստեղծագործություն ներում) դպրո ցա կանների
գիտակցության մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ամուր տեղն է գտել համաշ -
խար հային մշակույթի գանձարանում։ Սորոսյան շշալցման վայ-հե ղափո -
խական ների ծրագրերը, որ իրականացվում են տիե զե րա կան մասշտաբի
ստ րատեգ Նիկոլ «լուսավորչի» զգոն ղեկա վարութ յամբ, ան գամ հե ռա վո -
րության վրա գարշահոտում են։ Վերցնենք թե կուզ դպրոցական ծրագ րե րում
սեռական շահագործումից երե խա ների պաշտ պանության մասին Եվ րո -
պայի խորհրդի կոնվենցիայի հայ կա կան (դրա նից պակաս զազրելի
չդարձած) մեկնությունը (խոսքը, այսպես կոչված, Լան սարոտի կոնվենցի -
այի մասին է) կամ էլ Եվրոպայի խորհրդի` կա նանց և ըն տանեկան բռնութ -
յան կանխման ու դրա դեմ պայքարի կոնվեն ցիան (որը հայտ նի է նաև որպես
Ստամբուլյան կոնվենցիա)։ Նիկոլվո վաևի չյան սա տա նայական թիմի այս
փտած նախաձեռնություններն այլ կերպ, քան դա վա ճանություն ազգային
շա հերին չես անվանի։ Այս հակազգային, աճող սերն դի և երիտասարդութ -
յան համար կործանարար նախագծերի, որոնք ուղղ ված են ընդհանրապես
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հայ ազգի քայքայմանը, ազգը հոգևորից զուրկ մարդ կանց հանրույթի վե րա -
ծելուն, կենսագործման նպատակով էլ հենց Հա յաս տան են գործուղվում
էմի սարներ ԱՄՆ-ից և Եվրամիությունից, ընդ որում` ենթադրվում է, որ եվ րո -
պացի պաշտոնյաների ղեկավարության ներ  քո աշ խատելու են համարյա թե
մի հարյուրյակ տեղական պաշտոն յաներ, որոնք կոփվել են սորոսյան հոգև -
որ բորդելներում, որոնց անունն է Լեգեոն։ Գրում եմ այս տողերը և մտաբե -
րում Մեր Հոր` Հիսուս Քրիստոսի կող մից դի վա հար մարդուց պիղծ հոգու
դու րս մղման սյուժեն. «Որովհետև ասում էր նրան. Դուրս եկ, պիղծ հոգի, այդ
մարդից։ Եվ հարցրեց նրան. Անու նդ ի՞նչ է։ Եվ նա պատասխանեց և ասաց.
Լեգեոն է իմ անունը, որով հետև մենք շատ ենք» (Ավետարան ըստ Մարկո -
սի, գլ. 5, 8։9)։ Թող ների ինձ հարգելի ըն թեր ցողը նման համեմատության
համար, բայց հակազգային ուժերը արդի Հա յաս տանի իշխանությունում, ա -
վաղ, Լեգեոն են։ Միևնույն ժա մա նակ, նշենք, որ իրենց հակաքրիստոնեա -
կան արարքներում պսակա զերծվելու և ոչ միայն իշխանական կառույցնե -
րից, այլև երկրից քշվելու վախով էր պայ մա նա վորված ներկայիս իշխանա -
վոր ների կենդանական սարսափը դպրոց նե րում Հայ Առաքելական սուրբ
եկեղեցու պատմության դասավանդման փաս տից։ Նշենք նաև, որ հակազ -
գային այս արարքին նա խորդել էին վայրի, սա տա  նայական հարձակում նե -
րը Ծայրագույն պատ րիարք և Ամենայն Հայոց կա թողիկոս Գարեգին II-ի դեմ։

Ուրեմն, ինչո՞ւմ են արտասահմանյան ուղեվարները տեսել զբա ղեց -
րած պաշտոնին Նիկոլ Վովաևիչի հետագա պրոֆանպիտանության ազդա -
նշանը` միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարցնել հարգելի ընթերցողը։
Եվ ինչո՞ւ եմ հղում կատարում նրանց։

Ընթերցողներին հիշեցնեմ, որ իմ «Անդրկովկասում պատերազմը կան -
խել ի զորու է միայն Ռուսաստանը» վերնագրով հոդվածում, որը հրապա րակ -
 վել է ս. թ. օգոստոսի 4-ին REGNUM տեղեկատվական գործա կա լութ յու նում,
ես մեջբերում եմ կատարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ս. թ. հու լիսի
29-ի ելույթից Բալաքենում ASAN xidmәt տարածաշրջանային կենտ րո նի
բացման ժամանակ, մասնավորապես. «Մեզ հայտնի է, որ Հա յաս տա նի ներ -
 կա յիս իշխանությունը ծածուկ փող է ստանում Սորոսի հիմնադրամից, նրա
գոր ծակալն է, կատարում է նրանց պատվերները» (Ալիևի այս հայտ նութ -
յունն անձամբ ինձ ոգևորում է, ըստ երևույթին, նա կարդում է REGNUM տե -
ղե կատվական գործակալության նյութերը, որտեղ բացահայտ այդ մասին
գրվում է վերջին երկու տարիներին – Ա. Գ.)։ Հավանաբար, ափշերոնյան սուլ -
 թանի խորհրդականը, նաև անձամբ ինքը, հիանալի տեղեկացված լի նե լով
Հայաստանում պետական հեղաշրջման նախապատմության և դրդա պատ -
ճառների ու դրանց հաջորդող իրադարձությունների մասին, եկել է իր հա -
մար անմխիթարական եզրակացության, դիցուք. Նիկոլ Վովաևիչը, տիե զե րա -
կան մասշտաբի ստրատեգ լինելով, «քցել» է Սորոսին ու ընկե րա կից նե րին`
անդր օվկիանոսյան ստրատեգների գծած` Արցախի Հանրա պե տութ յունը հան -
ձնե լու ճանապարհից խոտորվելով։ Մտաբերեք, հարգելի ընթեր ցող, Ն. Փա -
շինյանի` բովանդակությամբ փոխբացառող գոհարները Ղարա բաղ յան հա -
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կամարտության կարգավորման մասին։ Մեկ նա հայտարարում է` «Ղա րա -
բաղը Հայաստան է, և վերջ», մեկ պարծենում հակամարտության կար գա -
վոր ման իր մոտեցման լայնությամբ` միևնույն ժամանակ հատկապես նշե լով,
որ ընդունվող որոշումը պետք է բավարարի Հայաստանի, Արցախի Հան  րա -
պե տության և Ադրբեջանի ժողովուրդներին։ Այնինչ, անգամ ծույլին է հաս -
կանալի, որ «Ղարաբաղը Հայաստան է, և վերջ» կարգախոսը նշա նա կում է
հայկական կողմի դուրս գալ բանակցային գործընթացից ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի
շրջանակում, այսինքն` ափշերոնյան սուլթանի արձագանքի ար դա րաց ման
ուղիղ ճանապարհ Ադրբեջանի կողմից Արցախին պատերազմ հայ տա րա -
րելու մասին։ Իսկ երկրորդ կարգախոսը հակամարտության այնպիսի լու -
ծում ընդունելու մասին, որը կբավարարեր թե` հայկական, թե` ադր բե ջա նա -
կան կողմերին, նշանակում է քողարկված ընդունում այն բանի, որ ան ձամբ
ինքը` իր իսկ սիրեցյալը, պատրաստ է անձնատուր լինել, հենց անձ նա տուր
լինել։ Չէ՞ որ ադրբեջանական կողմի դիրքորոշումն այս հարցում որ քան անի -
րատեսական, նույնքան էլ անփոփոխ է։ Չեմ կրկնի հակա մար տութ յան կար -
գա վորման մասին ափշերոնյան ստրատեգների այդ զա ռանցանքը` այն
չտա րածելու համար։ Եվ ահա, Նիկոլ Վովաևիչի պար զու նակ հնարքը ան նկատ
չմնաց, դրա համար էլ մուալիմ Իլհամն ընդվզել է Սո րո սի դեմ, այո, այո, հար -
գելի ընթերցող, չէ՞ որ ադրբեջանա-թուրքական կող մը մշտա կան հիմքով, տա -
րեցտարի հո իզուր չի՞ շռայլորեն ֆինանսավորել Սո  րոսի «Բաց հասարա -
կություն» հիմնադրամը։ Իսկ ինքը` Նիկոլ Վովաևիչը, վերջ նականապես կո -
պիտ վրիպեց Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահ մանի Տա -
վուշ–Թովուզի հատվածում ս. թ. հուլիսի 12-ին Ադրբեջանի ռազ մական ագ -
րե սիայից հետո, երբ ՀՀ կառավարության նիս տում սկսեց դուրս տալ
նախապես պատրաստված բարբաջանքը` Հայաստանի պաշտ պա նության
նա խարար Դավիթ Տոնոյանին հարցնելով գուցե «մոլորված զին վո րական
ՈւԱԶ-ի մասին» հայ-ադբեջանական պե տա կան սահմանի այդ հատվածում,
ինչը մեկնակետ էր դարձել ռազմական գործո ղութ յուն ներն սկսելու համար։
Նիկոլ Վովաևիչի այս ուղերձը, կայա ցած գործե լակեր պին համապատաս -
խան, որքան պարզունակ, նույնքան էլ խորամանկ էր։ Դրա ենթատեքստն
ակն հայտ է, դիցուք. հարգելի ուղղորդողներ, հավա տա ցեք, որ ես կապ չու -
նեմ ափշերոնյան սուլթանի ռազմական ագրեսիային հայ կա կան զինված
ուժերի ջախջախիչ արձագանքի հետ, դրանում ես մեղքի բա ժին չունեմ։ Այ -
սինքն` կենցաղային լեզվի թարգմանած` Նիկոլ Վովաևիչի այդ հարցը նշա -
նակում էր, մի կողմից, որ նա հասկանում է, որ իրեն իշխա նութ յան բերած արև -
մտյան ստրատեգ ների առաջադրանքները կատարելով` ընդ հուպ մոտեցել է
կարմիր գծին, որը հատել նրան թույլ չեն տա հայկական եր կու պետութ -
յունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե տության հա -
զար-հազարավոր այժմ անհայտ, բայց հոգով ուժեղ զին վոր նե րը, էլ չեմ ասում
հայ ժողովրդի 1992–1994 թթ. ազգային-ազատագրական պա տե րազմի վե -
տերանների բավական միանշանակ ու կոշտ արձագանքի մա սին, ովքեր
Լեռ նային Ղարաբաղի Հանրապետության հայ բնակչությանը փրկե ցին ցե -
ղասպանությունից։ Փորձելով իմաստավորել «ժողվարչապետի» գոր ծո -
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ղությունները, նրա առաջին արձագանքը ս. թ. հուլիսի 12-ի ադր բեջա նա կան
ռազմական սադրանքին` հանկարծ մտաբերեցի արտահայտությունը «Սո վո -
րական հրաշք» ֆիլմից. «Ես երեք օր վազեցի Ձեր հետևից, որպեսզի ասեմ,
թե որքան անտարբեր եմ Ձեր հանդեպ»։ Այդպես էլ Նիկոլ Վովաևիչն էր ցան -
կանում ինչ-որ կերպ արդարանալ իր ուղղորդողների առջև` դրա համար ան -
վարժ, բայց բավական պատեհ օգտագործելով ՀՀ կառավարության նիս տը։
Չէ՞ որ նրան ներհատուկ ստախոսության պատճառով նա հայտնվել է ցուգ -
ցվան գի վիճակում, որտեղ նրա ցանկացած գործողություն տանելու է Հայաս -
տա նի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում մնալու հետագա ան -
հնա րինությանը, էլ չեմ ասում պատերազմի պայմաններում ՀՀ Զինված ուժե -
րի Գերագույն գլխավոր հրամանատարի գործառույթների կատարման ան -
հնա րինության մասին։ Բայց չէ՞ որ իրադարձությունների զարգացման ըն թաց -
 քը Հարավկովկասյան տարածաշրջանում ավելի ու ավելի իրա տեսա կան է
դարձնում Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ ռազ մա  կան
նոր ագրեսիայի սանձազերծման հնարավորությունը` միաժամանակ նա խա -
պես ռազմական սադրանք նախաձեռնելով հայ-ադրբեջանական պե տա կան
սահմանին։ Բայց այդ ամենի մասին` հերթով։ Այսպես, ս. թ. օգոս տո սի 9-ին
Worldcrisis.ru ինտերնետ-պորտալում հրապարակվեց Ալեքսանդր Վի նո գրա -
դովի «Էրդողանի քեյսը. Արգենտինան արդեն դեֆոլտ է հայ տա րա րել, Թուր -
քիան կարող է հաջորդը լինել» հոդվածը։ Հոդվածի անոտացիայում կար դում
ենք. «Թուրքիայում ներկայիս տնտեսական իրավիճակի զար գաց ման երկու
տար բերակ կա, կարծում է «БИЗНЕС Online»-ի մեկնաբան Ալեք սանդր Վի -
նոգրադովը։ Կամ ինչ-որ մեկն Անկարային շատ փող կտա, ինչը թույլ կտա
թուլացնել կապիտալի արտահոսքն ու կանգնեցնել տնտեսության դո լա րայ -
նացման հորձանքը, կամ նրան սպասվում է լիրայի (թուրքական դրա մական
միավոր – Ա. Գ.) կտրուկ արժեզրկում, սղաճից և, հավանաբար, պե տական
դե ֆոլտից բաղկացած լրակազմ»։ Ապա հոդվածի հեղինակը ներ կա յացնում
է տվյալներ, որոնք համոզիչ վկայում են Թուրքիայում դեֆոլտի միան գամայն
իրական հեռանկարի մասին։ Այնուհետև, ս. թ. հուլիսի 21-ին ելույթ ունենալով
Թուրքիայում կառավարման ձևի փոփոխության 2-րդ տա րե դարձին նվիր -
ված արարողության ժամանակ, նախագահ Էրդողանը հայ տա րարեց. «Մենք
լի ենք մեր բարեկամներին և թշվառ վիճակում հայտ նված նե րին օգնության
գալու վճռականությամբ, ինչպես անում ենք Սիրիայի հյու սի սում և Լիբիայում։
Թուրքիան նաև անհապաղ կաջակցի Ադրբեջանին Հա յաս տանի գրոհների
ֆոնին (Ադրբեջանի սադրանքը Հայաստանի և Ադրբե ջա նի պետական սահ -
մանի Տավուշի հատվածում թուրքական սուլթանն ան վա նում է Հայաստանի
գրոհներ – Ա. Գ.)»։ Այլ մեջբերումներ չեմ կատարի, որոնք բնութագրում են
թուր քական սուլթանի հռետորաբանության ողջ ագ րե սիվությունը` հաս ցեա -
գրված Հայաստանին և Արցախի Հանրա պե տութ յանը։ Բավական է ասել, որ
Էրդողանի և Թուրքիայի պաշտպանության նա խա  րարի` հուլիսին ՀՀ-ի դեմ
ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայի օրե րին և դրանից հետո արված
հայ տա րարությունները լիովին տեղավորվում են Թուրքիայի վարած պան -
թյուրքիզմի քաղաքականության մեջ, քանզի հայ կա կան երկու ինքնիշխան
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պետութ յունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե -
տութ յան գոյության փաստն իսկ, ըստ երևույթին, միակ խոչ ընդոտն է Թուր -
քիայի կողմից իսլամական աղեղի ստեղծման ճանա պար հին` Ռուսաստանի
Դաշնության հարավային սահմանների ողջ պարագծով, նե րառ յալ Չինաս -
տա նի Ժողովրդական Հանրապետության Սինցզյան-ույ ղու րա կան ինքնա -
վար շրջանի հետ սահմանը։ Կարճ ասած` ադրբեջանա-թուր քա կան տանդե -
մի էությունը, բուն բովանդակությունը բավական ման րա մասն ներկայացված
են «Ալիևի բարի կամքի ժեստը» վերնագրով հոդ վա ծում` հրապարակված ս.
թ. օգոստոսի 15-ին Minval.az ինտերնետ-պար բե րա կանում։ Հոդված, որն այլ
կերպ, քան Հարավային Կովկասի տարա ծա շրջա նում ռազմական ագրեսիա -
յի հայտարարմանը նախորդող մանիֆեստ չես անվանի։ Որոշ մեջբերումներ
կատարենք այդ հրապարակումից. «... Թուր քիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ
Էրդողանի հայտարարությունում եղ բայ րական Ադրբեջանին հավանական
ռազ մական աջակցության մաս շտաբ նե րը` ի պաշտպանություն «արտաքին
ուժից» Հարավային Կովկասում, ան գամ ավելին են, քան Անկարայի` Լի -
բիայում և Սիրիայում այդ նույն «ար տա քին ուժին» խաղաղության հար -
կադրելու Անկարայի գործողությունները (ոչ երկ իմաստ ստոր ամբաս տա -
նութ յուն Ռուսաստանի հասցեին – Ա. Գ.)։ ... Նա խա գահ Իլհամ Ալիևը արտա -
քին գործերի նորանշանակ նախարարի հետ տե սա կոնֆերանսի ժամանակ
մատնանշում է բանակցային գործընթացի իմի տացիայի շարունակման
անթույլատրելիությունը` ԵԱՀԿ համա նախա գահ ների մասնակցությամբ և
ստա տուս-քվոյի պահպանմամբ (ըստ էության, հայ տարարվում է ԵԱՀԿ Մին -
սկի խմբի շրջանակում բանակցային գործ ըն թա ցից դուրս գալու մասին – Ա. Գ.)։
Նույն հայտարարությունում (նկատի ունի Թուր քիայի նախագահի – Ա. Գ.) որ -
պես արտաքին քաղաքականության գե րա կա գործընկերներ ան վանապես
նշվում են բոլոր հիմնական ակտորները (Թուր քիա, Իսլամական համա գոր -
ծակցության կազմակերպություն, ԵՄ, Մեծ Բրի տանիա, ԱՄՆ և այլն), բացի
այն երկրից, որը Հարավային Կովկասը հա մա րում է իր բացառիկ շահերի
ոլորտ (խոսքը Ռուսաստանի մասին է, և փառք Աստծո – Ա. Գ.)։ Ռուսաստանը
լոկ հասկացվում է այն երկրների շար քում, որոնք նշված են որպես «հարևան»։
Ռուսական գազը գնելուց Անկա րա յի փաս տացի հրաժարվելու, Եվրոպայում
վերջին 20 տարիներին դրա գնի` մինչև նվազագույն նիշերի անկման ֆոնին
SOCAR-ը դառնում է Թուրքիային երկ նագույն վառելիքի հիմնական մատա -
կարարը։ ... Ամբողջ աշխարհում տե ղի են ունենում հայկական սփյուռ քի`
իրենց մասշտաբներով և բար բա րո սութ յամբ աննախադեպ գրոհներ ար տա -
սահմանում մեր դիվանագիտական ներ կայացուցչությունների և հայրե նա -
կիցների դեմ»։ Դե, ճիշտ ինչպես ռու սա  կան «Վախի աչքերը մեծ են» ժողո -
վրդական հեքիաթում, որտեղ վախից տա տիկի ոտքերի մոտ թռած նապաս -
տակի նման` ադրբեջանցի վայ-մար տիկ ները վախից ու ամբողջ թափով
սողում են ուղիղ Ռուսաստանի ոտքերի տակ, որն իրենք իսկ ալիևյան քա -
րոզ չութ յան խոսափողով անվանում են «հա րևան» երկիր (minval.az/news/124
020 717)։ Այնուհետև, իրենց վատ քո ղարկ վող վախը թաքցնելու համար,
Minval.az ինտերնետ-պարբերականի քա ղա քականության բաժինը մարգա -
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րեանում է. «... Կրեմլն իր ֆորպոստի մի ջոցով արդեն չի կարող միանձնյա
պայ մաններ թելադրել Հարավային Կով կա սում։ Մոսկվայի «փափուկ» և «կո -
շտ» ուժի գործիքները տարա ծա շրջա նում այնքան էլ արդյունավետ չեն, իսկ
Հայաստանը, հատկապես իր ներկա յիս ղեկավարությամբ (որը չի ար դա -
րացրել ֆինանսական ֆիլանտրոպ Ջորջ Սո րոսի կապիտալ ներդրումները –
Ա. Գ.), դրանք ավելի է թուլացնում։ Մոսկ վա յին ժամանակ էր պետք այս իրո -
ղությունները հասկանալու համար։ Նա խա   գահ Իլհամ Ալիևը սպասեց ուղիղ մեկ
ամիս հուլիսյան իրադար ձութ յուն նե րի սկսվե լուց հետո։ Նրա ռազմավարական
տոկունությունը օգոստոսի 12-ին նախա գահ Պուտինին արած հեռախոսազան -
գը վերածեց բարի կամքի ժեստի»։ Քիչ է մնում բացականչես. «Սաղօլ, չոխ
սա ղօլ, յոլդաշ Ալիև» (Կեցցես, շատ կեց ցես, ընկեր Ալիև – թարգմ. ադր բեջա -
ներենից)։ Բայց չէ՞ որ ավելի ազնիվ կլի ներ ասել, որ ափշերոնյան սուլթանը
հայ-ադրբեջանական սահմանին ռազ մա  կան սադրանքից (որը խայտառա -
կութ յամբ ավարտվեց Ադրբեջանի զին ված ուժերի համար) միայն 25 օր հե -
տո է զանգահարել Վլադիմիր Վլա դի մի րո վիչ Պուտինին` դադար տալով, որ -
պես զի իր ակնհայտ վախն ի ցույց չդնի` կապ ված «ռազմական նշանա -
կության բեռների ծավալի մասին» տեղե կատ վութ յան հետ, «որոնք Ռուսաս -
տանից Հայաստան էին բերվել հայ-ադր բե ջա նա կան սահմանին տեղի ունե -
ցած մարտական բախումներից անմիջապես հե տո` մինչ օրս, Ղազախս -
տանի, Թուրքմենստանի և Իրանի Իսլամական Հան րա պետության օդային
տա րածքների օգտագործմամբ ու կազմել են ավե լի քան 400 տոննա, և ըն -
դգծել է, որ հեռախոսազանգի հիմնական նպա տա կը այս հարցը պարզա բանելն
է» (vzglyad.az/news/171 692, «Տեղի ունե ցավ Վլա դի միր Պուտինի հեռա խո -
սազրույցը Իլհամ Ալիևի հետ»)։ Այսպիսին է «Ալիևի բարի ժես տի» իսկական
էությունը, որը բավական յուրատեսակ է մատուցվում Min val.az-ում։ Հատ կա -
նշական է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլա դի մի րովիչ Պուտինի
հետ Ալիևի հե ռախոսազրույցից 5 օր հետո ափշերոնյան սուլ թանի օգնական
Հիք մեթ Հաջիևն իր երախտագիտությունն է հայտնել Վրաս տանին համե -
րաշխության համար. «Ադրբեջանի և Վրաստանի իշ խա նութ յունների միջև կա -
ռուցողական երկխոսություն է հաստատվել, որը հեն վում է վստահության
վրա։ Մենք կարող ենք բաց քննարկել ցանկացած հարց։ Մենք բարձր ենք
գնա հատում այն, որ օրերս պաշտոնական Թբիլիսին թույլ չտվեց Վրաս -
տանի տարածքով Հայաստան զենքի տարանցումը։ Ադր բե ջանի և Վրաս -
տանի իշխանությունները մտադիր են այսուհետ էլ ավելի խո րացնել հարա -
բերությունները», – Հիքմեթ Հաջիևի բառերը մեջ բերում է APA-ն (minval.az
/news/124 021 507, «Ադրբեջանը շնոր հակա լութ յուն է հայտնում Վրաստանին
Հայաստանի հանդեպ վերջերս կատարած սկզբուն քորեն կարևոր քայլի հա -
մար», 17 օգոստոսի 2020 թ.)։

Հարգելի ընթերցողը, անշուշտ, կռահեց, որ Հայաստանին սպա ռա զի -
նութ յունների նոր խմբաքանակի մատակարարումները (գուցե Գյումրիում
ռու սական 102-րդ ռազմակայանի կարիքների համար) լրջորեն խախտել են
ադր բեջանա-թուրքական զինվորականության պլանները, որն անթաքույց
պատ  շաճ տեղեկատվական ֆոն էր պատրաստում Հայաստանի և Արցախի
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Հան րապետության դեմ ռազմական նոր ագրեսիայի սանձազերծման հա -
մար, ինչը ոչ քիչ չափով պայմանավորված էր նրանով, որ անդր օվկիա նոս յան
ուղեվարների պլանները` կապված իշխանությունում Նիկոլ Վովաևիչի գտն -
վե լու հետ, ինչպես ընդունված է արտահայտվել գրական լեզվով, զուր էին։
Իսկ հիմնական ակտորները` հանձինս Թուրքիայի, ԻՀԿ-ի, ԵՄ-ի, Մեծ Բրի տա -
նիա յի, ԱՄՆ-ի (Հարավային Կովկասում), ըստ իս, բացի Թուրքիայից և ԻՀԿ-ից,
ներ կա յում Արևելյան Միջերկրածովում ՆԱՏՕ-ի անդամներ Թուր քիա յի և Հու -
նաս տանի միջև ռազմական սրացման պայմաններում, ձեռնպահ կմնան ռազ -
 մական լարվածության նոր օջախի ստեղծում սադրելուց Ռու սաս տանի հա -
րավային սահմաններին։ Մանավանդ որ առաջիկայում նրանք պետք է կող -
մ նորոշվեն Նիկոլ Վովաևիչին փոխարինելու հարցում, որն իրեն չի ար դա -
րացրել։ Ընդ որում` այնպիսի փոխարինմամբ, որն իր գործո ղութ յուն  նե րով եր -
կիրը կբերի Ադրբեջանի հետ պատերազմի սանձազերծման սպառ  նա լիքին,
քանի որ անդրօվկիանոսյան ստրատեգները հիանալի հասկանում են, որ
գլո բալիստների` «Նիկոլ Փաշինյան» կոդային ան վա նումը կրող նա խա գիծը
ձախողվել է, իհարկե, ոչ առանց շոշափելի հարված հասց նելու հայ ժո ղո վր -
դի միասնությանը, հայ հասարակության հոգևոր-բա րո  յական հիմ քե րը լրջո -
րեն սա  սանելու, որոնք կազմում են հայոց պետա կա նութ յան գլխավոր հե նա -
րա նը։ Միևնույն ժամանակ, նշենք, որ Հարավային Կով կասի տարածաշր ջա -
նը ձևափոխելու գլոբալիստների պլանները` Ռու սաս տանի հարավային մա -
տույ ց ներում անկայունության գոտու ստեղծ մամբ, չեն փոխվել։ Դրանք Արև -
մուտ քի գեոստրատեգների ծրագրի օրգա նա կան մասն են, որոնց գոր ծու -
նեությունը ենթարկված է Երկիր մոլորակի վրա համաշխարհային ֆինանսա -
կան կապիտալի տիրապետության ապա հով մանը։ Իսկ աշխարհիս ֆինան -
սա կան հսկաների այդ բաղձալի նպա տա կին հասնելու բանալին որքան պա -
րզ, նույնքան էլ նենգ է. ստեղծել աշխար հա քաղաքական պայմաններ դոլարի
տպագրասարքի անխափան աշ խա տան քի համար, որն աշխատում է ԱՄՆ
խո շոր քաղաքներում գտնվող 12 դաշ նային պահուստային բանկերի և մոտ
երեք հազար առևտրային բանկերի ԱՄՆ Դաշնային պահուստային համա -
կարգում միավորված ան խոնջ հսկողության ներքո։ Ընդ որում` քաղաքա -
կան-տնտեսական նպատա կա հարմարությանը համապատասխան, համաշ -
խարհային ֆինանսական կա պիտալը հաշվի կառնի Եվրոպական Կենտրո -
նական բանկի պա հանջ մունք ները, որը գտնվում է Մայնի Ֆրանկֆուրտում,
և, իհարկե, չի նեղացնի նաև Մեծ Բրիտանիայի ու Հյուսիսային Իռլանդիայի
թա գավորության գլխա վոր ֆինանսական ինստիտուտին, երկիր, որը, իրա -
վամբ, համարվում է աշ խար հում գունավոր հեղափոխությունների հիմ նա -
կան գա ղա փա րա խոս նե րից և մատակարարներից մեկը (եթե ոչ հիմնականը),
ներառյալ, բնա կանա բար, նաև ԱՊՀ երկրները։ Ընթերցողներին հիշեցնենք,
որ «Լոնդոնը առա ջի նը մնաց աշխարհի ամենախոշոր ֆինանսական կեն -
տրոնների ցուցակում, չնա յած ԵՄ-ից դուրս գալու Մեծ Բրիտանիայի որո շ -
մանը», – ասվում է Z/Yen Group Ltd ֆինանսական քոնսալթինգային ըն -
կերութ յան տեսության մեջ, որը կես տարին մեկ անգամ հաշվում է Global Fi -
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nancial Centres Index (GFCI) ցու ցի չը (Interfax.ru>business/605 358)։
Գաղտնիք չէ, որ մեր օրերում այդ հզո րա գույն ֆինանսական մոնստրների ճա -
նապարհին կանգնած են Ռու սաս տանն ու Չինաստանը, ինչպես նաև Իրանի
Իսլամական Հանրապե տութ յու նը։ Եվ որքան սրբապիղծ է մեզ համար, նույն -
քան էլ, ավաղ, տրամաբանական է համաշխարհային ֆինանսական շնա ձկ -
ների դիրքերից լուրջ լար վա ծութ յան ստեղծումը` քաոսի մեջ ներքաշելու հա -
մար բոլոր պետությունները, որոնք գտնվում են մեր ռազմավարական դաշ -
նա կցի` եղբայրական Ռու սաս տա նի, ինչպես նաև Հայաստանի բարեկամ Իրա -
նի Իսլամական Հան րա պե տութ յան (որը XX դարի 90-ական թթ. հայ-ադր -
բեջանական արյունալի դիմա կա յութ յան ընթացքում ցուցաբերեց բազ մա -
հազարամյա պարսկական քա ղա քակրթությանը հատուկ իր բարձր բարո -
յական էությունը, ինչը լիովին առ կա է նաև արդի փուլում) սահմանների ողջ
պարագծով։ Եվ, իհարկե, դրված է ցանկացած միջոցով Չինաստանի Ժո ղովր -
դական Հանրա պե տութ յան տնտե սա կան հզորությունը սասանելու խնդիրը,
որը Ռուսաստանի Դաշ  նութ  յան հետ ռազմավարական դաշինքով, համոզված
եմ, XXI դարի քա ղա քա կրթութ յան տիեզերական փլուզումը կանխելու միակ
հուսալի երաշ խա վորն է։

Հ.Գ. Կարդալով հոդվածը` ընթերցողը կարող է միանգամայն սպա սե -
լիո րեն մտածել այն մասին, որ ես հատուկ շեղվեցի հարցի պատասխանից`
իսկ ի՞նչ է սպասվում Հայաստանին նիկոլվովաևիչյան մղձավանջից հետո։
Հարցը, ավելի շուտ` դրա պատասխանը, անկասկած, բավական հրատապ
է։ Բայց դա առանձին վերլուծության թեմա է։ Ասեմ միայն, որ գլո բալիստ -
ները և նրանց ձեռքի տակ գտնվող սորոսյան լափակերները ձևացնելու են
ՀՀ-ում իշ խանազավթման հնարավորություն անհամեմատ ավելի արմատա -
կան` ահա բեկչության հարազատ ուժերի կողմից, որպեսզի իրենց իսկական
թեկ նա ծուի իշխանության գալն ընկալվի ոչ այլ կերպ, քան ի վերուստ ուղարկ -
 ված բարիք, համարյա թե հայ ժողովրդի փրկություն։ Նման սցենարը, ան -
կաս կած, առկա է գլոբալիստ ստրատեգների գզրոցներում։ Աստված մի արա -
ս  ցե, որ այդ պլաններն իրականանան, այդ ժամանակ մենք կդառնանք հա յոց
պետականության ավելի «քաղաքակիրթ» փլուզման և Արցախի Հան րա պե -
տության կորստի վկաները։ Կարծում եմ, որ այս վտանգի գի տակ ցու մը, վեր -
ջապես, կդրդի Հայաստանի իսկական բարեկամներին օգնել մեր Հայ րե նի -
քի հայրենասերներին` կազմակերպելու առաջին հերթին Հայաստանի և Ռու -
սաստանի թշնամիների նկրտումների համակարգային դիմա կա յութ յու նը։ Ի՞նչ
կլինի հետո։ Ցույց կտա ժամանակը։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ПРОТИВ РОССИИ ВЕДЁТСЯ МАССИРОВАННАЯ 
ГИБРИДНАЯ ВОЙНА

Аннотация
Против России ведётся массированная гибридная война. На Западе

оборону держит Республика Беларусь, на Южном Кавказе – Республика
Ар мения. И нам важно ясно осознать, что любой удар противника по Бе -
ла  русии в той или иной мере нацелен и на Армению, как и любой удар по
Армении бьёт и по Беларусии, а в конечном итоге всё это нацелено и бу -
дет бить по нашему стратегическому союзнику, братской Российской Фе -
дерации.

В наши тревожные дни, когда моя Родина – Армения изо дня в день
погружается в глубокий экономический кризис, чреватый обернуться де -
фолтом, а власть предержащие, слепо подчиняясь инструкциям заокеан-
ских кукловодов и соросовской камарильи армянского розлива, занимают-
ся всякой ерундой и словоблудием, любого здравомыслящего гражданина
Республики Армения (далее – РА) не может не охватить чувство глубокой
тре воги за судьбу армянской государственности. При этом конкретно меня
не покидает осознание некоей собственной вины за положение дел в на -
шей стране. Пишу эти строки не из желания изобразить в современной Ар -
мении (еще в 301 г. принявшей Христианство как государственную рели-
гию, причём за 11 лет до того, как в 312 г. император Константин I Великий
провозгласил Христианство официальным культом Римской империи) от -
правление религиозной церемонии мусульман-шиитов Шахсей-вахсей, ко -
торая имитирует страдания и гибель потомков халифа Али (зятя пророка
Мухаммада), убитого в 680 г. в битве при Кербеле. 

Нет, уважаемый читатель, Шахсей-вахсей отнюдь не в нашей хри-
стианской традиции даже в ус ловиях, когда не только при молчаливом сог -
ласии, но и при прямом по такании властей РА Армянская Апостольская
Свя тая церковь подвергается сатанинским нападкам со стороны распло-
дившихся после государственного переворота в РА апреля–мая 2018 г. пос -
ледователей тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», разного ро -
да соросовских прихлебателей и активистов ЛГБТ-сообщества.
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Чувство же своей вины обусловлено тем, что единственным оружи-
ем борьбы против антинациональных властей Армении, увы, в настоящее
вре мя являются лишь мои статьи, к счастью, публикуемые ИА REGNUM,
а дальнейшем публикуются двумя-тремя патриотическими интернет-из да -
 ниями – «Иравунк», «Новое Время» и Shame. am и через сеть первичных
организаций партии «Национальное Единение» распространяются в мар-
зах (областях) РА. К сожалению, уважаемый читатель, за два с половиной
года после государственного переворота в РА, мне так и не удалось скло-
нить кураторов оппозиционных телеканалов к осознанию абсолютной про -
игрышности их великодушного, этакого снисходительного от ношения к пер -
соне «народного премьера» Никола Воваевича, его трепетным оберега-
нием путём недопущения вашего покорного слуги, Арташеса Ге га мяна, в
те леэфир подконтрольных им телеканалов. Без ложной скро м ности могу
кон статировать, что имевшие место в 2019 и 2020 годах два моих выступле -
ния по телеканалу ArmNews собрали весьма внушительную зрительскую
аудиторию, что, конечно, не могло не насторожить Ни кол Воваевича, себя
лю бимого, видимо, и ещё кое-кого. Но не это главное. Так чем же обус лов -
лены мои тревоги за судьбу РА?

Замечу, что по состоянию на 25 августа 2020 года, согласно сборнику
«Основные предварительные макроэкономические показатели, получен-
ные по текущим оперативным сводкам, характеризующие социально-эко -
номическое положение РА», показатель экономической активности в янва-
ре–июле 2020 г. к январю–июлю 2019 г. составил 94,3%, при этом объём ст -
ро ительства – 77,4%, оборот торговли – 89,0%, объём услуг (без тор говли)
– 90,7%, внешнеторговый оборот – 88,7%. Отметим также, что объ ём экспор-
та составил 93,6%, что на $75,1 млн меньше соответствующего показателя
за такой же период 2019 г. На этом фоне, согласно сборнику «Справочник
Центрального банка, июнь 2020 г.» (стр. 44), чистый приток денежных
средств из-за рубежа по банковской линии физическим лицам РА в янва-
ре–июне 2020 года составил $192 млн 774 тыс., что на $37 млн 417 тыс.
меньше, чем за такой же период 2019 г. Для полноты картины приведём
данные о динамике показателей государственного внешнего долга за этот
же период. Так, согласно сборнику Статистического комитета РА «Со -
циально-экономическое положение Республики Армения в январе-июне
2020 года» (стр. 121) к 1 июля 2020 г. государственный долг РА составил $
7 млрд 721 млн 753 тыс. (заметим, что согласно данным Минфина РА к 1
августа т. г. государственный долг РА за 1 месяц увеличился на $ 217 млн
247 тыс. и составил $ 7 млрд 939 млн). При этом к 1 августа т. г. государст-
венный внешний долг составил $ 6 млрд 55 млн И в течение месяца воз -
рос на $ 74 млн, а с начала года возрос на $ 479 млн: Отметим и то
обстоятельство, что в 2020 г. сумма платежей по процентам государст-
венного долга в т. г. предусмотрена в объёме 167 млрд драмов (драмы –
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денежная единица РА, $1 = 476,56 по текущему курсу), а на погашение го -
сударственного долга государственным бюджетом предусмотрено израс-
ходовать 272 млрд драмов ($ 570 млн 757 тыс.). При этом заметим, что
дефицит бюджета на 2020 г. предусмотрен в объёме 183 млрд драмов,
или $ 384 млн. То есть в совокупности финансовые нужды государства для
обслуживания внешнего долга и дефицита бюджета в 2020 г. сос тавят
622 млрд драмов, или $ 1 млрд 305 млн 187 тыс. И это при том, что когда до -
ходы государственного бюджета на текущий год запланированы в объёме
1,697 триллиона драмов ($ 3 млрд 560,1 млн), то есть обслуживание гос-
долга и дефицита бюджета превысят 36,66% доходов госбюджета. И это
в условиях существенного сокращения в текущем году объёма прямых
иностранных инвестиций, то есть сокращения протока волюты в РА. Да
простит меня уважаемый читатель за столь подробное описание состоя-
ния дел в финансовой сфере Республики Армения. Думаю, что оно помо-
жет глубже понять полную неадекватность действий «народного премь-
ера» Никола Воваевича и его приспешников в условиях столь тревожно-
го состояния в бюджетной сфере РА. Для доказательности справедливо-
сти данной оценки достаточно ознакомиться с повесткой работы прави-
тельства РА, уже не приходится говорить о нескончаемых live-ах но во -
явленного бородатого армянского нарцисса наших дней, из вестного как
Никол Воваевич Пашинян. Впрочем, чтобы не погрешить против истины,
изначально отметим: сказать, что Никол Воваевич бездель ничает, было
бы нечестно. Свои воистину революционные знания во всех областях
нашей жизни он всячески старается довести, в частности, до фермеров.
Так, в ходе недавней рабочей поездки в Котайкский марз (область) Никол
Воваевич щедро поделился с селянами своими безграничными знаниями
в области … выращивания ягод. Оказывается, что, сог ласно советам «на -
родного премьера», для получения высоких урожаев ягод крайне важно
знание фермерами, в том числе выпускниками ву зов, как минимум, рус-
ского и английского языков: «Нельзя в наши дни выращивать ежевику без
знания русского языка, ведь ЕАЭС − наш самый крупный рынок». Не прав-
да ли, звучит мудро, тем более что в недавнем интервью программе
«HARDTalk» BBC он своим личным примером преподал всем урок. И
вовсе не беда, что в ходе этого интервью стало открытием, что армяне
На гор ного Карабаха составляли не 80−90%, а всего лишь 18−19% от
общего на селения Арцаха. Эта воинствующая безграмотность «народно-
го премьера» (надеюсь, в данном случае обусловленная невладением им
английского языка) относительно необходимости знания иностранных
языков при выращивании ягод − прямое издевательство над труженика-
ми села, которые в наши дни буквально изнывают под бременем неопла-
ченных ссуд, долгов за водопользование и при этом в качестве утешения
они вынуждены слушать от Никола Воваевича только ему одному извест-
ные секреты по вышения урожайности ягодных культур.

511

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



Можно было и далее продолжить изложение фактов из тяжелых, но
со держательных трудовых будней Никола Воваевича, более того, приве-
сти умилительные примеры, характеризующие неугомонный характер «на -
родного премьера», который в силу своего трудолюбия даже в ходе крат-
ковременного отпуска занят работой: Никол Воваевич собственнолично
зазывает граждан РА посетить достопримечательности Армении, особенно
места, связанные с именем царя Армении Ашота II Ерката (Же лез ный), пра -
вившего в 914−928 (929) гг. (в прямом эфире в Facebook Никол Воваевич
показал старинную крепость Ашота Ерката и красивую окрестность вокруг
неё, сопровождая сей показ агитацией обязательно по сетить эти места).
Согласно Николу Воваевичу, вовсе не беда, что в ус ловиях пандемии ко -
ро навируса, когда почти каждый третий житель Арме нии оказался за чер-
той бедности, а многие десятки тысяч наших граждан не могут распла-
титься по ранее взятым кредитам, всё это отнюдь не по меха для туристи-
ческих поездок. В сложившемся в РА тяжёлом социально-экономическом
положении премьер-министру выступать в роли туристического агента,
мяг ко выражаясь, на грани сумасшествия, но «народного премьера» все
эти напасти, свалившиеся на головы наших граждан из-за бездарного прав -
 ления властей не тревожат, не надо превращать в трагедию, это всё пре-
ходяще.

Не скрою, уважаемый читатель, что, наблюдая за действиями Ни ко -
ла Воваевича и сотоварищи, единственное чувство, которое я испытал,
бы ло недоумение. И оно во многом было обусловлено выплеснувшейся
на ружу какой-то неувязкой, связанной с тем, что, с одной стороны, «на -
род ный премьер» наконец-то освободился, хотя и частично, от полного
следования установкам соросовских кукловодов, чему доказательством
«сво бодное плавание» Никола Воваевича в своих рассуждениях по са -
мым разным темам. С другой стороны, уважаемый читатель, моё недо -
уме  ние вызвано тем, что даже соросовским разрушителям государствен-
ности и в голову не могли прийти подобные новые революционные техно-
логии оболванивания населения, которыми свободно пользуется Никол
Воваевич. Анализируя действия «народного премьера», невольно скло-
няешься к выводу, что в Республике Армения властями реализуется опас -
 ная технология оболванивания населения путём последовательного его
зомбирования, не исключаю, что зачастую это происходит на бессозна-
тельном уровне. Причём этой цели подчинены все социальные институты
РА: политика, проводимая Правительством РА в области образования,
науки, культуры, религии, разного рода неправительственные организа-
ции, щедро финансируемые фондом Сороса «Открытое общество» и про-
чими псевдорадетелями укрепления гражданского общества, соблюде-
ния прав человека и тому подобной навязываемой обществу политиче-
ской ерунды. В то же время, внимательно отслеживая реакцию армянско-
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го общества на процессы разрушения нашей государственности, с трево-
гой вынужден констатировать, что довольно-таки существенная её часть
оставляет впечатление лишённой воли, способности трезво оценивать
про  исходящее, пассивной общности людей. Размышляя над этим, вспом-
нил исключительное по своей актуальности выступление пе ред членами
Совета Федерации России выдающегося учёного и мыслителя, действую-
щего руководителя Научно-исследовательского центра «Курчатовский ин -
с титут» Михаила Ковальчука, имевшее место аж 30 сентября 2015 года.
Ми хаил Валентинович еще 5 лет назад в своём выступлении в Совфеде РФ
предрёк: «Сегодня возникла реальная технологическая возможность вме -
шаться в процесс эволюции человека. И цель − создать принципиально но -
вый подвид Homo sapiens − служебного человека. Слу жебный человек обла -
да ет ограниченным самосознанием, его размножение находится под вне -
шним контролем, «дешевым кормом» ему служат генно-модифицирован-
ные организмы». Дальше−больше. В своей речи М. В. Ковальчук процити-
ровал строки из меморандума национальной безопасности США 1974 го -
да: « … Политика в области народонаселения становится весьма важной
для соблюдения экономических интересов США. Сле дует создать социаль-
ные и психологические предпосылки для якобы стихийного снижения рож-
даемости … Примеры того, какие работы ведет американское агентство
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency − агентство передо-
вых оборонных исследовательских проектов − агентство Пентагона, отвеча -
ющее за разработку новых технологий для использования в вооруженных
силах) в этой области, по управлению соз нанием, по созданию этногене-
тических систем можно увидеть, если по читать только названия, достаточ -
но понять каковы масштабы этой деятельности». Опасные последст вия ре -
зультатов технологий, о которых го ворил академик М. В. Ковальчук, соз-
дающих «возможность для воздействия на психофизиологическую сферу
человека, причем очень легкую и простую», а также «внедрение в массо-
вое сознание представлений, противоречащих естественным (семей без
де тей и ценностей ЛГБТ)», мы видим на примере современной Армении.
Ува жаемый читатель, в условиях, когда «Ряд Telegram-каналов, освеща -
ющих конфликтные события в мире, сообщили о том, что в Азербайджан
переброшено около 500 сирийских боевиков, в основном туркоманы из воо -
руженных формирований «Султан Мурад», Свободной Сирийской армии
и «Хамзат», о чём написал обоз реватель «Независимой газеты» Влади -
мир Мухин в статье от 1 сентября 2020 г. под заглавием «Сирийские бое-
вики в Азербайджане готовятся к блицкригу в Армении» − поясним, чем за -
 нят «народный премьер» РА. Но прежде приведём некоторые подробно-
сти из этой статьи, в частности, В. Мухин пишет: «На днях в Баку прошла
акция протеста, участники которой призывали Турцию «спасти Азер бай д -
жан от армян и русских». Они, размахивая флагами Турции, требовали от

513

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



властей «разместить турецкую военную базу и взять реванш за июльские
бои на армяно-азербайджанской границе …». Востоковед Игорь Дмитри -
ев, комментируя оценку в своем Telegram-канале, утверждает: «Фактичес -
ки военную базу в Азербайджане турки уже создали. Ходят активные слу -
хи, что Турция после уче ний (имеются в виду азербайджано-турецкие ма -
невры, которые состоялись в июле − начале августа 2020 года. − «НГ») ос -
тавила в Азербайд жане часть своих военных, в том числе самолеты F-16
с персоналом в до полнение к подразделению турецких беспилотников.
Эти выводы косвенно подтверждает турецкий политолог, ведущий эксперт
экспертно-аналитической сети «Анкара−Москва» Энгин Озер, которого
активно цитируют азербайджанские СМИ. Он утверждает: «Турецкие воен-
ные и так присутствуют в Нахичевани, почему бы не дать им официальный
статус, ведь юри  дических препон для этого нет» (https://www.ng.ru/armies/
2020-09-01/5_7952_armenia.html).

А какова реакция «народного премьера» Никола Воваевича, себя
лю бимого? − вполне уместно может задаться вопросом уважаемый чита-
тель. Что ж, успокою. Никол Воваевич, будучи стратегом галактического мас -
ш таба, дал, как это сейчас модно называть, асимметричный ответ, а имен -
 но: с заповедных лесов своей малой родины Иджевана в прямом эфи   ре в
Face book он, повторюсь, стал рекламировать туристические мар ш руты,
ве дущие к крепости царя Ашота Ерката (Железного), чем наверняка при-
вёл в смятение азербайджано-турецких военных стратегов. Так-то им и на -
до. Знай наших ! Благо что в руководстве Министерства обороны и Гене -
раль ного штаба Вооруженных сил Республики Армения работают чудом
уцелевшие в годы николвоваевского кадрового беспредела профессиона -
льные военные. Не сглазить бы! В этих условиях рассказывать Николу
Во ва евичу о глобальных вызовах XXI века, о приоритетах на учно-тех ни -
ческого развития жизненно важных для экономического выживания Рес -
публики Армения, о тактических и стратегических задачах − в плане вос-
приятия всего этого с его стороны равнозначно площадной ру гани в адрес
«народного премьера». Какие ещё там мудрствования «от лукаваго» о
востребованности внедрения в экономику РА принципиально новых тех-
нологий и продуктов, поиске новых рынков. Все эти, на взгляд Па шиняна,
бла гоглупости вовсе не входят в число приоритетов, ради реализации
которых был произведён государственный переворот. Тем более в условиях,
когда окопавшиеся во властных структурах РА соросята в дос ку молчат
на этот счёт. На этом гнетущем фоне уже не приходится говорить об аб -
со лютном незнании власть предержащими Армении элементарных основ
функционирования системы управления, в основе которой управляющая
и управляемая подсистемы. Им абсолютно неведомы характер взаимо-
действия управляющей и управляемой систем, их сущность и свойства.
Сло вом, налицо полное отсутствие минимальных знаний, хотя бы мало-
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ма льски необходимых для управления государством. Им, спустя два с по -
ловиной года после захвата власти в РА, чуждо понимание той простой
истины, что процесс управления − это не бес  конечные, как правило, без-
грамотные в плане предмета обсуждения пря мые эфиры по Facebook, а
это должно быть целенаправленным воздействием управляющей систе-
мы (в нашем случае правительства РА) на управляемую, ориентирован-
ным на достижение определенной цели. Сви детельства объективности
этого вывода о непрофессионализме властей изобилуют. Так, уже стало
повседневной практикой, когда обсуждение ак ту альных вопросов нашей
пов  седневной жизни происходит на улице, у зда ний правительства, а так -
же министерств РА. При этом предметом об суждения являются вопросы
эксплуатации Амулсарского золоторудного месторождения или же про -
тестные митинги, сопровождаемые ра зоблачением антинациональных
начинаний правительства РА, нацеленных на разрушение генетического
ко да армянского народа. Действий, коварно реализуемых путём измене-
ния школьных программ, изъятия оттуда всего того, что формирует содер-
жание цивилизационных основ ар мян ской нации. Об этом мне уже прихо-
дилось писать в статье «Проект глобалистов «Никол Пашинян» потерпел
фиаско! Что дальше?», опубликованной 18 августа т. г. ИА REGNUM.

Читая многие десятки, если не сотни, аналитических статей, анали-
зируя официальные статистические материалы, внимательно осмысли-
вая выступления и интервью специалистов самых разных профилей в
СМИ и по телевидению, постоянно задаюсь вопросом: как охарактеризо-
вать нынешнее состояние армянского общества? При этом полностью от -
даю себе отчёт в том, что будущее армянского общества, функционирую-
щего под руководством приведенных из-за океана нынешних властей РА,
в случае неприятия действенных мер по их незамедлительному от -
странению приведет к полному разрушению армянской государственно-
сти. С чем мы имеем дело? Вновь и вновь задаешься вопросом: неужто
на саж даемые соросовской политической братвой нравы являются чем-то
новым в обустройстве современного общества? Как и следовало ожи-
дать, и в этом случае всё новое − это давно забытое старое. Так, 30 декаб-
ря 2018 г. интернет-издание Планета КОБ (Концепция общественной без-
опасности) опубликовало статью Дианы Меркурьевой под заглавием «Как
победить Толпо-элитаризм?». Прочитав эту статью, первое, о чём поду-
мал, так это то, что автор статьи, сама того не подозревая, формализова-
ла и пе ре вела на научный язык все события, происходящее в РА после го -
сударственного переворота апреля−мая 2018 года. Чтобы читателям бы -
ло понятно о чём идёт речь, несколько подробнее изложу определённые
выдержки из этой публикации (https://www.planet-kob.ru/articles/8217/kak-
pobedit-tolpo-elitarizm). Само понятие Толпо-«элитаризм» автором опре-
деляется как иерархическое пирамидальное устройство общества, в ко -
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тором высшие слои общества не признают человеческого достоинства
нижних сло ёв общества и паразитируют на нём. На примере Никола Во -
ваевича и правительства РА, а также фракции «Мой шаг», имеющей бо -
ль шинство в На циональном Собрании РА (далее − НС РА), подконтроль-
ной «народному премь еру», мы видим предметное воплощение в жизни
сов ременной Ар мении Толпо-«элитаризма». Далее в статье читаем, что
Толпо-«элитаризму» свойственно (Столпы Толпо-«элитаризма»): 1. Ие -
рархичность, пирамидальность (это точь в точь присуще правительству
РА), 2. Без нравс т венность, антиэтика (достаточно напомнить читателям,
что за провалы в работе руководители исполнительной и законодатель-
ной властей РА за последний год были премированы в сумме $120 млн),
3. Паразитизм (убедительным подтверждением полного соответствия
николвоваевской клики этому определению могут послужить десятки пуб-
ликаций на эту тему, в том числе и автора этих строк, не говоря об уголов -
ных делах, возбуждённых против представителей власть предержащих),
4. Монополия на знание (это очень характерно для «народного премье -
ра», весьма смело объявившего беспощадную войну эпидемии коронави-
руса, грозно заявив, что он пинцетом уничтожит каждый из вирусов). Для пол -
ноты картины отметим, что в итоге действий нашего популиста всезнайки
по сос тоянию на 2 сентября 2020 г. число подтвержденных случаев зара-
жения коронавирусом в Армении выросло до 44075. Для сравнения отме-
тим, что, по состоянию на 1 сентября, таких случаев было 43878, то есть за
сут ки было выявлено 197 новых случаев заражения; в общей сложности от
осложнений коронавируса в РА скончались 884 человека; число излечив-
шихся от инфекции составляет 38631; на лечении находится 4291 чело-
век; общее количество проведенных тестов 209389. Армения в этой груст-
ной статистике занимает 14 место в списке стран, проваливших борь бу с
пан демией коронавируса. Зато в этих условиях министр здравоохранения
РА Арсен Торосян счёл возможным уйти в отпуск (не это ли ярчайшее про-
явление безнравственности и паразитизма?).

Я не стану далее подробно излагать абсолютное соответствие, пол-
ную идентичность Толпо-«элитаризма» с сутью правительства РА, а от -
ме  чу лишь вывод автора статьи, сводящийся к тому, что Толпо-«элита-
ризм» возможно победить, лишь противопоставив ему Концепцию обще-
ственной безопасности (далее − КОБ). Отметим, что КОБ свойственно: де   -
централизация, основанная на подлинном народовластии; нравственность;
развитие; доступ к знанию. То есть все те условия, которые нап рочь от сут -
ствуют в РА в условиях диктатуры Никола Пашиняна и Ко. При чём Диана
Меркурьева особо отмечает, что через «доступ к знанию» возможно побе-
дить и изменить Толпо-«элитаризм» в его основе, при этом не ума ляя важ -
ность децентрализации, нравственности и развития. На этом фо не нельзя
не заметить, что весьма своеобразно обеспечивается доступ к знанию в РА.
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Заметим, что в преддверии 1 сентября т. г. плата за обучение на некото-
рых факультетах частных и государственных вузов Армении по вы си лась.
Так, стоимость обучения первокурсников в Ереванском государственном
университете по сравнению с прошлым годом выросла. Нап ример, обуче-
ние по специальности «Информационная безопасность», «Ин фор матика и
прикладная математика» выросло на 160000 драмов (около 330 долларов
США), достигнув 700000 драмов (чуть больше 1400 долларов США) вме-
сто прежних 540000 драмов. Далее, стоимость обучения по специально-
стям «Международные отношения», «Общественное уп  рав ле ние», «Юрис -
пруденция», «Управление», «Финансы» выросла на 130000 дра мов, или
на $ 268.

Ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, что единственным путём победы
над ведущим к гибели армянскую государственность Толпо-«элитариз-
мом» является безотлагательное отстранение от власти Никола Паши ня -
на и его ближайшего окружения. Причём время не ждёт и сделать это сле -
 дует в возможно кратчайшие сроки до того, как в Армению прибудут за оке -
анские эмиссары и будет осуществлён окончательный переход РА под внеш -
нее управление. При этом, чтобы не оказаться в положении, сви  детелями
ко торого мы стали, когда достойный лидер братской, союз ни ческой России
Владимир Владимирович Путин, спасая теперь уже армянскую государст-
венность, будет вынужден, как в случае с ситуацией, сложившейся в Рес -
пуб лике Беларусь, сделать серьёзное заявление по РА. Напомним читателям,
что 27 августа 2020 г., отвечая на вопрос журналиста ВГТРК, ведущего про-
граммы «Вести в субботу» Сергея Брилёва об оказании помощи Минску
при первом запросе, В. В. Путин весьма однозначно за я вил: «Нет необхо-
димости здесь что-то скрывать. Действительно, в рамках Союзного догово-
ра, Договора о Союзном государстве, и в рамках До говора о коллективной
безопасности (ОДКБ) есть соответствующие статьи, которые говорят о том,
что все государства-члены этих организаций, в том чис ле и Союзного госу-
дарства, а там всего два государства-участника, Рос сия и Беларусь, долж-
ны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ,
и в защите стабильности. Там так и написано. В этой свя зи, конечно, у нас
есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Гри горьевич Лука шен -
ко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы
мы оказали при необходимости соответствующую помощь. Я сказал, что
Россия исполнит все свои обязательства» (kremlin.ru/events/president/
news/63951). Не вызывает сомнений, что в борьбе с Тол по- «элитарными»
устоями, последовательно укореняющимися в Арме нии, следует объеди-
нить усилия, интеллектуальный, информационный и финансовый ресурс
всех истинно оппозиционных антинациональному ре жиму Пашиняна по -
ли тических сил. При этом следует учесть, что против ар  мян ского государ -
ства на системной основе вот уже не первый год ведёт ся гибридная война,

517

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



щед ро финансируемая из-за бугра. Противопоставить этой гибридной вой -
не отдельные весьма убедительные выступления, в частности, второго и
третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, раскры-
вающие всю опасность, угрожающую основам государс тва, обусловлен-
ную дальнейшим пребыванием у власти Никола Во вае вича и разного
рода соросовских прихлебателей, крайне недостаточно. При этом непро-
стительно на этом этапе борьбы с антинациональным ре жимом Пашиня -
на делить оппозицию на своих и чужих, тем более лишать «чужой» оппо-
зиции возможности воспользоваться услугами подконтрольных оппози-
ционным политикам информационных ресурсов. Важно осознать, что все
представители подлинной оппозиции режиму Пашиняна на хо дятся на
одном и том же корабле, название которого «Республика Арме ния». На
ко рабле, который попал в шторм из-за преступно безграмотного ру ко вод -
ства капитана и его команды. Так что, не приведи Господь, и то нуть будем
вместе, или вместе поплывём в тихую гавань и будем латать про боины на
нашем корабле, а скорее всего, заново создадим новый, не по топляемый
корабль, который назовем − Республика Арме ния и Республика Арцах. При
этом убеждён, что наши благодарные по том ки двух армянских государств
и восьмимиллионной армянской Диас поры пожелают нам семь футов под
килем и попутного ветра.

Справедливости ради хотелось бы отметить, что впервые об опас-
ности Толпо-«элитаризма» было заявлено в начале 2000-х годов безвре-
менно ушедшим из жизни при весьма странных обстоятельствах ге нерал-
майором Петровым Константином Павловичем, президентом Академии уп -
 рав ления глобальными и региональными процессами социального и эко -
номического развития. Спустя четыре дня после интервью журналистам
че тырех американских СМИ К. Петров скоропостижно скончался. Его перу
принадлежат также и интересные публикации в области Концепции обще-
ственной безопасности.

В заключение статьи вновь хотелось бы отметить, что против Рос -
сийской Федерации ведётся массированная гибридная война. Да, уважае-
мый читатель, я не оговорился, против России ведется коварная гибрид-
ная война, на Западе оборону держит Республика Беларусь, на Южном
Кав  казе − Республика Армения. И нам важно ясно осознать, что любой удар
противника по Беларусии в той или иной мере нацелен и на Армению, как
и любой удар по Армении бьёт и по Беларусии, а в конечном итоге всё это
нацелено и будет бить по нашему стратегическому союзнику, братской
Рос сийской Федерации. Поэтому оппозиционные политики Армении во всех
своих действиях должны исходить из осознания этой данности и понять,
что любой удар по Роберту Седраковичу Кочаряну или Сержу Азатовичу
Саргсяну неминуемо бьёт и по Айку Бабуханяну, Арташесу Гегамяну, Ваз -
гену Манукяну, Давиду Шахназаряну и многим оппонентам антинацио-
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нальных властей РА. А посему в качестве эпилога статьи приведу созвуч-
ные нашему времени последние слова из проповеди английского поэта и
проповедника, настоятеля собора Святого Павла в Лондоне Джона
Донна, ставшие эпиграфом к роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит
колокол»: «Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем
че ло вечеством, а потому не спрашивай никогда, по ком звонит Колокол:
он звонит по Тебе».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԵՄ ՎԱՐՎՈՒՄ Է ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ
ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ

Անոտացիա
Ռուսաստանի Դաշնության դեմ վարվում է կենտրոնացված հիբրի դա -

յին պատերազմ։ Արևմուտքում պաշտպանությունը պահում է Բելառուսի
Հանրապետությունը, Հարավային Կովկասում` Հայաստանի Հանրապե տութ   -
յունը։ Եվ կարևոր է, որպեսզի մենք հստակ հասկանանք, որ հակառա կորդի
ցանկացած հարված Բելառուսին այս կամ այն չափով ուղղված է նաև Հա -
յաստանին, ինչպես և ցանկացած հարված Հայաստանին հարված է Բելա -
ռուսին, իսկ վերջնարդյունքում այդ ամենն ուղղված է և հարվածելու է մեր ռազ -
մավարական դաշնակցին` եղբայրական Ռուսաստանի Դաշնությանը։

Մեր տագնապահույզ օրերում, երբ իմ Հայրենիքը` Հայաստանը, օրեց -
օր մխրճվում է տնտեսական խոր ճգնաժամի մեջ, որը կարող է վերածվել դե -
ֆոլ տի, իսկ իշխանավորները, կուրորեն ենթարկվելով անդրօվկիանոս յան
տիկնիկավարների և հայկական շշալցման սորոսյան խառնամբոխի հրա -
 հանգներին, զբաղվում են ամեն տեսակ անհեթեթությամբ ու դատար կա բա -
նությամբ, Հայաստանի Հանրապետության (այսուհետ` ՀՀ) ցանկա ցած ող -
ջա խոհ քաղաքացու չի կարող չհամակել տագնապի խոր զգացո ղութ յունը
հայկական պետականության ճակատագրի համար։ Ընդ որում` կոնկրետ ինձ
չի լքում մի ինչ-որ սեփական մեղքի գիտակցությունը մեր երկ րի իրավիճակի
համար։ Գրում եմ այս տողերը ո´չ ժամանակակից Հայաս տա նում (որը դեռ -
ևս 301 թ. Քրիստոնեությունն ընդունել է որպես պետական կրոն, ընդ որում`
312 թ. կայսր Կոնստանտին I Մեծի կողմից Քրիստոնեութ յունը Հռոմեական
կայսրության պետական պաշտամունք հռչակվելուց 11 տարի առաջ) շիա
մուսուլմանների Շախսեյ-վախսեյ կրոնական ծեսի կատարումը նկարա գրե -
լու ցանկությունից, որը ներկայացնում է խա լիֆ Ալիի (Մուհամեդ մարգարեի
փե սայի)` սպանված 680 թ. Քերբելի ճակա տա մարտում, տառապանքներն ու
նահատակությունը։

Ո´չ, հարգելի ընթերցող, Շախսեյ-վախսեյը բնավ չի տեղավորվում մեր
քրիստոնեական ավանդույթում` անգամ այն պայմաններում, երբ ոչ միայն
ՀՀ իշխանությունների լուռ համաձայնությամբ, այլև ուղղակի հրահրմամբ
Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցին ենթարկվում է սատանայական հարձա -
կում ների ՀՀ-ում 2018 թ. ապրիլ−մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո



բազմացած «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի հետևորդ -
ների, տարատեսակ սորոսյան լափակերների և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտի -
վիստ ների կողմից։ Իսկ սեփական մեղքի զգացողությունը պայմանավոր -
ված է նրանով, որ Հայաստանի հակազգային իշխանությունների դեմ պայ -
քարի միակ զենքը, ավաղ, ներկայում միայն իմ հոդվածներն են, որոնք, բա -
րեբախտա բար, հրապարակվում են REGNUM տեղեկատվական գոր ծակա -
լությունում, իսկ այնուհետև` մեկ-երկու հայրենասիրական ինտերնետ-
պարբե րական ներում` «Իրավունք», «Новое Время» և Shame.am, և «Ազ -
գա   յին Միաբանություն» կուսակցության սկզբնական կազմակերպություն նե -
րի ցանցի միջոցով տարածվում են ՀՀ մարզերում։ Ցավոք, հարգելի ըն թեր -
ցող, ՀՀ-ում պետական հեղաշրջումից հետո անցած երկուսուկես տարվա
ըն թաց քում ինձ այդպես էլ չհաջողվեց ընդդիմադիր հեռուստաալիքների ղե -
կավարներին հասցնել այն գիտակցությունը, որ իրենց մեծահոգի, մի տե -
սակ ներողամիտ վերաբերմունքը «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի հան -
դեպ, նրա սրտահույզ պաշտպանությունը ձեր խոնարհ ծառային` Արտաշես
Գե ղամյանին իրենց ենթակա հեռուստաալիքների հեռուստաեթերը չտրա -
մադ րելու միջոցով բացարձակ տանուլ տալ է նշանակում։ Առանց կեղծ հա -
մեստության կարող եմ փաստել, որ 2019 և 2020 թվականներին իմ երկու
ելույթ ները ArmNews հեռուստաալիքով բավական պատկառելի լսարան էին
հավաքել, ինչը, իհարկե, չէր կարող չտագնապեցնել Նիկոլ Վովաևիչին` իր իսկ
սիրելիին, և, ըստ երևույթին, էլի ինչ-որ մեկին։ Բայց սա չէ գլխավորը։ Ուրեմն,
ինչո՞վ են պայմանավորված իմ տագնապները ՀՀ ճակատագրի համար։

Նշեմ, որ 2020 թ. օգոստոսի 25-ի դրությամբ, համաձայն «ՀՀ սոցիալ-
տնտեսական վիճակը բնութագրող ընթացիկ-օպերատիվ ամփոփմամբ
ստաց ված նախնական հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների», տն -
տե սական ակտիվության ցուցանիշը 2020 թ. հունվար−հուլիսին, 2019 թ.
հուն վար−հուլիսի համեմատ, կազմել է 94,3%, ընդ որում` շինարարության
ծավալը` 77,4%, առևտրի շրջանառությունը` 89,0%, ծառայությունների ծա -
վալը (առանց առևտրի)` 90,7%, արտաքին առևտրաշրջանառությունը` 88,7%։
Նշենք նաև, որ արտահանման ծավալը կազմել է 93,6%, ինչը $75,1 մլն-ով
ավելի քիչ է 2019 թ. նույն ժամանակահատվածի համապատասխան ցուցա -
նի շից։ Այս ֆոնին, համաձայն Կենտրոնական բանկի 2020 թ. հունիսի տե -
ղեկագրի (էջ 44), ՀՀ ֆիզիկական անձանց 2020 թ. հունվար−հունիսին բան -
կային գծով արտասահմանից ուղարկված դրամական միջոցների զուտ ներ -
հոսքը կազմել է $192 մլն 774 հազ., ինչը $37 մլն 417 հազարով ավելի քիչ է 2019
թ. նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Որպեսզի պատկերն ավելի ամբող -
ջական լինի, ներկայացնենք նույն ժամանակահատվածում արտաքին պե -
տական պարտքի ցուցանիշների դինամիկայի տվյալները։ Այսպես, հա մա -
ձայն ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի «Հայաստանի Հանրապետության սո ցիալ-
տնտեսական վիճակը 2020 թ. հունվար−հունիսին» տեղեկագրի (էջ 121)`
2020 թ. հուլիսի 1-ի դրությամբ ՀՀ պետական պարտքը կազմել է $7 մլրդ 721
մլն 753 հազ. (նշենք, որ համաձայն ՀՀ ֆինանսների նախարարության տվյալ -
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ների` ս. թ. օգոստոսի 1-ի դրությամբ ՀՀ պետական պարտքը մեկ ամ սում
ավելացել է $ 217 մլն 247 հազարով և կազմել $7 մլրդ 939 մլն)։ Ընդ որում` ս. թ.
օգոստոսի 1-ի դրությամբ արտաքին պետական պարտքը կազ մել է $6 մլրդ 55
մլն և մեկ ամսվա ընթացքում ավելացել $74 մլն-ով, իսկ տարե սկզբից` $479
մլն-ով։ Նշենք նաև այն հանգամանքը, որ 2020 թ. պե տական պարտքի տո -
կո սավճարները ս. թ. նախատեսված են 167 մլրդ դրա մի չափով (դրամը ՀՀ
դրամական միավորն է, $1 = 476,56 ըստ ընթացիկ փոխարժեքի), իսկ պե տա -
կան բյուջեից պետական պարտքի մարման հա մար նախատեսված է ծա -
խսել 272 մլրդ դրամ ($570 մլն 757 հազ.)։ Ընդ որում` նկատենք, որ բյուջեի
դե ֆիցիտը 2020 թ. նախատեսված է 183 մլրդ դրամ կամ $384 մլն ծավալով։
Այ սինքն` ընդհանուր առմամբ պետության ֆի նանսական կարիքները ար -
տա քին պարտքի և բյուջեի դեֆիցիտի սպա սարկ ման համար 2020 թ. կկազ -
մեն 622 մլրդ դրամ կամ $1 մլրդ 305 մլն 187 հազ.։ Դա էլ այն դեպքում, երբ
պե տական բյուջեի եկամուտները ընթացիկ տարում նախատեսված են
1,697 տրիլիոն դրամի չափով ($3 մլրդ 560,1 մլն), այսինքն` պետական
պարտ քի և բյուջեի դեֆիցիտի սպասարկումը կգերազանցի պետական բյու -
ջեի եկամուտների 36,66%–ը։ Եվ սա` ընթացիկ տարում օտարերկրյա ուղ -
ղա կի ներդրումների ծավալի էական կրճատման, այսինքն` ՀՀ ներհոսքի
կրճատման պայմաններում։ Թող ների ինձ հարգելի ըն թերցողը Հայաստանի
Հանրապետության ֆինանսական ոլորտի իրա վիճակի այսքան մանրա -
մասն նկարագրության համար։ Կարծում եմ, որ այն կօգ նի ավելի խոր հաս -
կա նալ «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի և նրա կամա կատարների գործո -
ղությունների լիակատար անհամարժեքությունը ՀՀ բյուջեի ոլորտում տի -
րող այսքան տագնապալի իրավիճակի պայման ներում։ Այս գնահատականի
արդարացիության ապացուցելիության համար բավական է ծանոթանալ ՀՀ
կառավարության աշխատանքի օրակարգին, էլ չեմ ասում մեր օրերի նո -
րահայտ մորուքավոր հայ Նարցիսի անվերջ live-երի մասին, որն անձամբ
հայտ նի է որպես Նիկոլ Վովայի Փաշինյան։ Ի դեպ, որ պեսզի չմեղանչենք
ճշ մարտության դեմ, սկզբից ևեթ նշենք. ասել, թե Նիկոլ Վովաևիչն ան գոր -
ծության է մատնված, ազնիվ չէր լինի։ Իր հիրավի հեղա փո խա կան գի -
տելիք ները մեր կյանքի բոլոր բնագավառներում նա ամեն կերպ ջանում է
հասց նել, մասնավորապես, ֆերմերներին։ Այսպես, Կոտայքի մարզ վերջերս
կատարած աշխատանքային ուղևորության ժամանակ Նիկոլ Վո վաևիչը գյու -
ղացիների հետ շռայլորեն կիսեց իր անսպառ գիտելիքները ... հա տապ տուղ -
ների աճեցման ոլորտում։ Պարզվում է, որ, համաձայն «ժող վար չապետի»
խոր  հուրդների, հատապտուղների լավ բերք ստանալու հա մար չափազանց
կարևոր է, որ ֆերմերները, այդ թվում` բուհերի շրջան ավարտ ները, առն վա -
զն, ռուսերեն և անգլերեն իմանան. «Չի կարելի մեր օրե րում մոշ աճեցնել առա -
նց ռուսերենի իմացության, չէ՞ որ ԵՏՄ-ն մեր ամե նամեծ շուկան է»։ Իրոք որ
իմաստուն է հնչում, չէ՞, մանավանդ որ BBC-ի HARDTalk ծրագրին վերջերս
տված հարցազրույցում նա իր անձնական օրինա կով բոլորին դաս տվեց։ Եվ
բնավ էլ դժբախտություն չէ, որ այդ հար ցազրույցի ընթացքում հայտնություն
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դար ձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը կազմել են Արցախի ընդհանուր
բնակչության ոչ թե 80−90%-ը, այլ ընդամենը 18−19%-ը։ «Ժողվարչապետի»
այս մարտնչող անգրագիտութ յունը (հույս ունեմ` տվյալ պարագայում պայ -
մանավորված նրանով, որ անգլե րենին չի տիրապետում) օտար լեզուների
իմացության անհրաժեշ տութ յան վերաբերյալ հատապտուղների աճեցման
գոր ծում` ուղղակի ծաղ րուծանակ է գյուղի աշխատավորների հանդեպ, որո -
նք մեր օրերում տառա ցիորեն հալումաշ են եղել չվճարված վարկերի, ջր -
օգտա գործման պարտ քերի բեռից և հետն էլ որպես մխիթարանք ստիպված
են լսել Նիկոլ Վո վաևիչից միայն իրեն հայտնի գաղտնիքներ հատապ տու -
ղա յին մշակա բույ սերի բերքատվությունը բարձրացնելու մասին։

Կարելի էր շարունակել փաստեր ներկայացնել Նիկոլ Վովաևիչի ծա -
նր, բայց բովանդակալից աշխատանքային առօրյայից, ավելին` զմայլանքի
արժանի օրինակներ բերել, որոնք բնութագրում են «ժողվարչապետի» «ան -
դադրում» խառնվածքը, որն աշխատասիրության բերումով իր կարճատև
արձա կուրդի ընթացքում զբաղված է աշխատանքով, դիցուք. Նիկոլ Վո վա -
ևիչն անձամբ ինքն է ՀՀ քաղաքացիներին հրավիրում այցելել Հայաս տանի
տեսարժան վայրերը, հատկապես Աշոտ II Երկաթի անվան հետ կապ ված
վայրերը, որը թագավորել է 914−928 (929) թթ. (Facebook-ի ուղիղ եթերում
Նի կոլ Վովաևիչը ցուցադրեց Աշոտ Երկաթի ամրոցը և դրա գե ղե ցիկ շր -
ջակայքը` ցուցադրումն ուղեկցելով այդ տեղերը պարտադիր այ ցե լելու ագի -
տացիայով)։ Ըստ Նիկոլ Վովաևիչի` բնավ դժբախտություն չէ, որ կո րոնա -
վի րուսի համավարակի պայմաններում, երբ Հայաստանի գրեթե յուրա քան -
չյուր երրորդ բնակիչ հայտնվել է աղքատության եզրագծին, իսկ մեր տաս -
նյակ հազարավոր համերկրացիներ չեն կարողանում վճարել նախա պես վե -
րցրած վարկերը, այս ամենը բնավ չի խանգարում զբոսա շրջային ուղևո -
րություն ներին։ ՀՀ-ում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավի ճա -
կում «ժողվարչապետի» կողմից որպես զբոսաշրջային գործակալ հանդես
գալը, մեղմ ասած, խելագարության պես բան է, բայց «ժողվարչա պետը» այս
բոլոր փորձանքները, որ թափվել են մեր համերկրացիների գլխին իշ խա -
նությունների ապաշնորհ կառավարման պատճառով, ողբեր գութ յուն չի դարձ -
նում, այդ ամենն անցողիկ է։

Չեմ թաքցնի, հարգելի ընթերցող, որ հետևելով Նիկոլ Վովաևիչի և ըն -
կերակիցների գործողություններին` միակ զգացողությունը, որ ունեցել եմ, տա -
րակուսանքն էր։ Եվ այն շատ բանով պայմանավորված էր «ջրի երես ելած»
մի ինչ-որ անհարիրությամբ` կապված այն բանի հետ, որ, մի կողմից, «ժո ղ -
վար չապետը», վերջապես, ազատվել է, չնայած մասամբ, սորոսյան տիկ նի -
կավարների դրույթներին լիակատար հետևելուց, ինչի ապացույցը Նի կոլ
Վո վաևիչի «ազատ նավարկումն» է ամենատարբեր թեմաների շուրջ սե փա -
կան դատողություններում։ Մյուս կողմից, հարգելի ընթերցող, իմ տա րա -
կուսանքը պայմանավորված է նրանով, որ անգամ պետականության սո րոս -
յան խափանարարների գլուխներում չէին կարող հայտնվել բնակչութ յանը
հի մարացնելու նման նոր, հեղափոխական տեխնոլոգիաներ, որոնցից ազատ
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օգտվում է Նիկոլ Վովաևիչը։ Վերլուծելով «ժողվարչապետի» գոր ծո ղութ -
յուն ները` ակամա գալիս ես այն եզրակացության, որ ՀՀ-ում իշխա նություն ներն
իրագործում են բնակչությանը հիմարացնելու վտանգավոր տեխ նոլո գիա`
նրան հետևողականորեն զոմբիացնելու միջոցով, չեմ բացա ռում, որ հաճախ
դա տեղի է ունենում ոչ գիտակցական մակարդակում։ Ընդ որում` այդ նպա -
տակին են ենթարկված ՀՀ սոցիալական բոլոր ինստի տուտները` ՀՀ կառա -
վարության վարած քաղաքականությունը կրթության, գիտության, մշակույ -
թի, կրոնի ոլորտներում, տարատեսակ հասարակական կազմակերպութ յուն -
 ները, որոնք շռայլորեն ֆինանսավորվում են Սորոսի «Բաց հասարակութ -
յուն» հիմնադրամի և քաղաքացիական հասարակութ յան ամրապնդման, մար -
դու իրավունքների պաշտպանության ու հասարա կությ անը պարտադրվող
դրա նման քաղաքական այլ անհեթեթությունների վայ-ջա տագովների
կողմից։ Միևնույն ժամանակ, ուշադիր հետևելով հայ կա կան պետականութ -
յան քայքայման գործընթացներին հայ հասարա կութ յան տված արձագան -
քին` ստիպված եմ տագնապով փաստել, որ նրա բավա կան զգալի հատվա -
ծը թողնում է կամազրկության, տեղի ունեցողը սթափ գնահատելու կարո -
ղութ յունը կորցրածի, մարդկանց պասիվ ընդհան րութ յան տպավորություն։
Խորհելով սրա շուրջ` մտաբերեցի Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ան -
դամ ների առջև «Կուրչատովյան ինստիտուտ» գիտա հետազոտական կեն -
տրոնի գործող ղեկավար, նշանավոր գիտնա կան ու մտածող Միխայիլ Կովալ -
չու կի` իր հրատապությամբ բացառիկ ելույթը դեռևս 2015 թ. սեպտեմբերի
30-ին։ Միխայիլ Վալենտինովիչը դեռևս 5 տարի առաջ ՌԴ Դաշնության
խոր հրդում ունեցած իր ելույթում կանխա տե սել էր. «Այսօր ծագել է իրական
տեխնոլոգիական հնարավորություն` միջամտելու մարդու էվոլյուցիայի գործ -
ընթացին։ Եվ նպատակը Homo sapiens-ի սկզբունքորեն նոր են թա տեսակի`
ծառայողական մարդու ստեղծումն է։ Ծառայողական մարդը կունենա սահ -
մա նափակ ինքնագիտակցություն, նրա բազմացումը կգտնվի արտաքին հսկ -
ման տակ, նրա համար «էժան կեր» կհանդիսանան գենամոդիֆիկացված
օրգանիզմները»։ Հետո ավելի հետա քրքիր է։ Իր ելույթում Մ. Վ. Կովալչուկը
մեջբերեց ԱՄՆ 1974 թ. ազ գային անվտանգության հուշագրի տողերը. «... Քա -
ղաքականությունը ազ գա բնակ չության ոլորտում դառնում է բավական կա -
րևոր ԱՄՆ տնտեսական շա հերը պաշտպանելու համար։ Հարկ է ստեղծել
սո ցիալական և հոգե բանա կան նախադրյալներ ծնելիության իբր տա րե -
րային նվազման հա մար... Օրինակները, թե ինչ աշխատանքներ է տանում
ամերիկյան DARPA (Defen se Advanced Research Projects Agency – առա -
ջավոր պաշտպանա կան հետազոտական նախագծերի գործակալութ յուն,
Պենտագոնի գործա կա լութ յունն է, որը նոր տեխնոլոգիաների մշակման պա -
տաս խանատուն է` զինված ուժերում օգտագործելու նպատակով) գոր ծա կա -
լությունն այդ ոլոր տում գիտակցության կառավարման, էթնոգենետիկ համա -
կարգերի ստեղծ ման ուղղությամբ, կարելի է տեսնել միայն ան վա նումնեը
կար դալով, ինչը բա վական է` հասկանալու համար, թե ինչպիսին են այդ
գոր ծունեութ յան մասշտաբները»։ Տեխնոլոգիաների արդյունքների վտան -
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գավոր հետևանք նե րը, որոնց մասին խոսում էր ակադեմիկոս Մ. Վ. Կովալ -
չու կը, որոնք կս տեղ ծեն «մարդու հոգեֆիզիոլոգիական ոլորտի վրա ներգոր -
ծելու հնա րա վո րություն, ընդ որում` շատ հեշտ ու պարզ», ինչպես նաև «զանգ -
վածային գի տակցության մեջ բնականներին հակասող պատկերացումների
ներ դրումը» (առանց երեխաների ընտանիքներ և ԼԳԲՏ արժեքներ) մենք
տես նում ենք ժամանակակից Հայաստանի օրինակով։ Հարգելի ընթերցող,
այն պայմաններում, երբ «Մի շարք Telegram-ալիքներ, որոնք լուսաբանում
են աշխարհի կոնֆլիկտային իրադարձությունները, տեղեկացրին այն մա -
սին, որ Ադրբեջան են նետվել մոտ 500 սիրիական գրոհայիններ, հիմնակա -
նում` թուրքոմաններ «Սուլթան Մուրադ» զինված կազմավորումից, Սիրիա -
կան ազատ բանակից և «Համզաթ»-ից, ինչի մասին գրել է «Независимая
газета»-ի մեկնաբան Վլադիմիր Մուխինն իր 2020 թ. սեպտեմբերի 1-ի «Սի -
րիա կան գրոհայիններն Ադրբեջանում պատրաստվում են բլիցկրիգի Հա -
յաստա նի դեմ» հոդվածում, պարզաբանենք, թե ինչով է զբաղված ՀՀ «ժող -
վար չա պետը»։ Բայց մինչ այդ որոշ մանրամասներ ներկայացնենք այդ հոդ -
վածից։ Վ. Մուխինը մասնավորապես գրում է. «Օրերս Բաքվում տեղի ունե -
ցավ բո ղո քի ակցիա, որի մասնակիցները Թուրքիային կոչ արեցին «փրկել
Ադրբե ջանը հայերից և ռուսներից»։ Նրանք, Թուրքիայի դրոշները ծածանե -
լով, պա հան ջում էին իշխանություններից «թուրքական ռազմակայան տե -
ղակա յել և ռևանշ վերցնել հայ-ադրբեջանական սահմանին հուլիսյան մար -
տերի համար ...»։ Արևելագետ Իգոր Դմիտրիևը, մեկնաբանելով գնահատա -
կանն իր Telegram-ալիքում, հավաստիացնում է, որ «թուրքերն Ադրբեջա -
նում փաս տացի ռազմակայան արդեն ստեղծել են։ Ակտիվ լուրեր են պտ տ -
վում, որ Թուրքիան զորավարժություններից հետո (նկատի են առնվում
ադրբե ջանա-թուրքական մանևրները, որոնք տեղի ունեցան 2020թ.
հուլիսին – օգոս տոսի սկզբին – «НГ») Ադրբեջանում թողել է իր զինվորական -
ների մի մա սին, այդ թվում F-16 ինքնաթիռներ անձնակազմերով` ի հավե -
լումն թուր քա կան անօդաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանման։ Այս եզրա -
կա ցություն ներն անուղղակիորեն հաստատում է թուրք քաղաքագետ, «Ան -
կարա-Մոսկ վա» փորձագիտա-վերլուծաբանական ցանցի առաջատար
փորձագետ Էնգին Օզերը, որին եռանդուն մեջբերում են ադրբեջանական
ԶԼՄ-ները։ Նա հավաստիացնում է. «Թուրք զինվորականներն առանց այդ էլ
ներկա են Ն ա խի ջևանում, ինչո՞ւ նրանց պաշտոնական կագավիճակ չտալ,
չէ՞ որ իրավա բանական խոչընդոտներ դրա համար չկան» (https://www.ng.
ru/armies/2020-09-01/5_7952_armenia.html)։

Իսկ ինչպիսի՞ն է «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրելիի
ար ձագանքը, միանգամայն տեղին կարող է հարցնել հարգելի ըն թերցողը։ Դե
ինչ, հանգստացնեմ։ Նիկոլ Վովաևիչը, տիեզերական մաս շտաբի ստրատեգ
լինելով, տվեց, ինչպես հիմա մոդայիկ է ասել, ասիմետ րիկ պատասխան,
դիցուք. իր փոքր հայրենիք Իջևանի արգելոցային ան տառ ներից Facebook-
ի ուղիղ եթերում նա, կրկնում եմ, սկսեց գովազդել Աշոտ Երկաթի ամրոց
տա նող զբոսաշրջային երթուղիները, ինչով, հաս տատ, շփոթեցրեց ադր -
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բեջանա-թուրքական զինվորական ստրատեգներին։ Դրանց հենց այդպես
էլ պե´տք է։ Ճանաչի´ր մերոնց։ Ուշագրավ է, որ Հայաս տանի Հանրա պե -
տութ յան պաշտպանության նախարարությունում և Զին ված ուժերի Գլխա -
վոր շտաբում աշխատում են նիկոլվովաևիչյան կադրա յին ամենաթողության
տարիներին հրաշքով իրենց տեղը պահպանած պրոֆեսիո նալ զինվո րա -
կաններ։ Հանկարծ աչքով չտա´նք։ Այս պայման ներում Նիկոլ Վովաևիչին
պա տմել XXI դարի գլոբալ մարտահրավերների, Հայաս տա նի Հանրա -
պետութ յան տնտեսական գոյատևման համար կեն սականորեն կարևոր գի -
տատեխնիկական զարգացման առաջնահեր թութ յուն ների, մարտա վա րա -
 կան և ռազմավարական խնդիրների մասին նրա կողմից այս ամենի ընկալ -
ման առումով` հավասարազոր է փողոցային հայհոյախոսության «ժողվար -
չա պետի» հասցեին։ Էլ ինչ «սատանայական» իմաստակություններ ՀՀ տն -
տեսությունում սկզբունքորեն նոր տեխնոլո գիաների ու ապրանքների ներ -
դր ման անհրաժեշտության, նոր շուկաների որո նում ների մասին։ Այս բոլոր,
Փա շինյանի կարծիքով, բարեհիմարություն ները բնավ չեն մտնում առաջ -
նահերթությունների մեջ, հանուն որոնց իրա կանացման կատարվեց պե -
տական հեղաշրջումը։ Մանավանդ այն պայման ներում, երբ ՀՀ իշխա նա -
կան կառույցներում խմբված սորոսյան ճտերը քար լռություն են պահպա -
նում այս հաշվով։ Այս ճնշիչ համատեքստում էլ չեմ խո սում այն մասին, որ
Հա յաստանի իշխանավորները բացարձակ անգետ են կառա վարման հա -
մա կարգի գործառնության տարրական հիմքերի (որոնց հիմքում կառավարող
և կառավարվող ենթահամակարգերն են) իմացության հար ցում։ Նրանք բա -
ցարձակապես անտեղյակ են կառավարող և կառա վարվող համակարգերի
բնույթի, դրանց էության ու հատկանիշների մասին։ Մի խոսքով` ակնհայտ է
նվազագույն գիտելիքների բացակայությունը, որոնք գոնե փոքրիշատե ան -
հրաժեշտ են պետությունը կառավարելու համար։ Նրանց` ՀՀ-ում իշխանա -
զավ թու մից երկուսուկես տարի հետո էլ, խորթ է այն պարզ ճշմարտությունն
ընկալելը, որ կառավարման գործընթացը անվերջ, որպես կանոն` անգրա -
գետ (քննարկման առարկայի առումով) ուղիղ եթերները չեն Facebook-ում,
այլ դա պետք է լինի կառավարող համա կարգի (մեր պարագայում` ՀՀ կա -
ռավարության) նպատակաուղղված ներ գոր ծությունը կառավարվողի վրա`
միտված որոշակի նպատակի հաս նելուն։ Իշխանությունների ոչ պրոֆեսիո -
նալ լինելու այս եզրահանգման օբ յեկ տի վության վկայությունների պակաս չի
զգացվում։ Այսպես, արդեն ամեն օրյա գործելակերպ է դարձել այն, որ մեր
առօրյա կյանքի հրատապ հարցե րի քննարկումը տեղի է ունենում փո ղո -
ցում, կառավարության, ինչպես նաև ՀՀ նախարարությունների շենքերի մոտ։
Ընդ որում` քննարկման առարկա են կամ Ամուլսարի ոսկու հանքի շահա -
գործ ման հարցերը, կամ էլ բողոքի հանրա հավաքները, որոնք ուղեկցվում
են ՀՀ կառավարության հակ ազգային նախաձեռնությունների (ուղղված հայ
ժողովրդի գենետիկ կոդի քայքայմանը) բացահայտմամբ։ Գործողություն -
ներ, որոնք նենգաբար իրա կանացվում են դպրոցական ծրագրերը փո խե -
լով, այնտեղից հանելով այն ամե նը, ինչը ձևավորում է հայ ազգի քա ղա -
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քակրթական հիմքերի բովանդա կությունը։ Այս մասին արդեն գրել եմ «Գլո -
բա լիստների «Նիկոլ Փաշինյան» նախագիծը ձախողվեց. իսկ ի՞նչ կլինի
հետո» հոդվածում` հրապարակված REGNUM տեղեկատվական գործա կա -
լութ յունում ս. թ. օգոստոսի 18-ին։

Տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր վերլուծական հոդվածներ կարդալով,
վեր լուծելով պաշտոնական վիճակագրական նյութերը, ուշադիր իմաստա -
վորելով ԶԼՄ-ներում և հեռուստատեսությամբ ամենատարբեր ուղղվածութ -
յան մասնագետների ելույթները և հարցազրույցները` մշտապես հարց եմ տա   -
լիս. իսկ ինչպե՞ս բնութագրել հայ հասարակության ներկա վիճակը։ Ընդ
որում` ինքս ինձ լիովին հաշիվ եմ տալիս, որ հայ հասարակության ապա գան,
որը գործում է օվկիանոսի այն կողմից ՀՀ բերված ներկայիս իշխա նություն -
ների ղեկավարությամբ, եթե գործուն միջոցներ չձեռնարկի դրանց ան հա -
պաղ հեռացնելու ուղղությամբ, կբերի հայոց պետականության լիակա տար
քայքայման։ Ինչի՞ հետ գործ ունենք մենք։ Նորից ու նորից հարց եմ տալիս.
մի՞թե սորոսյան քաղաքական «ընկերակցության» սերմանած բար քերը մի
ինչ-որ նոր բան են արդի հասարակության ստեղծման գործում։ Ինչ պես և
պետք էր սպասել, այս դեպքում ևս ամեն նոր բան վաղուց մոռացված հինն
է։ Այսպես, 2018 թ. դեկտեմբերի 30-ին Планета КОБ (Հանրային անվտան -
գության հայեցակարգ) ինտերնետ-պարբերականը հրապարակեց Դիանա
Մերկուրևայի հոդվածը` «Ինչպե՞ս հաղթել Ամբոխա-«էլիտարիզմը» վեր նա -
գրով։ Կարդալով հոդվածը` առաջին բանը, ինչի մասին մտածեցի, այն էր, որ
հոդվածագիրը, ինքն էլ այդ մասին չկասկածելով, ձևակերպել և գիտական
լեզվի է թարգմանել բոլոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել ՀՀ-
ում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո։ Որպեսզի
ընթերցողներին հասկանալի լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, մի փոքր ավելի
մանրամասն ներկայացնեմ որոշ մեջբերումներ կատարելով այդ հրա պա -
րակումից (https://www.planet-kob.ru/articles/8217/kak-pobedit-tolpo-elita-
rizm)։ Ամբոխա-«էլիտարիզմ» հասկացությունը հեղինակը սահ մանում է որ -
պես հասարակության հիերարխիկ բրգաձև կառուցվածք, որ տեղ հասարա -
կության վերին շերտերը չեն ընդունում հասարակության ստո րին շերտերի
մարդկային արժանիքները և դառնում են նրա մակաբույծները։ Նիկոլ Վո -
վա ևիչի և ՀՀ կառավարության, ինչպես նաև ՀՀ Ազգային ժողովում (այսու -
հետ` ՀՀ ԱԺ) մեծամասնություն ունեցող «Իմ քայլը» խմբակցության, որը են -
թակա է «ժողվարչապետին», օրինակով մենք տեսնում ենք ժամա նա կա կից
Հայաստանում Ամբոխա-«էլիտարիզմի» նյութեղենացումը։ Այնու հետև հոդ -
վածում կարդում ենք, որ Ամբոխա-«էլիտարիզմին» բնորոշ են (Ամ բոխա-
«էլիտարիզմի» հենասյուները). 1. Աստիճանակարգությունը, բրգայնությունը
(ին չը լիովին բնորոշ է ՀՀ կառավարությանը), 2. Անբա րոյութ յունը, հակա -
էթի կան (բավական է հիշեցնել ընթերցողներին, որ աշխա տանքային ձա խո -
ղումների համար ՀՀ գործադիր և օրենսդիր իշխանություն ների ղեկավար նե -
րը վերջին տարում պարգևատրվել են $120 մլն-ի չափով), 3. Պարազիտիզ -
մը (այս սահմանմանը նիկոլվովաևիչյան խառնամբոխի լիա կատար  համա -
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պատասխանության համոզիչ հաստատում կարող են ծա ռայել այս թեմայով
տասնյակ, այդ թվում և տողերիս հեղինակի հրապա րակում ները, էլ չեմ ասում
քրեական գործերի մասին, որոնք հարուցվել են իշխանավորների ներկա յա -
ցուցիչների դեմ), 4. Գիտելիքի մենաշնորհը (սա շատ բնորոշ է «ժողվարչա -
պե տին», որը բավական համարձակորեն անո ղոք պատերազմ է հայտարա -
րել կորոնավիրուսի համավարակին` ահեղ հայ տա րարելով, որ պինցետով
կոչնչացնի յուրաքանչյուր վիրուս): Որ պես զի պատկերն ավելի ամբողջա -
կան լինի, նշենք, որ մեր ամենագետ պոպու լիստի գործողությունների արդյուն -
քում 2020 թ. սեպտեմբերի 2-ի դրությամբ Հայաս տանում կորոնավիրուսով
վարակի հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 44 075-ի, համեմատության
համար նկատենք, որ սեպտեմբերի 1-ի դրութ յամբ նման դեպքերի թիվը եղել
է 43 878, այսինքն` մեկ օրում գրանց վել է վարակման 197 նոր դեպք, ընդ -
հանուր առմամբ ՀՀ-ում կորոնավիրու սի բարդություններից մահացել է 884
մարդ, վարակից բուժվածների թիվը կազ մում է 38 631, բուժման մեջ է 4291
մարդ, անցկացված թեստերի ընդհա նուր թիվը 209 389 է: Հայաստանն այս
տխուր վիճակագրությունում զբա ղեց նում է 14-րդ տեղն այն երկրների ցան -
կում, որոնք ձախողել են պայքարը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ։
Փոխարենը ՀՀ առողջապահության նա խա րար Արսեն Թորոսյանը հնարա -
վոր է համարել արձակուրդ գնալ (արդյո՞ք սա անբարոյության ու պարազի -
տիզ մի վառ դրսևորում չէ)։

Չեմ շարունակի մանրամասն ներկայացնել Ամբոխա-«էլիտարիզմի»
բա ցարձակ համապատասխանությունը, լիակատար նույնությունը ՀՀ կա -
ռա վարության էության հետ, նշեմ միայն հոդվածագրի եզրակացությունը, որը
հանգում է այն բանին, որ Ամբոխա-«էլիտարիզմը» հնարավոր է հաղթել մի -
այն դրան Հանրային անվտանգության հայեցակարգը (այսուհետ` ՀԱՀ) հա -
կադրելով։ Նշենք, որ ՀԱՀ-ին բնորոշ են. ապակենտրոնացումը` հիմ ն ված
իս կական ժողովրդական իշխանության վրա, բարոյականությունը, զար գա -
ցումը, գիտելիքի հասանելիությունը։ Այսինքն` այն բոլոր պայման ները, որո -
նք իսպառ բացակայում են ՀՀ-ում Նիկոլ Փաշինյան և Ко-ի դիկտա տու րայի
պայմաններում։ Ընդ որում` Դիանա Մերկուրևան հատկապես նշում է, որ
«գի տելիքի հասանելիության» միջոցով հնարավոր է հաղթել և փոխել Ամ բո -
խա-«էլիտարիզմը» հիմքից` միևնույն ժամանակ չնվազեցնելով ապա կեն -
տրո  նացման, բարոյականության և զարգացման կարևորությունը։ Այս ֆոնին
չի կարելի չնկատել, որ ՀՀ-ում գիտելիքի հասանելիությունն ապա հովվում է
բավական ինքնատիպ ձևով։ Նշենք, որ ս. թ. սեպտեմբերի 1-ի շե մին Հայաս -
տա նի մասնավոր և պետական բուհերի որոշ ֆակուլտետներում ուսա նելու
վարձը բարձրացել է։ Այսպես, Երևանի պետական համալ սա րանի առաջին
կուրսեցիների ուսման արժեքը անցած տարվա համեմատ բար ձրացել է։
Օրի նակ, «Տեղեկատվական անվտանգություն», «Ինֆորմա տիկա և կի րա -
ռական մաթեմատիկա» մասնագիտությունների ուսման վար ձը բարձրացել
է 160 000 դրամով (ԱՄՆ մոտ 330 դոլար)` հասնելով 700 000 դրա մի (ԱՄՆ 1400
դոլարից մի փոքր ավելի)` նախկին 540 000 դրամի փո խարեն։ Այնուհետև,
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«Մի ջազգային հարաբերություններ», «Հանրային կա ռա վարում», «Իրա վա -
գի տություն», «Կառավարում», «Ֆինանսներ» մաս նա գիտությունների ուսուց -
ման արժեքը ավելացել է 130 000 դրամով կամ $268-ով։

Նորից ու նորից ցանկանում եմ ընդգծել, որ հայկական պետակա -
նության կործանման տանող Ամբոխա-«էլիտարիզմը» հաղթելու միակ ճա -
նա պարհը իշխանությունից Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա մերձավոր շր ջա պա -
տին անհապաղ հեռացնելն է։ Ընդ որում` ժամանակը չի սպասում, և դա պե -
տք է անել հնարավորինս կարճ ժամկետում, նախքան անդր օվկի անոս յան
էմիսարների Հայաստան գալն ու արտաքին կառավարման տակ ՀՀ-ի վերջ -
նա կան անցումը։ Ընդ որում, որպեսզի չհայտնվենք այն վիճակում, որի վկա -
նե րը դարձանք, երբ եղբայրական, դաշնակցային Ռուսաստանի պատ վար -
ժան ղեկավար Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը, փրկելով հիմա ար դեն
հայ կական պետականությունը, ստիպված կլինի, ինչպես և Բելառուսի Հան -
րա պետությունում ստեղծված իրավիճակի դեպքում, լուրջ հայտարա րութ -
յուն անել ՀՀ-ի վերաբերյալ։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ 2020 թ. օգոս տո -
սի 27-ին, պատասխանելով Համառուսական պետական հեռուստա ռադիո -
հեռարձակման ընկերության լրագրողի` «Вести в субботу» ծրագրի հա ղոր -
դա վար Սերգեյ Բրիլյովի հարցին Մինսկին առաջին հարցմամբ օգնություն
ցուցաբերելու մասին, Վ. Վ. Պուտինը բավական միանշանակ հայ տա րարեց.
«Այս տեղ ինչ-որ բան թաքցնելու անհրաժեշտություն չկա։ Իս կապես, Դաշ -
նակցային պայմանագրի շրջանակում, Դաշնակցային պե տութ յան պայ մա -
նա գրի շրջանակում և Հավաքական անվտանգության պայ մա նա գրի (ՀԱՊԿ)
շրջանակում կան համապատասխան հոդվածներ, որոնք վկա յում են այն
մասին, որ այդ կազմակերպությունների բոլոր անդամ պե տություն ները, այդ
թվում և Դաշնակցային պետությունը, իսկ այնտեղ ընդա մենը երկու մաս նա -
կից պետություն կա` Ռուսաստանն ու Բելառուսը, պետք է միմյանց օգնութ -
յուն ցուցաբերեն և´ ինքնիշխանության, արտաքին սահ ման ների, և´ կայու -
նութ յան պաշտպանության հարցում։ Այնտեղ այդպես էլ գր ված է։ Այդ առն -
չությամբ, իհարկե, մենք պարտավորություններ ունենք Բե լա ռուսի առջև, և
Ալեքսանդր Գրիգորևիչ Լուկաշենկոն հարցն այդպես էլ դրել է։ Նա հարց է
դրել այն մասին, որ կցանկանար, որպեսզի մենք անհրա ժեշ տության դեպ -
քում համապատասխան օգնություն ցուցաբերենք։ Ես ասացի, որ Ռուսաս -
տա նը կկատարի իր բոլոր պարտականությունները» (kremlin.ru/events/presi-
dent/news/63951)։ Կասկած չի հարուցում, որ Ամբո խա-«էլիտար» դրույթ -
ների դեմ պայքարում, որոնք հետևողականորեն արմա տավորվում են Հայաս -
տանում, պետք է միավորել ջանքերը, Փաշին յանի հակազգային ռեժիմին
իս կապես ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի մտա  վոր, տեղեկատվական, ֆի -
նանսական ամբողջ ռեսուրսը։ Ընդ որում` պետք է հաշվի առնել, որ հայ կա -
կան պետության դեմ համակարգային հիմ քով ահա արդեն ոչ առաջին տա -
րին վարվում է հիբրիդային պատերազմ, որը շռայլորեն ֆինանսավորվում է
ար տասահմանից։ Չափազանց անբա վա րար է այդ հիբրիդային պատերազ -
մին հակադրել բավական համոզիչ որոշ ելույթներ, մասնավորապես` ՀՀ եր -
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կրորդ ու երրորդ նախագահներ Ռո բերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի
ելույ թները, որոնք բացահայտում են պե  տութ յան հիմքերին սպառնացող ամ -
բողջ վտանգը` պայմանավորված իշ խա նության ղեկին Նիկոլ Վովաևիչի և
տարատեսակ սորոսյան լափա կեր ների հետագա գտնվելով։ Ընդ որում`
Փա շինյանի հակազգային ռեժիմի դեմ պայքարի այս փուլում աններելի է ընդ -
դիմությունն յուրայինների և օտար ների բաժանելը, մանավանդ «օտար» ընդ -
դիմությանն ընդդիմադիր քաղա քա կան գործիչներին ենթակա տեղեկա տ -
վա  կան ռեսուրսների ծառայութ յուն ներից օգտվելու հնարավորությունից զր -
կելը։ Կարևոր է գիտակցել, որ Փաշինյանի ռեժիմին իսկապես ընդդիմադիր
բոլոր գործիչները գտնվում են նույն նավում, որի անունն է «Հայաստանի
Հանրապետություն»։ Նավ, որը հայ տնվել է փոթորկի մեջ նավապետի ու նրա
թիմի հանցավոր, անգրագետ ղեկավարության պատճառով։ Այնպես որ, Աս -
տված մի արասցե, բայց կամ միա սին կխորտակվենք, կամ միասին կլողանք
դեպի խաղաղ հանգրվան ու կկար կատենք մեր նավի ճեղքերը, ավելի շուտ`
նորից կստեղծենք անխոր տա կելի մեր նոր նավը, որը կանվանենք Հայաս -
տանի Հանրապետություն և Արցախի Հանրապետություն։ Ընդ որում` համոզ -
ված եմ, որ մեր երկու հայ կա կան պետությունների և ութ միլիոնանոց Սփյուռ -
քի երախտապարտ սե րունդ ները մեզ կմաղթեն յոթ ֆուտ նավախելի տակ և
համ ընթաց քամի։

Հանուն արդարության կցանկանայի նշել, որ առաջին անգամ Ամբո -
խա-«էլիտարիզմի» վտանգավորության մասին խոսվել է 2000-ականների
սկզ  բին կյանքից անժամանակ հեռացած Կոնստանտին Պավլովիչ Պե տ րո -
վի կողմից («Սոցիալական և տնտեսական զարգացման գլոբալ և տա րա ծա -
շրջանային գործընթացների կառավարման ակադեմիայի» նախա գահ, գե -
ներալ-մայոր Կոնստանտին Պավլովիչ Պետրովը ամերիկյան չորս ԶԼՄ-ների
լրագրողներին տված հարցազրույցից չորս օր անց բա վական տարօրինակ
հանգամանքներում հանկարծամահ եղավ)։ Նրա գրչին են պատկանում նաև
հետաքրքիր հրապարակումներ Հանրային ան վտանգության հայեցակարգի
վերաբերյալ։

Հոդվածի վերջում կրկին կցանկանայի նշել, որ Ռուսաստանի Դաշ -
նութ յան դեմ վարվում է կենտրոնացված հիբրիդային պատերազմ։ Արև -
մուտ քում պաշտպանությունը պահում է Բելառուսի Հանրապետությունը,
Հա  րավային Կովկասում` Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ կարևոր է, որ -
պեսզի մենք հստակ հասկանանք, որ հակառակորդի ցանկացած հար ված
Բելառուսին այս կամ այն չափով ուղղված է նաև Հայաստանին, ինչպես և
ցան կացած հարված Հայաստանին հարված է Բելառուսին, իսկ վերջն ար -
դյունքում այդ ամենն ուղղված է և հարվածելու է մեր ռազմավարական դաշ -
նակցին` եղբայրական Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ուստի, Հայաստա նի
ընդ դիմադիր քաղաքական գործիչներն իրենց բոլոր գործողութ յուն ներում
պե տք է առաջնորդվեն այս իրողությունով և հասկանան, որ ցանկա ցած
հար ված Ռոբերտ Սեդրակի Քոչարյանին կամ Սերժ Ազատի Սարգսյա նին ան -
խուսափելիորեն հարվածում է նաև Հայկ Բաբուխանյանին, Արտա շես Գե -
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ղամ յանին, Վազգեն Մանուկյանին, Դավիթ Շահնազարյանին և ՀՀ հա կազ -
գային իշխանությունների շատ ընդդիմախոսների։ Ուրեմն, որպես հոդ վա ծիս
վերջաբան մեջբերեմ անգլիացի պոետի ու քարոզչի, Լոնդոնի Սուրբ Պո ղոսի
տա ճարի վանահայր Ջոն Դոնի` մեր ժամանակներին համահունչ վեր ջին բա -
ռե րը, որոնք դարձել են Էռնեստ Հեմինգուեյի «Ում մահն է գուժում զան գը» վե -
պի բնաբանը. «Յուրաքանչյուր Մարդու մահը փոքրացնում է ինձ, որով հետև իմ
մեջ ամբողջ մարդկությունն է։ Եվ դրա համար էլ երբեք մի´ հարցրու, թե ում մա -
հն է գուժում զանգը. քո մահն է գուժում»։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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СТАНЕТ ЛИ ПАШИНЯН АПЛОДИРОВАТЬ НАВАЛЬНОМУ?

Аннотация
Было бы наивно полагать, что показ по Общественному телевиде-

нию Армении фрагмента из видеообращения Алексея Навального – всего
лишь случайное совпадение. Уверен, что профессионалы из числа людей
молчаливого подвига, стоящих на страже обеспечения безопасности Рос -
сийской Федерации, а стало быть и Армении, смогут вычислить, кто же нас -
 тоя тельно рекомендовал Н. Пашиняну выпускать в эфир Обществен ного
те  левидения РА оппозиционного блогера Алексея Навального.

Уважаемый читатель, не скрою, что описывать свою версию бездар -
но спланированной провокации, связанной с оппозиционным блогером Алек -
се ем Навальным, не было никакого желания. Всё это уж очень зна комо, на -
чиная с истории «отравления «Новичком» Скрипалей». Цель этих двух не -
п рикрытых русофобских акций, срежиссированных известными при вер жен -
цами глобалистов из-за океана, вполне очевидна, а именно: демонизация
Рос сии и её достойнейшего президента Владимира Вла дими ровича Пу ти -
на. По мнению авторов этих сценариев, написанных в ду хе современных
ан глийских политических бестселлеров, исполненных в набивших оско-
мину традициях голливудских политических кинохитов, эта Навальниана
при з вана отвлечь внимание граждан США и Европы от острых проблем, ко -
торые имеют место быть там.

Это в первую очередь относится к США, которые сегодня охвачены
крупнейшими массовыми беспорядками в своей истории, спровоцирован-
ными не в последнюю очередь, нет-нет, уважаемый читатель, не столк но -
вениями на расовой почве и не пандемией коронавируса, а предстоящими
3 ноября 2020 года выборами президента США. И именно в наше смутное
время, в условиях весьма и весьма сложных отношений США и Китая, чре-
ватых перерасти в военное столкновение, мировой финансовой закулисе
было весьма кстати спровоцировать теперь уже резкое противостояние ад -
министрации Дональда Трампа с Россией. Тщательно и годами ра нее спла -
нированная акция заокеанских спецслужб и нынче реализуемая их евро-
пейскими приспешниками из стран-соседей Республики Беларусь, пик ко -
торой пришёлся на 9 августа т. г. (день выборов президента Респуб лики Бе -
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ларусь) и последующие дни, судя по нервной реакции закордонных кукло-
водов, дала сбой. Этому в немалой степени послужило и взвешенное, впол -
не понятное даже для тугодумов интервью президента Рос сии Владимира
Владимировича Путина автору и ведущему программы «Вести недели»
телеканала «Россия» Сергею Брилёву. Для американских глобалистов со -
бытия в Белорусии и реакция на них России не даёт ожидаемого эффек-
та в плане усиления давления на ФРГ с целю побуждения её к сворачива -
нию строительства газопровода «Северный поток – 2». Именно поэтому за -
падным стратегами, кровь из носу, следовало придумать что-то похлеще, чем
возвеличивание и героизация на голом месте белорусских оппозицион-
ных политических деятелей в лице Светланы Ти хановской, Вероники Цеп -
кало и Марии Колесниковой. Нужно было силь но взбудоражить общест -
венное мнение рядовых граждан коллективного За пада, вызвав негодова-
ние «вероломными» действиями России. И здесь приступили к реализа-
ции плана «Б», что под кодовым названием «Отравление Алексея На валь -
ного «Новичком», очевидцами реализации которого являемся мы. На этот
счёт уже написаны сотни статей, вышли в эфир десятки телевизионных
ин формационно-аналитических программ. Вни мание читателей хочу об -
ратить на исследование, опубликованное се годня, 10 сентября т. г. на сай -
те Deutsche Bank-а, предвещающее наступление «Эпохи Беспорядка» в
мире. По прогнозу автора доклада Джима Рей да и его коллег, характер-
ной чертой «Эпохи Беспорядка» станет возвышение экономики Китая над
экономикой США, причем противостояние стран будет протекать в эконо-
мической сфере, и это будет напоминать взаимоотношения Соединенных
Штатов и СССР времён холодной войны. Мне трудно удержаться от соб -
лазна несколько подробнее изложить воп росы, приведенные в этом док -
ладе, однако ограничусь лишь публикацией сайта business-magazine.onli-
ne/fn_42590.html от 10 сентября т. г., в которой приводятся восемь ключе-
вых тем, указанных в этом докладе, как-то:

• ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономиче-
ского веса Пекина;

• момент истины для Европы: пандемия COVID–19 придала новый
импульс интеграционным процессам, то есть вероятность, что Европа ос -
танется в состоянии экономической стагнации с перспективой политиче-
ской фрагментации;

• дальнейшее увеличение долгов и распространение политики «вер-
толетных денег» в качестве монетарного мейнстрима;

• вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экс-
пансии;

• усиление экономического неравенства на первых порах постковид-
ной эпохи, но и в дальнейшем — разворот этого тренда: государства нач -
нут взимать больше налогов с богатых;

533

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



• ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и бо -
лее молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численно-
сти, что позволит им определять результаты демократических выборов;

• рост глобальной озабоченности вопросами климата;
• новая технологическая революция.
Я далеко не случайно привел выдержки из доклада Deutsche Bank

Research. Уверен, что это исследование столь авторитетного в мире фи -
нан  сового института было проведено не без подсказки правительства
ФРГ. Так вот капитаны ведущей экономики Европы и четвертой экономики
мира, ФРГ, с ВВП в $ 3 трлн 963 млрд 880 млн в свете вышеуказанного
исследования наверняка просчитали колоссальные экономические убыт ки
и немалые политические издержки в случае отказа Германии от заверше-
ния строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Се верный
поток – 2». В свете сказанного приведу отдельные высказывания ведущих
политиков ФРГ в связи с делом Навального. «Я еще не приняла оконча-
тельное решение по этому поводу, – заявила Ангела Меркель от но си тель -
но принятия санкций против «Северного потока – 2» в ответ на от равле-
ние Навального. – Нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят
партнеры ЕС». При этом очень чёткую позицию относительно реализации
строительства газопровода высказал вице-канцлер ФРГ Ольф Шольц, за -
нимающий пост министра финансов: «Мы заняли ясную по зицию в отно-
шении этого трубопровода, а именно, что речь идет о коммерческом про-
екте, есть многочисленные разрешения … Таково положение вещей».

Уважаемый читатель в нетерпении ждёт, какова реакция «народного
премьера» Армении Никола Воваевича, себя любимого, на события, свя -
занные с делом Навального? Прежде чем ответить на этот вопрос, при ведём
немного фактов из недавнего (по историческим меркам) прошлого. Итак, 24
апреля 2015 года, в день, когда армяне всего мира проводили мемориаль-
ные мероприятия по поминовению более полутора миллиона безвинно уби-
енных армян в Османской империи, этот фаворит Никола Воваевича, он же
Алексей Навальный (почему фаворит, будет сказано ниже), в своём блоге
под циничным заглавием «100-летие геноцида. 20 минут чтения будет хоро-
шей данью памяти», написал: «Могу пос порить, что 90% читающих этот текст
знают о геноциде армян не больше, чем я знал о нём неделю назад: ну жили
в Турции армяне, их поубивали (невежество Навального выступает парал-
лельно с его цинизмом – армяне жили на своей исконной исторической зем -
ле, Западной Армении, завоеванной турками, потомками кочевых племен,
обосновавшихся и зах вативших наши земли. – А. Г.). Массовая резня, не пер-
вая и, увы, не пос ледняя в истории человечества. Сейчас турки отказывают-
ся признать это геноцидом, а армяне по всему миру проталкивают законы о
его признании (хамство Навального, его откровенный цинизм, на мой взгляд,
должны оза ботить, не в последнюю очередь, депутатов Бундестага, нынче

534

А. ГЕГАМЯН



за писавшихся в его защитники, которые 2 июня 2016 года «поддались про-
талкиванию армянами» и поддержали резолюцию, осуждающую Геноцид
армян в Османской империи. – А. Г.). Спор понятен, но такой движ спустя сто
лет выглядит странным (сказано блогером Алексеем Навальным)». Для
этого деятеля Геноцид армян и борьба против его забвения – это «движ».
Дальше – больше: «Очень правильная инвестиция в будущее человечества,
которую сегодня может сделать каждый из нас, – потратить немного своего
времени и почитать о геноциде армян». Для этого ци ника признание Ге -
ноцида армян – это «правильная инвестиция». Ни сло ва осуждения, ни слова
сострадания. Зато этот же персонаж, именуемый На вальным, весьма рас-
чувствовался в связи с действиями Никола Вова евича, которые были под-
робно изложены на сайте армянского отделения радио «Свобода» 28 мая
2019 г. в материале под заглавием «Навальный: «Я просто аплодирую Па -
шиняну». Читаем в этой публикации: «Российс кий оппозиционный политик
Алексей Навальный в своём очередном ви део, посвященном новоизбранно-
му президенту Украины Владимиру Зе ленскому, заявил, что следит за дея-
тельностью премьер-министра Ар мении Никола Пашиняна и симпатизирует
ему … Навальный отметил, что Пашинян начал второй этап революции (под
революцией имеет в виду го сударственный переворот апреля–мая 2018 г. в
Армении. – А. Г.), призвав блокировать суды, потому что те не дают ему
бороться с коррупцией. «Многие считают, что это опасная вещь, потому что
сегодня ты блокировал суды, завтра еще что-то, а послезавтра ты превра-
тился в узурпатора власти (как в воду глядел. – А. Г.). Тем не менее он ска-
зал, что будет бо роться с коррупцией, и он идет в этом направлении. Он, нап -
ример, объявил, что снимет с должностей всех судей, у которых есть реше-
ния, отмененные в Европейском суде по правам человека. Я просто аплоди-
рую Пашиняну». Признаем, уважаемый читатель, что у западных стипендиа-
тов чувство солидарности с подельниками даже из других стран на достаточ -
но высоком уровне. Однако этим обмен любезностями Никола и Алек сея не
закончился.

Так, 1 июля 2020 года Общественное телевидение Республики Ар ме -
ния выпустило в эфир репортаж, в котором с присущим николвоваевской
пропаганде антироссийским душком армянскому зрителю в качестве этако-
го спикера мнения российской оппозиции явился Алексей На вальный. При
этом заметим, что еще 15 июня т. г. Навальный разместил на своем кана-
ле You Tube Навальный LIVE видеообращение под названием «Навальный
о том, что делать с голосованием по поправкам в Конституцию». Не буду при -
водить подробности из этого 19-минутного об ра щения блогера Навального,
подлинная суть которого даёт о себе знать буквально с первой минуты
эфира. Так, на вопрос о том, бойкотировать или голосовать против, якобы
заданный одной из зрительниц, он ответил без обиняков: «Естественно,
ник то не обсуждает, что нужно голосовать «за». Я хочу сказать так – делай-
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те, что хотите, главное, не признавайте. Ну хотите проголосовать против,
пой ти и проголосовать? Мне такая стратегия кажется, ну, немножко экзоти-
чески наивной и немножко даже смешной. Если как бы к этому лежит ваше
сердце, идите и проголосуйте против. Главное, не признавать (итоги голо-
сования. – А. Г.)». Я к чему привёл именно эти предложения из злопыха-
тельского видеообращения На вального. Ведь Николу Воваевичу персо-
нально, несомненно, было доложено о сути антироссийского, антипутинско-
го видеообращения Наваль ного. Неужели готовность оппозиционного бло-
гера «аплодировать Па шиняну» возымела еще большее воздействие на
его решение выпустить в эфир Общественного телевидения этот откровен-
но антироссийский, антигосударственный и, наконец, антипутинский при-
зыв, к тому же проз ву чавший с рупора его же, пашиняновской, пропаганды?
А может быть, это было требование заокеанских кукловодов, которое одно-
временно должно было стать своеобразной лакмусовой бумажкой верно-
сти Никола Вова евича обязательствам перед его заокеанскими покровите-
лями? Здесь уже не приходится говорить об известном отношении к призы-
вам из официального Еревана части российских избирателей армянского
происхождения, которые в апреле–мае 2018 года были одурманены попу-
листскими заявлениями Пашиняна, озвучиваемыми с листа соросовских
шпаргалок, написанных опытными технологами цветных революций, и вос-
торженно принимались ими.

А теперь, уважаемый читатель, вспомним призыв экс-главы Госдепа
США и соперницы Дональда Трампа от Демократической партии США на
пре зидентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Как сообщает Fox
News, Х. Клинтон призвала кандидата от демократов на предстоящих выбо-
рах президента США Джо Байдена ни в коем случае не признавать по ра -
жение в день выборов 3 ноября т. г. «Джо Байдену не следует признавать
по ражение ни при каких обстоятельствах, – цитирует Х. Клинтон сайт кана-
ла Fox News. – Ведь, как мне кажется, процесс затянется, но я убеждена,
что в итоге он победит (прямо как рекомендации, данные Светлане
Тихановской из Беларуси заокеанскими кукловодами. – А. Г.), если мы не
уступим ни пяди земли, и если мы будем также сосредоточены и суровы,
как наши противники». Не правда ли, подобная технология непризнания ито -
гов выборов ещё в 2008 году была применена в Арме нии, когда победа
Сержа Азатовича Саргсяна по прямому указанию из-за океана была не при-
знанна Левоном Тер-Петросяном и его сподручными, лидером подстрека-
тельского крыла которых был наш «революционер» Никол Воваевич. Это
на их совести кровь десяти наших сограждан, в то время как политической
вендетте подвергается второй президент РА Роберт Седракович Кочарян.
А чего стоят николвоваевские, мерзкие по своей сути денежные подачки
родным и близким погибших в ходе трагических событий 1 марта 2008 года,
которые стали очередным проявлением неуважения и цинизма к памяти

536

А. ГЕГАМЯН



тысяч погибших наших героев, це ной своих жизней защищавших Рес -
публику Арцах в дни развязанной Азербайджаном и поддержанной Тур ци -
ей Апрельской (четырехдневной) вой ны 2016 года.

Думается, читателям уже доподлинно известно, что страны пост со -
ветского пространства давно стали полигоном для реализации и усовер-
шенствования технологий государственных переворотов. Поэтому было
бы наивно полагать, что показ по Общественному телевидению Ар мении
фрагмента из видеообращения Алексея Навального – всего лишь случай-
ное совпадение. Уверен, что профессионалы из числа людей молчаливо-
го подвига, стоящих на страже обеспечения безопасности Россий с кой
Федерации, а стало быть и Армении, проанализировав сказанное, смо гут
вычислить, кто же настоятельно рекомендовал Н. Пашиняну выпускать в
эфир Общественного телевидения РА оппозиционного блогера Алексея
На вального; блогера, деятельность и мнение которого были безразличны
подавляющему большинству населения РА. Так для чего же все это были
спровоцировано николвоваевской пропагандой, а скорее, её кукловодами?
Ответив на этот вопрос, нетрудно будет разобраться и с истоками, со сце-
нариями трагифарса «отравления» Алексея Навального.

В заключение статьи хотелось вновь выразить слова благодарности
блес тящему политическому аналитику и большому другу Армении и
армян ского народа Владимиру Рудольфовичу Соловьеву за его искрен-
нее сопереживание, недоумение и душевные слова, сказанные в эфире
на интернет-портале СОЛОВЬЁВ LIVE 2 июля т. г.: «Мы так любили Арме -
нию, это дружественная нам страна. Но в дружественной нам Армении,
на Общественном телевидении, в рамках репортажа по конституционным
поправкам показывают нациста Навального, который называл армян ха -
чиками, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает её. И
Об щественное телевидение Армении показывает его в эфире. Ну вы
даёте». Ну и, конечно, не могу не выразить слов благодарности в адрес
гла в  ного редактора ИА REGNUM уважаемого Модеста Алексеевича Ко ле -
рова, который, публикуя на страницах авторитетного ИА REGNUM мои
статьи, во многом восполняет тот телевизионный информационный ваку -
ум, в котором автор этих строк пребывает все последние годы, особенно
пос ле государственного переворота апреля–мая 2018 года, причём я от -
чуж дён от эфира и подконтрольных оппозиции телеканалов. Повторюсь,
видимо, великодушие к стратегу галактического масштаба, коим являет-
ся Никол Воваевич, движет действия моих коллег из оппозиции, контроли -
рующих оппозиционные телеканалы. Между тем без ложной скромности
мо гу сказать, что статью «Против России ведётся массированная гибрид-
ная война», опубликованная на ИА REGNUM и перепечатанная в патрио-
тическом интернет-портале Shame.am, главным редактором которого яв -
ля ется известный в Армении публицист Артём Хачатрян, за неделю про-
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смотрели более 45600 читателей, а 90% из числа проголосовавших оце-
нили её на «отлично» и «хорошо». Это сугубо лишь в порядке информации.

У читателей может вызвать некое недоумение, что я столь строго
пи шу о человеке, который оказался в коме. Спешу заявить: писать статью
я стал, лишь удостоверившись, что Алексея Навального вывели из сос то -
яния искус ственной комы, частично отключили от аппарата искусствен-
ной вентиляции легких, он реагирует на речь и обращения к нему, ну и на -
чинает кое-что вспоминать (видимо, из того, что ему будут напоминать из
спец служб США и аффилированные с ними коллеги из стран За пада, ес -
тественно, с учётом промахов и множества нестыковок, имевших место в
случае со Скрипалями). Остаётся невыясненным лишь вопрос: станет ли
Никол Пашинян аплодировать Навальному за то, что он стал инструмен-
том в антироссийском шабаше?

Вместо послесловия. Чтобы у читателей не сложилось впечатление,
что я лишь критикую статьи и выступления азербайджанских авторов, хо -
чу привести отрывки из статьи народного писателя Азербайджана Чин гиза
Абдуллаева, опубликованной 9 сентября т. г. на страницах интернет-изда-
ния Haqqin.az под заглавием «Чингиз Абдуллаев: «На телеканалах одни
умные и толковые армяне. Когда появятся азербайджанцы?». При веду
лишь отдельные выдержки из этой статьи: «Сегодня передали ин тер вью с
Лукашенко. Везде заявлено, что это ведущие журналисты Рос сии. Из чет-
верых двое – Симонян и Бабаян, главные редакторы. На российских кана-
лах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кео саян – пере-
числять можно долго. Не смейте говорить мне об их лобби. Они умные,
толковые и талантливые люди, блестяще владеющие рус ским языком. У
нас есть противоположные примеры. Сравните выступления Ильхама Али -
ева и Никола Пашиняна на русском или английском. Нужны комментарии?
Поговорим о своих доморощенных националистах. «Закроем русские
школы», в который раз слышим их гневный клич! Ус покойтесь. У нас и так
никого нет на зарубежных каналах, а те, кто есть, чу довищно плохо вла-
деют русским языком. Про англоязычные каналы то же ничего хорошего
сказать не могу. Хотя число владеющих английским рас тёт. Уважаемые
местные неучи …». Согласен с выводами муаллима Чин гиза Абдуллаева, по -
этому и критикую «уважаемых местных неучей (азербайджанских. – А. Г.)»,
в то же время ловлю себя на мысли, что тем самым помогаю им.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԿԾԱՓԱՀԱՐԻ՞ ԱՐԴՅՈՔ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ՆԱՎԱԼՆՈՒՆ

Անոտացիա
Միամտություն կլիներ կարծել, թե Հայաստանի Հանրային հեռուս -

տատեսությամբ Ալեքսեյ Նավալնու տեսաուղերձի մի հատվածի ցուցադ -
րումը լոկ պատահական զուգադիպություն էր։ Համոզված եմ, որ լուռ սխ -
րան քի մարդիկ, որ կանգնած են Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն և Հա յաս -
տանի անվտանգության ապահովման պաշտպանության դիրքերում, կկա -
րո ղանան պարզել, թե ով էր համառորեն խորհուրդ տվել Ն. Փաշին յանին ՀՀ
Հանրային հեռուստատեսության եթեր թողնել ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ
Նավալնուն։

Հարգելի ընթերցող, չեմ թաքցնի, որ ընդդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նա -
վալնու հետ կապված` ապաշնորհ պլանավորված սադրանքի իմ վարկածը
նկարագրելու ոչ մի ցանկություն չկար։ Այդ ամենը չափից ավելի ծանոթ է`
սկսած ««Նովիչոկով» Սկրիպալների թունավորման» պատմությունից։ Ան -
թա  քույց ռուսատյաց այս երկու գործողությունների նպատակը, որոնց սցե -
նար ները գրվել էին գլոբալիստների անդրօվկիանոսյան հայտնի հետևորդ -
ների կողմից, միանգամայն ակնհայտ է, դիցուք` Ռուսաստանի և նրա արժա -
նա  վորագույն նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի դեմոնացումը։
Այդ սցենարների (որ գրվել են ժամանակակից անգլիական քաղաքական
բեսթ սելերների ոգով և ի կատար ածվել հոլիվուդյան քաղաքական կինո -
հիթերի` արդեն ձանձրացրած ավանդույթներով) հեղինակների կարծիքով`
այս Նավալնիանան նպատակ ունի շեղելու ԱՄՆ-ի ու Եվրոպայի քաղա քա -
ցի ների ուշադրությունն այն սուր հիմնախնդիրներից, որոնք գոյություն ունեն
այնտեղ։

Դա, առաջին հերթին, վերաբերում է ԱՄՆ-ին, որտեղ այսօր տեղի են
ունենում երկրի պատմության մեջ զանգվածային ամենամեծ անկարգութ -
յուն ները, որոնք պայմանավորված են ոչ վերջին հերթին, ո´չ, ո´չ, հարգելի ըն -
 թեր ցող, ոչ թե ռասայական բախումներով և ոչ էլ կորոնավիրուսի համավա -
րակով, այլ 2020 թ. նոյեմբերի 3-ին կայանալիք ԱՄՆ նախագահի ըն -
տրություն ներով։ Եվ հենց մեր տագնապալից ժամանակներում էլ, ԱՄՆ-ի և
Չինաստանի բավական բարդ հարաբերությունների պայմաններում, որոնք
կարող են վերաճել ռազմական բախման, համաշխարհային ֆինան սա կան
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հետ նաբեմի համար միանգամայն տեղին էր սադրել Ռուսաստանի հետ Դո -
նալդ Թրամփի վարչակազմի` այժմ արդեն կտրուկ դիմակա յութ յունը։ Ան դր -
օվկիանոսյան հատուկ ծառայությունների մանրակրկիտ և տարի  ներ առաջ
ծրագրված ու այժմ Բելառուսի Հանրապետության հարևան երկր ների նրա -
նց եվրոպացի կամակատարների կողմից իրականացվող գոր ծո ղությունը,
որի գագաթնակետը ս. թ. օգոստոսի 9-ը (Բելառուսի Հան րա պետության
նախագահի ընտրությունների օրը) և հետագա օրերն էին, դատելով ար -
տասահմանյան տիկնիկավարների նյարդային արձագանքից, խափանվեց։
Դրան ոչ քիչ չափով ծառայեց նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր
Վլադիմիրովիչ Պուտինի կշռադատված, անգամ բթամիտների հա մար մի -
անգամայն հասկանալի հարցազրույցը «Россия» հեռուստա ալիքի «Вести не -
дели» ծրագրի հեղինակ և վարող Սերգեյ Բրիլյովին։ Ամե րիկ յան գլոբա լիստ -
ների համար իրադարձությունները Բելառուսում և Ռու սաս տանի արձագան -
քը դրանց սպասվող արդյունքը չեն տալիս Գերմա նիայի Դաշնային Հան -
րապետության վրա ճնշումն ուժեղացնելու առումով, որ պեսզի նրան դրդեն
դադարեցնել «Հյուսիսային հոսք – 2» գազատարի շինարարությունը։ Հենց
դրա համար էլ արևմտյան ստրատեգներն ամեն գնով պետք է մի ավելի դղ -
դղ ող բան մտածեին, քան դատարկ տեղը բելա ռուս ընդդիմադիր քաղա քա -
կան գործիչներին` հանձինս Սվետլանա Տիխա նովսկայայի, Վերոնիկա Ցեպ -
կալոյի և Մարիա Կոլեսնիկովայի, մեծարելն ու հե րո սացնելը։ Պետք էր սաս -
տիկ խռովել հավաքական Արևմուտքի շար քային քաղաքացիների հան -
րային կարծիքը` առաջ բերելով վրդովմունք Ռու սաստանի «ուխտադրուժ»
գործողությունների հանդեպ։ Եվ այստեղ սկ սեցին իրականացնել պլան «Բ»-
ն, որը կրում էր «Ալեքսեյ Նավալնու թունա վորումը «Նովիչոկով»» կոդային
անվանումը, որի իրագործման ականա տեսներն ենք դարձել մենք։ Այս հաշ -
վով արդեն հարյուրավոր հոդվածներ են գրվել, եթեր արձակվել տասնյակ
հե ռուստատեսային տեղեկատվա-վերլու ծա բանական ծրագրեր։ Ընթերցող -
ների ուշադրությունը ցանկանում եմ հրա վիրել այն հետազոտության վրա,
որը հրապարակվել է այսօր` ս. թ. սեպ տեմբերի 10-ին, Deutsche Bank-ի կայ -
քում, որը կանխագուշակում է աշ խարհում «Անկարգության դարաշր ջանի»
գալստյան մասին։ Զեկույցի հեղի նակ Ջիմ Ռեյդի ու նրա գործընկեր ների
կան խատեսմամբ` «Անկարգության դարաշրջանի» բնորոշ գիծը դառ նալու է
Չինաստանի տնտեսության ավելի բարձր լինելը ԱՄՆ տնտե սութ յունից, ընդ
որում` երկրների դիմակայությունն ընթա նալու է տնտեսական ոլորտում, և
դա հիշեցնելու է սառը պատերազմի ժա մանակների Միացյալ Նահանգների
և ԽՍՀՄ-ի փոխհարաբերություն ները։ Ինձ համար դժվար է չտրվել գայթակ -
ղությանը` փոքր-ինչ ավելի ման րամասն ներկայացնելու այդ զեկույցում բեր -
ված հարցերը, սակայն կսահ մանա փակվեմ միայն business-magazine.onli-
ne/fn_42590.html կայքի ս. թ. սեպտեմբերի 10-ի հրապարակմամբ, որում ներ -
կայացվում են այդ զե կույցում նշված ութ առանցքային թեմաները, դիցուք.

• ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հարաբերությունների վատթարացում Պեկինի
տնտեսական կշռի ավելացմանը զուգընթաց,

540

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



• ճշմարտության պահը Եվրոպայի համար. COVID-19 համավարակը
նոր խթան տվեց ինտեգրացիոն գործընթացներին, այսինքն` հավանակա -
նութ   յուն, որ Եվրոպան կմնա տնտեսական լճացման վիճակում` քաղաքա կան
հատվածայնացման հեռանկարով,

• պարտքերի հետագա մեծացում և որպես մոնետար մեյնսթրիմ` «ուղ -
ղաթիռային փողերի» քաղաքականության տարածում,

• սղաճի հավանական աճ` ֆիսկալ-մոնետար էքսպանսիայի հետևան քով, 
• տնտեսական անհավասարության սաստկացում հետքովիդյան դա -

րա շրջանի առաջին փուլում, բայց և հետագայում` այդ թրենդի շրջադարձ;
պե տությունները կսկսեն ավելի շատ հարկեր գանձել հարուստներից,

• սերունդների միջև մրցակցության ուժեղացում. միլենիալներն ու ավե -
լի երիտասարդները մինչև 2030 թվականը թվաքանակով կանցնեն ավագ
սերնդին, ինչը նրանց թույլ կտա որոշել դեմոկրատական ընտրությունների
արդյունքները,

• կլիմայի հարցերով գլոբալ մտահոգության աճ,
• նոր տեխնոլոգիական հեղափոխություն։
Բնավ պատահական չէ, որ մեջբերումներ կատարեցի Deutsche Bank

Re search-ի զեկույցից։ Համոզված եմ, որ աշխարհում այսքան հեղի նա կա -
վոր ֆինանսական ինստիտուտի այս հետազոտությունն անցկացվել է ոչ առա -
նց Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության հուշ ման։
Եվ ահա, Եվրոպայի առաջատար ու աշխարհի չորրորդ` Գերմանիայի (որի
ՀՆԱ-ն $3 տրլն 963 մլրդ 880 մլն է) տնտեսության կապիտանները հաստատ
հաշվարկել են ահռելի տնտեսական և քաղաքական ոչ փոքր վնաս ներն այն
դեպքում, եթե Գերմանիան հրաժարվի «Հյուսիսային հոսք – 2» գազատարի
շինարարությունն ավարտելուց և հետագա շահագոր ծումից։ Ասվածի հա -
մատեքստում նշեմ Գերմանիայի առաջատար քաղա քա կան գործիչների որոշ
արտահայտությունները Նավալնու գործի հետ կապ ված։ «Ես դեռ վերջնա -
կան որոշում չեմ կայացրել այս առնչությամբ, – հայտարարել է Անգելա Մեր -
կելը «Հյուսիսային հոսք – 2»-ի դեմ պատժա միջոցներ ընդունելու վերաբեր -
յալ` ի պատասխան Նավալնու թունա վոր ման։ – Պետք է ուշադիր լսել, թե ինչ
են ասում ԵՄ գործընկերները»։ Ընդ որում` շատ հստակ դիրքորոշում գա -
զա տարի շինարարության իրականաց ման վերաբերյալ արտահայտել է Գեր -
մանիայի Դաշնային Հանրապետութ յան փոխկանցլեր Օլֆ Շոլցը, որը զբաղեց -
նում է ֆինանսների նախարարի պաշտոնը. «Մենք հստակ դիրքորոշում ենք
որդեգրել այդ խողովակաշարի հար ցում, այն է. խոսքը կոմերցիոն նախա -
գծի մասին է, կան բազմաթիվ թույլտվություններ ... Այսպիսին է իրավիճակը»։

Հարգելի ընթերցողն անհամբերությամբ սպասում է, թե ինչպիսին է
Հա յաստանի «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի արձա -
գանքը Նավալնու գործի հետ կապված իրադարձություններին։ Մինչ այս հար -
 ցին պատասխանելը որոշ փաստեր ներկայացնենք ոչ վաղ (պատմա կան
չափումներով) անցյալից։ Եվ այսպես, 2015 թ. ապրիլի 24-ին, այն օրը, երբ
ողջ աշխարհի հայերը միջոցառումներ էին իրականացնում ի հիշատակ Օս -
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ման յան կայսրությունում անմեղ նահատակված ավելի քան մեկուկես մի լի -
ոն հայերի, Նիկոլ Վովաևիչի այդ ֆավորիտը, նույն ինքը` Ալեքսեյ Նա վալ նին
(ինչո՞ւ ֆավորիտ` կնշենք ստորև), իր բլոգում` «Ցեղասպանության 100-ամ -
յակը. ընթերցանության 20 րոպեն հիշատակի լավ տուրք կլինի» ցինիկ վեր -
նագրով, գրել է. «Կարող եմ վիճել, որ այս տեքստը կարդացողների 90%-ը
ավե լին չգիտե հայերի ցեղասպանության մասին, քան ես դրա մասին գի տեի
մեկ շաբաթ առաջ. դե, ապրել են Թուրքիայում հայեր, նրանց սպանել են
(Նավալնու տգիտությունն ու նրա լկտիությունը զուգահեռ են. հայերն ապ -
րում էին իրենց բնիկ պատմական հողում` Արևմտյան Հայաստանում, որը
զավթել էին թուրքերը` քոչվոր ցեղերի հետնորդները, հիմնավորվելով մեր
հողերում – Ա. Գ.)։ Զանգվածային կոտորածը ոչ առաջին և, ավաղ, ոչ էլ վեր -
ջինն է մարդկության պատմության մեջ։ Հիմա թուրքերը հրաժարվում են ըն -
դունել դա որպես ցեղասպանություն, իսկ հայերը ողջ աշխարհում հր մշտե -
լով օրենքներ են ընդունել տալիս դրա ճանաչման մասին (Նավալնու ան տա -
 շությունը, նրա բացահայտ լկտիությունը, ըստ իս, պետք է մտահոգեն, ոչ վեր -
ջին հերթին, Բունդեսթագի` այժմ որպես նրա պաշտ պաններ «գրված» պատ -
գամավորներին, որոնք 2016 թ. հունիսի 2-ին տր վեցին «հայերի հրմշտոցնե -
րին» և պաշտպանեցին այն բանաձևը, որը դա տա պարտում է Հայոց ցեղա -
սպանությունն Օսմանյան կայսրությունում – Ա. Գ.)։ Վեճը հասկանալի է, բայց
նման շարժը հարյուր տարի հետո տար օրինակ է թվում (ասվածը բլոգեր
Ալեքսեյ Նավալնունն է)»։ Այս գործչի հա մար Հայոց ցեղասպանությունը և
այն մոռացության տալու դեմ պայքարը շարժ է։ Հետո ավելին է։ «Շատ ճիշտ
ներդրում կլինի մարդկության ապա գայի մեջ, որն այսօր կարող է անել մե -
զանից յուրաքանչյուրը, մի փոքր ժա մանակ ծախսել և կարդալ հայերի ցե -
ղասպանության մասին»։ Այս լկտիի հա մար Հայոց ցեղասպանության ճա -
նաչումը «ճիշտ ներդրում» է։ Դատա պարտման, կարեկցանքի ոչ մի խոսք։
Փո խարենն այս նույն պերսոնաժը, որի անունը Նավալնի է, բավական
հուզվել էր Նիկոլ Վովաևիչի գոր ծողությունների առնչությամբ, որոնք ման -
րամասն ներկայացվել են «Ազա տություն» ռադիոյի հայկական բաժնի կայ -
քում 2019 թ. մայիսի 28-ին` «Նա վալնի. «Ես պարզապես ծափահարում եմ
Փաշինյանին» վերնագրով նյու թում։ Այդ հրապարակման մեջ կարդում ենք.
«Ռուսաստանցի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին իր
հերթական տեսանյութում` նվիրված Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլա -
դիմիր Զելենսկուն, հայ տարարեց, որ հետևում է Հայաստանի վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանի գոր ծունեությանը և համակրում է նրան ... Նավալնին նշեց,
որ Փաշինյանն սկսել է հե ղա փոխության երկրորդ փուլը (հեղափոխություն
ասելով նկատի ունի Հա յաստանում 2018թ. ապրիլ– մայիսի պետական հե -
ղաշրջումը – Ա. Գ.)` կոչ անե լով շրջափակել դատարանները, որովհետև
դրանք նրան թույլ չեն տա լիս պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ «Շատերը կար -
ծում են, որ դա վտան գա վոր բան է, որովհետև այսօր դու արգելափակել ես
դա տարանները, վաղը` էլի ինչ-որ բան, իսկ վաղը չէ մյուս օրը դու վերածվել
ես իշխանություն զավ թողի (ասես գուշակ լինի – Ա. Գ.)։ Բայց, այն ու ամե -
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նայնիվ, նա ասաց, որ պայ քարելու է կոռուպցիայի դեմ, և նա ըն թանում է այդ
ուղղությամբ։ Նա, օրի նակ, հայտարարեց, որ պաշտոնից կհա նի բոլոր դատա -
վորներին, որոնք ունեն դատավճիռներ` չեղարկված Մար դու իրավունք նե -
րի եվրոպական դա տարանում։ Ես պարզապես ծափա հա րում եմ Փաշին -
յանին»։ Խոստո վանենք, հարգելի ընթերցող, որ արևմտյան թոշակներ ստա -
ցողների համե րաշ խության զգացումը անգամ այլ երկրների ընկերակիցների
հետ բա վական բարձր մակարդակի է։ Սակայն սրանով Նի կոլի և Ալեքսեյի
սի րալի րություն ների փոխանակումը չի ավարտվել։

Այսպես, 2020 թ. հուլիսի 1-ին Հայաստանի Հանրապետության Հան -
րային հեռուստատեսությունը եթեր արձակեց ռեպորտաժ, որում նիկոլ -
վովաևիչ յան քարոզչությանը բնորոշ հակառուսական ոգով հայ հեռուստա -
դիտողին որպես ռուսական ընդդիմության կարծիքի խոսնակ հանդես եկավ
Ալեք սեյ Նավալնին։ Ընդ որում` նշենք, որ դեռևս ս. թ. հունիսի 15-ին Նա -
վալնին իր YouTube ալիքում LIVE տեղադրեց տեսաուղերձ` «Նավալնին այն
մասին, թե ինչ պետք է անել Սահմանադրության փոփոխությունների քվե -
ար կության հետ կապված» վերնագրով։ Մանրամասներ չեմ ներկա յացնի բլո -
գեր Նավալնու այդ 19 րոպեանոց տեսաուղերձից, որի իսկական էությունն իր
մասին վկայում է տառացիորեն եթերի առաջին իսկ րոպեից։ Այս պես, իբր թե
հե ռուստադիտողներից մեկի հարցին` բոյկոտել՞, թե՞ դեմ քվե ար կել, նա ուղ -
ղա կի պատասխանել է. «Բնականաբար, ոչ ոք չի քն նարկում, որ պետք է «կո -
ղմ» քվեարկել։ Ես ուզում եմ ասել այսպես. ինչ ուզում եք` արեք, գլխավորը`
մի ընդունեք։ Դե, ուզում եք դեմ քվեարկել, գնալ ու քվեարկե՞լ։ Ինձ նման
ռազմավարությունը թվում է, դե, մի փոքր էկզոտիկ, միամիտ ու մի փոքր էլ
անգամ ծիծաղելի։ Եթե, ասենք, ձեր սրտին դուր է գալիս, գնացեք ու դեմ
քվեարկեք։ Գլխավորը` չընդունեք (քվեարկության արդյունքները – Ա. Գ.)»։
Ինչո՞ւ հենց այս նախադասությունները մեջբերեցի Նավալնու չարաբաստիկ
տեսաուղերձից։ Չէ՞ որ Նիկոլ Վովաևիչին անհա տապես, անկասկած, զե կուց -
վել էր Նավալնու հակառուսական, հակապու տին յան տեսադիմումի բովան -
դա կության մասին։ Մի՞թե ընդդիմադիր բլո գերի` «Փաշինյանին ծափահա -
րելու» պատրաստակամությունը շատ ավելի մեծ ներգործություն էր ունեցել
Հանրային հեռուստատեսության եթերով այս բա ցա հայտ հակառուսական,
հակապետական և, վերջապես, հակապու տին յան կոչը հեռարձակելու նրա
որոշման վրա, կոչ, որը հնչեց իր իսկ` փա շինյանական քարոզչության խո սա -
փողով։ Իսկ գուցե դա անդր օվկի անոս յան տիկնիկավարների պահանջն էր,
որը միաժամանակ պետք է դառ նար ան դր օվկիանոսյան հովանավորների առ -
ջև Նիկոլ Վովաևիչի պարտավո րութ յուն ներին հավատարմության յուրատե -
սակ լակմուսի թուղթը։ Այստեղ ար  դեն էլ չեմ ասում պաշտոնական Երևանի
կոչերին հայկական ծագմամբ ռուսաս տանցի ընտրողների մի մասի հայտնի
վերաբերմունքի մասին, որոնք 2018 թ. ապրիլ–մայիսին տրվեցին Փաշինյա -
նի` սորոսյան ծածկագրերից հն չած, գունավոր հեղափոխությունների փոր -
ձառու տեխնոլոգների գրած պո պու լիստական հայտարարություններին և
հի ացմունքով ընդունվեցին նրա նց կողմից։
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Իսկ այժմ, հարգելի ընթերցող, մտաբերենք ԱՄՆ պետդեպարտա մեն -
տի նախկին ղեկավար և 2016 թ. նախագահական ընտրություններում ԱՄՆ
Դե մոկրատական կուսակցությունից Դոնալդ Թրամփի մրցակից Հիլա րի Քլին -
թոնի կոչը։ Ինչպես տեղեկացնում է Fox News-ը, Հ. Քլինթոնը կոչ է արել ԱՄՆ
նախագահի կայանալիք ընտրություններում դեմոկրատների թեկ նածու Ջո
Բայդենին ոչ մի դեպքում չընդունել պարտությունը ս. թ. նո յեմբերի 3-ի ընտ -
րութ յ ուն ների օրը: «Ջո Բայդենը չպետք է ընդունի պար տութ յունը ոչ մի
դեպքում, – Հ. Քլինթոնին մեջբերում է Fox News ալիքի կայ քը։ – Չէ՞ որ, ինչ -
պես ինձ թվում է, գործընթացը կձգձգվի, բայց ես համոզված եմ, որ արդյուն -
քում նա կհաղթի (կարծես անդրօվկիանոսյան տիկնիկավար ների կողմից
բելառուսցի Սվետլանա Տիխանովսկայային տրված հրահանգ ները լինեն –
Ա. Գ.), – եթե մենք ոչ մի թիզ հող չզիջենք, և եթե մենք նույնպես կենտրոնաց -
ված ու դաժան լինենք, ինչպես մեր հակառակորդները»։ Չէ՞ որ ընտ րություն -
ների արդյունքները չընդունելու նման տեխնոլոգիան դեռևս 2008 թ. կիրառ -
վեց Հայաստանում, երբ Սերժ Ազատի Սարգսյանի հաղթա նակը օվկիանոսի
այն կողմից տրված ուղղակի ցուցմամբ չճանաչվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի
ու նրա սպասարկուների կողմից, որոնց սադրիչ թևի առաջ նորդն էր մեր «հե -
ղափոխական» Նիկոլ Վովաևիչը։ Այդ նրանց խղճի վրա է մեր տասը համա -
քաղաքացիների արյունը, այն դեպքում, երբ այժմ դրա համար քաղաքական
վենդետայի է ենթարկվում ՀՀ երկրորդ նախա գահ Ռոբերտ Սեդրակի Քո -
չարյանը։ Իսկ ի´նչ արժեն նիկոլվովաևիչյան` իրենց էությամբ զզվելի դրա -
մական ողորմությունները 2008 թ. մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձություն -
ների ժամանակ զոհվածների հարազատ ներին ու մերձավորներին, որոնք
դարձան մեր հազարավոր հերոսների հի շատակի հանդեպ անհարգալից
վերաբերմունքի և ցինիզմի հերթական դրսևորումը, հերոսներ, որոնք իրենց
կյանքի գնով պաշտպանեցին Արցախի Հանրապետությունը 2016 թ. Ադր բե -
ջանի սանձազերծած և Թուրքիայի կող մից աջակցվող Ապրիլյան (քառօրյա)
պատերազմի օրերին։

Կարծում եմ, որ ընթերցողներին հաստատ հայտնի է, որ հետխորհր -
դային տարածքի երկրները վաղուց դարձել են պետական հեղաշրջումների
տեխ նոլոգիաների իրականացման և կատարելագործման փորձադաշտ։ Ուս -
տի, միամտություն կլիներ կարծել, թե Հայաստանի Հանրային հեռուս տա -
տեսությամբ Ալեքսեյ Նավալնու տեսաուղերձի մի հատվածի ցուցա դրումը
լոկ պատահական զուգադիպություն էր։ Համոզված եմ, որ լուռ սխրան քի
մարդիկ, որ կանգնած են Ռուսաստանի Դաշնության, ուրեմն և Հայաս տանի
անվտանգության ապահովման պաշտպանության դիրքերում, վերլու ծելով
աս վածը, կկարողանան պարզել, թե ով էր համառորեն խոր հուրդ տվել Ն.
Փաշինյանին ՀՀ Հանրային հեռուստատեսության եթեր թողնել ընդդիմադիր
բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնուն, բլոգեր, որի գործունեութ յունն ու կարծիքը հե -
տաքրքիր չէին ՀՀ բնակչության ճնշող մեծամասնության համար։ Ուրեմն, ինչի՞
համար էր սադրել սա նիկոլվովաևիչյան, ավելի շուտ` նրա տիկնիկավար նե -
րի քարոզչությունը։ Պատասխանելով այս հարցին` դժ վար չէ հասկանալ, թե
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որոնք են Ալեքսեյ Նավալնու «թունավորման» տրա գի ֆարսի թե´ ակունք -
ները, թե´ սցենարները։

Հոդվածի վերջում կցանկանայի նորից երախտագիտության խոսքեր
ասել փայլուն քաղաքական վերլուծաբան և Հայաստանի ու հայ ժողովրդի
մեծ բարեկամ Վլադիմիր Ռուդոլֆովիչ Սոլովյովին իր անկեղծ ապրումների,
զայրույթի ու հոգեհարազատ խոսքերի համար` ասված ս. թ. հուլիսի 2-ին
СОЛОВЬЁВ LIVE ինտերնետ-պորտալի եթերում. «Մենք այնպես սիրում էինք
Հայաստանը, այն մեզ բարեկամ երկիր է։ Բայց մեր բարեկամ Հայաս տա -
նում, Հանրային հեռուստատեսությամբ, սահմանադրական փոփոխություն -
ների վերաբերյալ ռեպորտաժի շրջանակում, ցույց են տալիս նացիստ
Նավալնուն, որը հայերին խաչիկներ էր անվանում, որն ատում է հայերին,
ատում է Հայաստանը, արհամարհում նրան։ Եվ Հայաստանի Հանրային հե -
ռուստա տեսությունը նրան ցուցադրում է եթերում։ Համա թե հնարեցիք, հա՛»։
Եվ իհարկե, չեմ կարող երախտագիտության խոսքեր չասել REGNUM տե -
ղե կատվական գործակալության գլխավոր խմբագիր, հարգարժան Մոդեստ
Ալեքսեևիչ Կոլերովի հասցեին, որը, իր հեղինակավոր REGNUM տե ղե կա -
տվական գործակալության էջերում հրապարակելով իմ հոդված ները, հիմ -
նականում լրացնում է այն հեռուստատեսային տեղեկատվական վա կու -
ումը, որում տողերիս հեղինակը հայտնվել է վերջին տարիներին, հատ կա -
պես 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո, ընդ որում` ես
օտարված եմ նաև ընդդիմությանը պատկանող հեռուստաալիք նե րի եթե -
րից։ Կրկնում եմ, ըստ երևույթին, տիեզերական մասշտաբի ստրա տե գի, ինչ -
պի սին Նիկոլ Վովաևիչն է, հանդեպ մեծահոգությունն է ուղղոր դում ընդդիմութ -
յան` ընդդիմադիր հեռուստաալիքները ղեկավարող իմ գործ ընկերների
գործողությունները։ Այնինչ, առանց կեղծ համեստության կարող եմ ասել, որ
«Ռուսաստանի դեմ վարվում է հոծախումբ հիբրիդային պատե րազմ» հոդ -
վա ծը` հրապարակված REGNUM տեղեկատվական գործակա լութ յու նում և
վերատպված Shame.am հայրենասիրական ինտերնետ-պորտա լ ում, որի
գլ խավոր խմբագիրը Հայաստանում հայտնի հրապարա կա խոս Արտյոմ Խա -
չատրյանն է, մեկ շաբաթվա ընթացքում դիտել է ավելի քան 45 600 ըն թեր -
ցող, իսկ քվեարկածների 90%-ը այն գնահատել է «գերա զանց» և «լավ»։ Սա`
որպես զուտ տեղեկատվություն։

Ընթերցողները կարող են որոշակի վրդովվել, որ այսքան խիստ եմ
գրում մի մարդու մասին, որը հայտնվել է կոմայի մեջ։ Շտապում եմ հայտա -
րա րել. հոդվածն սկսեցի գրել այն բանից հետո, երբ ճշտեցի, որ Ալեքսեյ Նա -
վալնուն հանել են արհեստական կոմայի վիճակից, մասամբ անջատել են
թո քե րի արհեստական շնչառության սարքը, նա արձագանքում է խոսքին ու
երբ դիմում են իրեն, և սկսում է ինչ-որ բան հիշել (հավանաբար, նրանից, ինչ
իրեն կհիշեցնեն ԱՄՆ հատուկ ծառայություններից ու Արևմուտքի` նրանց հետ
նույնացվող գործընկերներից, բնականաբար, հաշվի առնելով վրի պում ներն
ու բազմաթիվ հակասությունները, որ կային Սկրիպալների պա րա գայում)։
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Չպար զված է մնում միայն հարցը. կծափահարի՞ արդյոք Նիկոլ Փա շինյանը
Նավալնուն այն բանի համար, որ նա դարձել է գործիք հակա ռուսական «խրա -
խճանքում»։

Հետգրության փոխարեն: Որպեսզի ընթերցողները տպավորություն չս -
տանան, որ ես լոկ քննադատում եմ ադրբեջանցի հեղինակների հոդված ներն
ու ելույթները, ցանկանում եմ հատվածներ բերել Ադրբեջանի ժողո վր դա  կան
գրող Չինգիզ Աբդուլաևի հոդվածից` հրապարակված ս. թ. սեպտեմ բե րի 9-ին
Haqqin.az ինտերնետ-պարբերականի էջերում` «Չինգիզ Աբդու լաև. «Հե -
ռուստաալիքներում միայն խելացի ու բանիմաց հայերն են։ Ե՞րբ կհայտն վեն
ադրբեջանցիները» վերնագրով։ Միայն որոշ մեջբերումներ կա տա րեմ այդ
հոդ վածից. «Այսօր հաղորդեցին հարցազրույցը Լուկաշենկոյի հետ։ Ամե նու -
րեք հայտարարված է, որ նրանք Ռուսաստանի առաջատար լրա գրող ներն են։
Չորսից երկուսը` Սիմոնյան և Բաբայան, գլխավոր խմբա գիր ներ են։ Ռու սաս -
տան յան ալիքներում հանդես են գալիս Կուրղինյանը, Սա րկիսովը, Շահ նա -
զարովը, Պողոսյանը, Քեոսայանը, երկար կարելի է թվար կել։ Չհամարձակ -
վեք ասել ինձ նրանց լոբբիի մասին։ Նրանք խելացի, բանիմաց ու տաղան -
դա վոր մարդիկ են, որ փայլուն տիրապետում են ռուսե րե նին։ Մենք հակա -
ռակ օրինակներն ունենք։ Համեմատեք Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի ելույ -
թ ները ռուսերեն կամ անգլերեն։ Մեկնաբանություն ներ պե՞տք են։ Խոսենք
մեր տնաբույս նացիոնալիստների մասին։ «Փակենք ռու սական դպրոց նե -
րը»` արդեն որերորդ անգամ լսում ենք նրանց ցասում նա լից գոչյունը։ Հան -
գս տացեք։ Մենք առանց այդ էլ ոչ մեկը չունենք արտա սահ մանյան ալիք -
ներում, իսկ եղածներն էլ հրեշավոր են տիրապետում ռու սերենին։ Անգլիա -
լեզու ալիքների մասին նույնպես ոչ մի լավ բան ասել չեմ կա րող։ Չնայած
ան գլերենին տիրապետողների թիվն ավելանում է։ Հարգե լի տեղական անու -
սներ ...»։ Համաձայն եմ մուալիմ Չինգիզ Աբդուլաևի եզրա հան գումների հետ,
դրա համար էլ քննադատում եմ «հարգելի տեղական անուսներին (ադր -
բեջանցի – Ա. Գ.)», միևնույն ժամանակ բռնում ինձ այն մտքի վրա, որ դրա -
նով իսկ օգնում եմ նրանց։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СОЮЗ С РОССИЕЙ БЫЛ И ОСТАЁТСЯ 
ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ АРМЕНИИ

Аннотация
В наше тревожное время востребован совершенно другой подход, в

основу которого должен быть положен тщательный анализ современного
международного положения, главенствующим вопросом, его основой дол -
ж но быть определение роли и места Армении в проводимой массирован-
ной гибридной войне, развязанной коллективным Западом против на шего
ст ратегического союзника, братской Российской Федерации. Все ос таль -
ное – от лукаваго.

Итак, 17 сентября 2020 г. на пленарном заседании Европарламента
депутаты приняли резолюцию «О ситуации в России: отравление Алексея
Навального», при этом 532 евродепутата проголосовали за принятие ре -
зо люции, 84 голоса были отданы против, 72 депутата воздержались. Вни -
мательно анализируя резолюцию Европарламента и изменения, в част-
ности, в Статье 79 Конституции Российской Федерации, что стало пред-
метом острой критики в резолюции, приходишь к весьма однозначному
вы воду, а именно: Европарламент сильно негодует в связи с тем, что Рос -
сия отстаивает своё неотчуждаемое юридическое качество независимого
государства, символизирующее его ответственность и ценность как пер-
вичного субъекта Международного права; необходимое для исключитель-
ного верховенства государственной власти и предполагающее неподчи-
нение власти другого государства (или государств); обусловленное пра-
вовым равенством независимых государств и лежащее в основе совре-
менного Международного права. Именно эти положения и определяют су -
веренность государства.

В силу этого, как догадался уважаемый читатель, Европарламент,
по сути, выступает против признания суверенитета Российской Федера -
ции. Весьма парадоксально, что европарламентарии, проголосавшие за
при нятие резолюции, в которой признаются незаконными поправки в Кон -
с титуции РФ, фактически свидетельствуют о том, что не знают определе-
ние понятия суверенитет (фр. Souverainete – верховная власть), введен-
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ного еще в XVI веке выдающимся французским политическим мыслите-
лем Жаном Боденом (1530−1596 гг.), изложенного в главном его труде
«Шесть книг о республике» (1576 г.). Не могу удержаться от соблазна и
при  веду основополагающие определения суверенитета согласно Жану
Бодену, который внёс крупнейший вклад в разработку проблемы сувере-
нитета государства. Итак, согласно Ж. Бодену, абсолютность суверените-
та имеет место тогда, когда суверенная власть не знает каких-либо огра-
ничений для проявления своего могущества (на «радость» недругам Рос -
сии). Постоянство суверенитета имеет место тогда, когда суверенная
власть существует неизменно в течение неопределенного долгого срока;
временная власть не может сохраняться в качестве верховной силы. Ж.
Бо ден выделяет пять отличительных признаков суверенитета. Особо хо -
чу подчеркнуть, что первым признаком суверенитета Жан Боден считает –
из дание законов, адресуемых всем без исключения подданным и учреж-
дениям государства. То есть в нашем случае Европарламент не призна-
ет за Россией право «издавать (принимать) законы (в том числе и Ос но -
вной Закон – Конституцию. – А. Г.), адресуемые всем без исключения под-
данным (гражданам) и учреждениям государства». А что же такого «кра-
мольного» записано в последней редакции Статьи 79 Конституции РФ,
которая гласит: «Российская Федерация может участвовать в межгосудар -
ственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации, если
это не влечёт за собой ограничения прав и свобод человека и граждани-
на и не противоречит основам конституционного строя Российской Фе де -
рации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании
по ложений международных договоров Российской Федерации в их истол-
ковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подле-
жат исполнению в Российской Федерации». Казалось бы, куда яс нее и
убе дительнее: во-первых, передача полномочий недопустима, если бы
это имело своим следствием ограничение прав и свобод гражданина РФ;
во-вторых, участие в международном объединении не должно каким-либо
образом противоречить основам конституционного строя РФ. А те перь со -
поставим это с претензиями Европарламента, предъявляемыми к поп -
равкам в Конституции РФ. «Европарламент призывает ЕС потребовать от
России отменить или пересмотреть изменения всех законов, которые про -
тиворечат международным стандартам, в том числе отменить или пере-
смотреть незаконно принятые изменения в Конституции, изменения в за ко -
нодательстве о выборах, законов об иностранных агентах и не же ла -
тельных организаций, чтобы способствовать плюрализму, свободным и
честным выборам, а также создания равных условий для кандидатов от
оппозиции». Не буду далее вдаваться в подробности пояснения   положе-
ний принятой им резолюции с приводимыми ссылками на обязательства
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РФ в связи с членством в Совете Европы и ОБСЕ. Причина проста: при их
углубленной интерпретации всё более убеждаешься в своевременности
принятия конституционных поправок, поставивших правовой зас лон разно-
го рода посягательствам на суверенитет и независимость Рос сийской Фе де -
рации. Вместе с тем приведу, на мой взгляд, весьма интересную выдерж-
ку: «В комитете Европейского парламента (ЕП) по иностранным делам со -
общили, что законодательный орган ЕС не будет комментировать ни про-
цесс, ни результаты российского голосования по внесению поправок в Кон -
ституцию, поскольку российская сторона не пригласила европейских депу-
татов участвовать в наблюдении за ходом голосования. В связи с этим,
уточ нили в комитете, они «не будут комментировать ни процесс, ни ре -
зуль таты голосования», которые Центризбирком России обнародует позд-
нее. По словам председателя комитета Европарламента по иностранным
делам Дэвида Макаллистера, члены ЕП, которые самостоятельно решили
наблюдать за этим голосованием в России «или незаконно аннексирован-
ном Крыму», не должны в своих заявлениях связывать свою деятельность
с Европейским парламентом» (https://www.mk.ru/politics/2020/07/02). Таким
образом, мы можем констатировать, что буквально на следующий день пос -
ле голосования к поправкам в Конституции РФ, 2 июля т. г. комитет Евро -
парламента по иностранным делам не имел никаких претензий к содержа-
тельной части поправок, так продолжалось и в последующие дни. Однако,
спус тя считанные часы после подведения итогов голосования произошло
нечто, что в корне изменило позицию европарламентариев. Так, глава ко -
митета Сената США по международным делам Джеймс Элрой Риш сделал
запись в Twitter-e, которая спустя два с половиной месяца стала «перво-
источником» для его коллег из Евро пар ламента: «В последний день путин-
ского «плебисцита» по одобрению его поправок к Конституции нет никаких
сом нений в результате. Фальшивое го лосование, замаскированное под
референдум, которое стёрло остатки легитимности Путина и российской
«де мократии». Русские люди заслуживают лучшего». Таковы оценки сена-
тора из Айдахо, наблюдавшего аж целую неделю (с 25 июня до 1 июля т. г.)
за открытым, прозрачным го лосованием по поправкам к Конституции из
далёкого Вашингтона Джеймса Элроя Риша и его коллеги депутата Евро -
пар ламента с берегов Рейна Дэвида Макаллистера. Здесь хотелось бы
обратить внимание читателей на одно весьма символическое совпадение
в оценках, характеризующее сер до больное отношение американского кон-
грессмена и европейского парламента к судьбе «русских людей, которые
заслуживают лучшего». И в доказательство своего понимания, что есть луч -
шее будущее для русских людей, в резолюции Европарламента записано:
«Настоятельно призываем институты ЕС и все государства-члены остано-
вить завершение строительства газопровода «Северный поток– 2», чтобы
избежать усиления зависимости Европы от российских поставок энергоно-
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сителей и позволить России извлекать выгоду и финансировать свою агрес -
сивную внешнюю по литику и военные интервенции из доходов от такого
экспорта энергоносителей в ЕС». Читая эти заведомо заготовленные (не без
подсказки из-за океана) формулировки, приходишь к выводу, что вся эта
заранее спланированная и срежиссированная трагикомедия с отравлени-
ем Алексея Навального была неизбежна. А цена вопроса – быть стратеги-
ческому со юзу США– Евросоюз или не быть. А в зависимости от исхода
это го противостояния неизбежно будет актуализирован и другой вопрос –
быть Евро союзу или не быть. Да, решение Европарламента не имеет им -
пе ративной силы. Юридически значимые постановления принимает ис -
полнительный орган ЕС – Еврокомиссия, однако, в случае консенсуса чле-
нов ЕС по ряду вопросов, оговоренных в резолюции Европарламента, эти
механизмы мо гут заработать. Одновременно заметим, что официально
Кремль неоднократно отвергал любые обвинения в использовании спец-
службами боевого отравляющего вещества «Новичок», более того, ранее
министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров призвал немец-
кого коллегу Хайко Мааса отказаться от дальнейшей политизации ситуации
вокруг дела Навального. Российская сторона неоднократно выражала го -
тов ность к сотрудничеству, а также обращалась в компетентные органы ФРГ,
запрашивая выявленные факты отравления. Вполне ожидаемо, что запро-
сы России не были удовлетворены, ибо их наличие приблизило бы бесслав -
ный финал этой совместно выработанной авантюры спецслужб Запада.

Уважаемый читатель, я специально столь подробно остановился на
резолюции Европарламента «О ситуации в России: отравление Алексея На -
вального», чтобы показать всю её политическую ангажированность и вме-
сте с тем выразить свое недоумение отсутствием адекватной реакции, да
что там адекватной, вообще реакции со стороны парламентов государств-
членов ОДКБ. Что за непонятная осторожность, если не сказать боязнь,
перед самообъявленными интерпретаторами прав человека, ревностными
хранителями демократии, развития гражданского общества и прочих, став-
ших пустышками, инструментами для навязывания своих представлений
об этих по праву востребованных понятиях, если их суть не выхолащивает-
ся и не становится средством экономического и политического доминиро-
вания. Пишу эти строки и невольно мысленно возвращаюсь в 2015 год. А
конкретнее – на пленарную сессию Парламентской Ассамблеи (ПА) ОБСЕ,
приуроченную к 40-летию Хельсинкского Заключительного акта, подписан-
ного лидерами СССР, США и Европы в 1975 году в разгар холодной войны.
Напомню читателям, что российская делегация бойкотировала это ме -
ропри ятие из-за отказа финских властей выдать спикеру Гос думы Сергею
Евгеньевичу Нарышкину и еще пяти гражданам РФ, которые должны были
представлять Россию на ПА ОБСЕ в Хельсинки, разрешение на въезд. Фин -
ский МИД объяснил это решение тем, что россияне включены в санкцион-

550

А. ГЕГАМЯН



ный список Евросоюза, добавив, что ведомство провело по этому поводу об -
стоятельные консультации со странами Евро союза, руководством ЕС и ОБСЕ.

Так, 5 июля 2015 года президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ,
уважаемый мною Илкка Канерва, не поставив на голосование проект ито-
говой Хельсинкской декларации ПА ОБСЕ (в которую вошла и резолюция
«О продолжении очевидных, грубых и неисправленных нарушений Рос -
сийской Федерацией обязательств в рамках ОБСЕ и международных но -
рм»), заявил, что, коль никто из делегатов не высказался против при нятия
ито говой Декларации (вобравшей в себя ряд резолюций, против принятия
ко торых я неоднократно выступал), она принимается единогласно, при этом
в знак утверждения и завершения обсуждения данного вопроса спикер ПА
ОБСЕ ударил молоточком ведущего заседание по столу. Было естественно,
что руководитель постоянной делегации На цио нального Собрания Ар ме -
нии в ПА ОБСЕ, ваш покорный слуга Ар ташес Гегамян поднял табличку с
ука занием “Armenia” и попросил слово, при этом упрекнув президента ПА
ОБСЕ Илкку Канерву в нарушении Правил процедуры ПА ОБСЕ, предпи-
сывавшей обязательное голосование по любой резолюции, а уж тем паче
в случае принятия итоговой Дек ларации, вследствие чего так и не стало из -
вестно, кто проголосовал «за», кто – «против», кто «воздержался», а кто и
вовсе не принял участие в голосовании. Я об этом вновь упоминаю, чтобы
подчеркнуть следующее: по итогам голосования «против» принятия ито-
говой Декларации был дан лишь один, мой голос, не было и «воздержав-
шихся», а все принявшие участие в голосовании подали свои голоса «за»
принятие этого документа. Об этом пишу вовсе не с целью героизации сво -
ей собственной пер соны, а с тем, чтобы подчеркнуть, что моё голосование
было отражением незыблемой позиции президента Республики Ар мения
Сержа Аза товича Саргсяна, который, рекомендовав меня, председателя
партии «Национальное Единение», представлять в ПА ОБСЕ правящую
Респуб ли канскую партию Армении, настоятельно советовал мне всегда
помнить об одной непреложной истине и действовать в соответствии с
ней, а именно: Россия – стратегический союзник Армении и на междуна-
родной арене любое действие, направленное против России, следует вос-
принимать как действие против Армении. Не скрою, что подобная поста-
новка вопроса бы ла в полной гармонии с моими убеждениями и придавала
мне силу и ре ши тельность в своих действиях в ПА ОБСЕ. К сожалению, во
время дан ного голосования так и не было видно и слышно о реакции деле-
гатов ПА ОБСЕ, представляющих парламенты государств-членов ОДКБ –
Беларуси, Ка захстана, Киргизии и Таджикистана. Увы, история повторяет-
ся и в наши дни. Сегодня, когда мы являемся свидетелями гибридной вой -
ны, проводимой Европарламентом против нашего стратегического союз -
ни ка, её, бесспорно, выдающегося лидера Владимира Владимировича
Путина, На циональное Собрание Республики Армения, фракции НС РА,
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время от вре мени к месту и не к месту разглагольствующие о своей при-
верженности стратегическому союзу России и Армении, выражаясь полит -
корректно, набрали в рот воды и молчат в тряпочку. Подобная беззубая по -
зиция соз даёт благодатную почву, чтобы бить нас поодиночке. Сейчас на
по вест ке объединенного Запада стоит вполне конкретный вопрос: расша-
тать устои государственности Республики Беларусь, продолжить изощрён -
ный курс по дальнейшей демонизации России и её лидера. Что касается
Армении, то здесь тактика, которой придерживаются технологи цветных
революций, иная: проведение курса на последовательное из менение ге -
нетического кода армянского народа, подтачивание цивилизационных ус -
тоев нашей государственности, в основе которых христианские, гумани-
стические качества, особое почитание Армянской Апос тольс кой Святой
церкви, идеи свободы и справедливости, уважение к старшим, женщине,
что отражается в полном отсутствии дискриминации в отношениях между
мужчиной и женщиной. При этом следует признать, что губительность
курса, проводимого западными кукловодами и их местными холуями, бу -
дет иметь катастрофические последствия для армянской государственно-
сти. В этом смысле «народный премьер» Армении Никол Воваевич, себя
любимый, полностью оправдывает надежды приведших его к власти со -
ро совских наймитов и стоящих за ними изощренных сценаристов и ре жис -
сёров цветных революций. А шалостям Никола Воваевича с целью их обуз -
дания немедленно противопоставляются не менее опасные для судеб
армянской государственности политические проходимцы из числа лиде-
ров террористической организации «Сасна црер» [«Са сун ские удальцы
(храбрецы)»], уже не приходится говорить об известных персонажах оппо -
зиционных или независимых (естественно, зависимость от Посольства
США в РА не в счёт) депутатов, не говоря уже о возомнивших себя поли-
тическими деятелями лицах, слушая выступления и речи которых прихо-
дишь в уныние. Здесь важно другое: кто финансирует сей ново явлен ный по -
литический бомонд. Сколь бы ни звучало неожиданно и па ра доксально, но
источники их финансирования не всегда находятся к за паду от нашей гра-
ницы, уже не приходится говорить – за океанам. Они ку да бли же?! Если мы
имеем дело с примитивной двухходовой комбинацией, сводящейся к тому,
что выбирать надо меньшее из зол – между Николом Воваевичем и вышео-
бозначенной категорией акторов современной политической жизни РА, то
это слишком упрощенное восприятие действительности. Однако, быть мо -
жет, расчёт в том, что на их удручающем фоне со вершенно по-другому бу -
дут восприниматься силы «отвергнутые». Во всяком случае, со стороны нап -
равляемой соросовскими кукловодами массы, или же последователей тота -
литарной религиозной секты «Слово жиз ни» с активистами ЛГБТ–сообще-
ства в придачу. Что ж, эта версия также имеет под собой основу, но, увы, в
наше тревожное время востребован со вер шенно другой подход, в основе
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ко торого должен быть положен тщательный анализ современного междуна-
родного положения, главенствующим вопросом, его основой должно быть
определение роли и места Ар ме нии в проводимой массированной гибрид-
ной войне, развязанной коллективным Западом против на шего стратегиче-
ского союзника, братской Рос сийской Федерации. Все остальное – от лука-
ваго. Можно и далее детализировать особенности ар мянской политической
кухни, но вывод один: га рантией безопасности Ар мении был и остаётся
брат ский, стратегический союз с суверенной Рос сийской Федерацией. Аль -
тернативы для существования суверенной, независимой Республики Ар ме -
ния в природе не существует.

Вместо послесловия. На днях интернет-портал dossier.center/azerb/
опуб ликовал материал под заглавием «Как Кремль вмешивается во внут-
реннюю политику соседних стран. Часть четвертая: «Борода» из Еревана и
мягкая сила в Баку». Я не стану писать свои доводы об источнике (ах) фи -
нан  сирования этого печально известного Центра «Досье». Ясно одно: хозя -
е ва сего Центра мало квалифицированные политтехнологи или хотят та -
кими казаться. В числе фигур, упомянутых в этой публикации, оказался и я,
Арташес Гегамян: «В тесной связке с ведомством генерала разведки Чер -
нова по Армении активно работает «Ла за ревский клуб» (ЛК) под патрона-
том депутата Госдумы от «Единой Рос сии» Константина Затулина. Клуб
был создан в 2018 году, в него вошли прокремлевски настроенные армян-
ские депутаты, общественные деятели и журналисты, в частности, бывший
мэр Еревана Арташес Гегамян, писатель Зо рий Балаян, генерал-лейтенант
в отставке Гайк Котанджян, директор фи лиа ла Института стран СНГ в Ере -
ване Александр Маркаров, эксперт Вазген Манукян и другие «друзья Рос -
сии». Из упомянутых персонажей большой ак тивностью отличается Ар -
ташес Гегамян, почти каждую неделю публикующий на сайте ЛК пропаган-
дистские статьи в духе советских страшилок: «Против России ведется мас-
сированная гибридная война», «Проект глобалистов «Никол Пашинян» по -
терпел фиаско! Что дальше?», «Станет ли Па шинян аплодировать На валь -
ному?». Что ж, уважаемый читатель, призна юсь, что испытываю чувство
удов летворения от упоминания моей фамилии с уважаемыми в Армении
(не николвоваевскими) людьми. Только не по нимаю, с какого перепугу оп -
ределение друзья России поставлено в кавычки. Даже непонятливым и не -
догадливым «политтехнологам» стоит посмотреть Программу партии «На -
циональное Единение», утвержденную аж в 1997 году, в дальнейшем полу-
чившую развитие в других программных до ку мен тах партии, чтобы убе-
диться в неизменности и безальтернативности внешнеполитических прио-
ритетов партии «Национальное Единение»: «Во внешней политике в пер-
востепенном порядке следует сделать шаги в направлении восстановления
прежних экономических связей, рынков сырья и сбыта, на основе больше-
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го упрочения дружественных связей и взаимопомощи с Россией, вне зави-
симости от её государственного устройства». Хотелось также высказать сдер -
жан ное удовлетворение в связи с популяризацией моих последних статей,
к сведению авторов Центра «Досье», опубликованных ИА REGNUM и уже
спустя день-два помещённых на сайте «Лазаревского клуба». А та форму-
лировка, что мои статьи воспринимаются как «пропагандистские статьи в
духе советских страшилок», на водит меня на противоречивые мысли: либо
авторы Центра «До сье» ознакомились лишь с заглавиями статей, не дочи-
тав их до конца, либо прочитав, так и не поняли их содержания, или же у них
весьма своеобразное представление о советских страшилках. Что ж, не бу -
ду категоричным, скорее всего, все эти факторы одновременно имеют мес -
то быть. Однако настораживает другое. Читая все шесть частей публикации
под заглавием «Как Кремль вмешивается во внутреннюю политику сосед-
них стран», отмечаем, что их авторы вовсе обходят стороной главный воп -
рос. Здесь я не стану вдаваться в анализ подробностей степени целевого
использования средств соответствующей структурой Кремля на постсовет-
ском пространстве, а замечу лишь, что публикации Центра «Досье» долж-
ны нацелить патриотических политиков на скорейшую выработку целост-
ной программы противодействия, а затем и развёртывания системы ниве-
лирования разрушительных поползновений фонда «Открытое общество»
Дьёрдя Шороша (он же Джордж Сорос) и аффилированных с ним разного
рода западных демократических институтов. Именно этой цели должна
была послужить общественная организация «Северная перспектива», за -
регистрированная в 2011 году. Упомяну, что все программные документы
этой организации бы ли готовы и положительно восприняты всеми заинте-
ресованными сторонами ещё в 2011 г., в том числе и Управлением прези-
дента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными
странами, однако проекту не суждено было воплотиться в жизнь (не по мо -
ей вине). Об этом мне уже приходилось писать, поэтому не стану повто-
ряться. Однако и сегодня можно смело утверждать, что все программные
документы «Северной перспективы» в настоящее время ещё более востре-
бованы, особенно на фоне вопросов, поднимаемых в публикациях Центра
«Досье». Вместе с тем вновь хотелось бы повторить, что гарантией без-
опасности и процветания двух армянских государств – Республики Ар ме -
ния и Республики Арцах – является суверенная, могущественная, братская
Российская Федерация.

P. S. Не хотелось завершать статью на грустной ноте, а посему пред-
лагаю читателям внимательно ознакомиться с нижеприведенными откро-
вениями. Кого именно, пусть догадается читатель. «Независимость в Ар -
мении носит формальный характер. Что это за независимая страна, кото-
рая не может сама принимать решения? Что это за независимая страна,
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ес  ли ею управляет Сорос? Пашинян – продукт режима Сороса. Сегодня
право голоса в Армении принадлежит Соросу. Посмотрите на биографию
членов властной команды Пашиняна. Все они – выходцы либо из организа-
ций Сороса, либо Transpаrensy, либо других правозащитных организаций.
Они закрывают глаза на произошедшие сегодня в Армении деспотичные
действия. Один из журналистов в Армении объявил голодовку и умер в
тюрьме, ни одна организация не подняла вопрос. В настоящее время в Ар -
мении два президента привлечены к ответственности, возбуждено уголов-
ное дело. Два бывших президента, исключительно из-за их политической
деятельности. Это знают все, но закрывают глаза. Лидер основной оп пози -
ционной партии лишён депутатской неприкосновенности, но никто на это
не реагирует. Почему Совет Европы молчит? Почему молчат док ладчики
по Армении? Почему молчат Freedom House, Human Rights Watch, Amnes -
ty International? Из-за Сороса. Сорос – глава Армении, Сорос – спонсор этих
«правозащитных организаций». У них один спонсор», – заявил один небе-
зызвестный политик. Прочитав эти строки, первое, о чём подумал бы чита-
тель, что они написаны армянским оппозиционным политиком, ко торый спра-
ведливо возмущается тем, что в настоящее время в Армении «два пре -
зидента привлечены к ответственности, возбуждено уголовное дело (име -
ются в виду Роберт Кочарян и Серж Саргсян. – А. Г.)». Уже не при ходится
говорить о весьма жёсткой, но справедливой оценке разрушительной дея-
тельности соросовских структур. Нет, уважаемый читатель, ав то ром этих
мыслей является не кто-нибудь, а сам муаллим Ильхам Али ев, президент
Азербайджана. С другими перлами его интервью азербайджанским теле-
каналам, данным им 19 сентября т. г., читатель может оз нако миться в ста -
тье, вышедшей 20 сентября т. г. под заглавием «Ильхам Алиев: Армения
вышла из переговоров, не мы, а Армения. Мы не должны обманывать себя
и свой народ, переговоры не ведутся, и это не из-за пандемии». Подобные
«откровения» муаллима Ильхама на первый взгляд сколь бы загадочными
ни казались, преследуют вполне конкретные цели, ес ли рассмотреть их с
другими высказываниями из этого же интервью касательно вопросов уре-
гулирования Нагорно-карабахского конфликта. А цель проста: обвиняя «на -
родного премьера» Н. Пашиняна в неготовности ид ти на компромиссы,
более того, высказываясь о более конструктивном подходе в этом вопросе
со стороны второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа
Саргсяна, Ильхам Алиев создает информационный фон для оправдания
вынужденности Азербайджана решать этот воп рос военным путём. С дру-
гой стороны, И. Алиев своими подобными выс ка зываниями пытается хоть
как-то поднять обвалившийся рейтинг Никола Воваевича, себя любимого.
Ведь критика со стороны И. Алиева в адрес Н. Пашиняна при одновременном
«снисходительном» отношении к Роберту Сед раковичу и Сержу Азатовичу
у почитателей «народного премьера» может вызвать чувство восторга, ведь
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их кумира критикует президент враж дебного государства … Вместе с тем в
интервью И. Алиева имеет место и известное разочарование тем, что Ни -
кол Воваевич не оправдал надежд, ко торые связывали с ним силы, привед-
шие его к власти после государственного переворота в Армении ап ре ля–мая
2018 года. Так, на вопрос корреспондента – «Господин Президент, мой воп -
рос связан с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом.
Как вы расцениваете ны нешнее состояние переговоров?» – И. Алиев, в
частности, сказал: «… ес ли учесть, что новая власть, придя к власти, ста -
ла выступать с очень обнадёживающими заявлениями о том, что они хотят
раз решить данный воп рос, критиковали прежнюю власть, посылали нам
по неофициальным ка налам положительные сигналы, просили времени. И
мы жили надеждами, что, да, новая власть принесёт новшества в эту и во все
другие сферы, исправит прежнюю ошибочную политику. Эта мысль ещё
бо лее укрепилась особенно после моей известной встречи с премьер-ми -
нистром Ар мении в Душанбе. В то время меня просили дать им время,
мол, внутренняя обстановка в Армении тяжелая, сложная, представители
прежней власти хотят взять реванш, что негативно отразится на переговор-
ном процессе. Мол, они склонны к переговорам, хотят разрешить вопрос и
просили укрепить режим прекращения огня. Я же говорил, что мы должны
вести серьёзные переговоры, и в этом случае, конечно, режим прекраще-
ния огня станет ещё прочнее. После той встречи обе стороны на основе до -
говоренности выступили с отдельными заявлениями. Основная суть за -
явлений зак лючалась в том, что мы встретились, то есть провели нефор-
мальную, неофициальную встречу, договорились ускорить переговорный
процесс и укрепить режим прекращения огня, так как эти две позиции
постоянно должны составлять единство. В противном случае это будет оз -
начать ук реп ление статус-кво, на что мы никогда не можем согласиться.
Оп ре делённое время сопредседатели Минской группы тоже жили надеж-
дами и, приезжая сюда, в ходе встреч выдвигали версии, полные надежд».

Читая эти откровения Ильхама Алиева, невольно признаешься само-
му себе о недюжинных способностях нашего политического напёрсточни-
ка, известного как Никол Воваевич Пашинян. Подумайте только, ува жае -
мый читатель: «народный премьер» своими ласкающими ухо обы вателя за -
ведомо лживым, и, нереализуемыми обещаниями оболванил немалую часть
населения Армении, в том числе и сознательных граждан, жаждущих пере-
мен в своей жизни. При поддержке многочисленных общественных ор га -
низаций, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое об щество», а
также последователей тоталитарной религиозной секты «Сло во жизни» и
активистов ЛГБТ– сообщества осуществив государственный переворот, он
так и не выполнил ни одного из множества данных им обещаний, не оправ-
дал и надежд соросовских кукловодов и, выражаясь на ереванском сленге,
Никол кинул Сороса, причем с И. Алиевым в придачу. Ай да Никол, ай да
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молодец наш удалец. Беда в другом – своей полной неадекватностью и аван -
тюристической политикой Никол Пашинян стал серьезной угрозой безо пас -
ности Республики Армения. Допустить его дальнейшее пребывание в долж-
ности премьер-министра РА – значит возложить на себя долю ответственнос -
ти за непресечение сползания Республики Армения в небытие.

Уважаемый читатель, уверен, что через год армяне всего мира 21
сен тября 2021 года будут праздновать 30-ю годовщину Дня неза ви си мости
Республики Армения в совершенно иной, воистину праздничной обстанов-
ке. Но это не значит, что сегодня, 21 сентября 2020 года, мы должны под-
даться унынию и не поздравить граждан Республики Армения и Рес публи-
ки Арцах, Диаспору с 29-й годовщиной Дня независимости.

С праздником, друзья!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԱՇԻՆՔԸ 
ԵՂԵԼ ԵՎ ՄՆՈՒՄ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ

ԵՐԱՇԽԻՔԸ

Անոտացիա
Մեր տագնապահույզ ժամանակներում պահանջվում է միանգամայն

այլ մոտեցում, որի հիմքում պետք է դրված լինի ժամանակակից միջազգա յին
դրության մանրակրկիտ վերլուծությունը, դրա գերակա հարցը, հիմքը պետք
է լինի Հայաստանի դերի և տեղի որոշումը իրականացվող հոծա խումբ հիբ -
րիդային պատերազմում, որը հավաքական Արևմուտքը սանձա զեր ծել է մեր
ռազմավարական դաշնակցի` եղբայրական Ռուսաստանի Դաշ նության դեմ։
Մնա ցածը սատանայից է։

Եվ այսպես, 2020 թ. սեպտեմբերի 17-ին Եվրախորհրդարանի լիագու -
մար նիստում պատգամավորներն ընդունեցին «Ռուսաստանի դրության մա -
 սին. Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը» բանաձևը, ընդ որում` 532 եվրա պատ -
 գա մա վոր կողմ քվեարկեց բանաձևի ընդունմանը, 84 պատգամավոր դեմ էր,
72-ը` ձեռնպահ։ Ուշադիր վերլուծելով Եվրախորհրդարանի բա նաձևը և, մաս -
նավորապես, Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրության 79-րդ հոդվա -
ծի փոփոխությունները, որը բանաձևում դարձել է սուր քննա դա տութ յան առար -
կա, գալիս ես բավական միանշանակ եզրակացության, դիցուք. Եվրախորհր -
դա րանը խիստ վրդովված է այն առնչությամբ, որ Ռու սաստանը պաշտ -
պանում է ինքնիշխանության իր անօտարելի իրավա բա նական հատկութ -
յունը, որը բնորոշում է նրա պատասխանատվությունն ու ար ժեքավորութ յու -
նը որպես Միջազգային իրավունքի առաջնային սուբյեկտ, որն անհրաժեշտ
է որպես պետական իշխանության բացառիկ գերակա յություն մեկ այլ պե -
տության (կամ պետությունների) ենթադրյալ իշխանութ յանը չենթարկվելու
համար, պայմանավորված է անկախ պետությունների իրավահավասարութ -
յամբ և ընկած է ժամանակակից Միջազգային իրա վուն քի հիմքում։ Հենց այս
դրույթներն են սահմանում պետության ինքն իշ խա նությունը։ Սրանից ելնելով,
ինչպես կռահեց հարգելի ընթերցողը, Եվրա խորհրդարանը, ըստ էության, դեմ
է հանդես գալիս Ռուսաստանի Դաշ նության ինքն իշխանության ճանաչմանը։
Բա վական տարօրինակ է, որ բանաձևի (որում անօրինական են ճանաչվում
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ՌԴ Սահմանադրության փոփոխութ յուն ները) ընդունմանը կողմ քվեարկած
եվրախորհրդարանականները, փաս տորեն, վկայում են այն մասին, որ չգի -
տեն ինքնիշխանություն (ֆր.` Sou verainete – գերագույն իշխանություն) հաս -
կա ցության սահմանումը, որը շր ջա նա ռութ յան մեջ է մտցվել դեռևս XVI դա -
րում ֆրանսիացի նշանավոր քա ղա քական մտածող Ժան Բոդենի կողմից
(1530 – 1596 թթ.) և ներկայացված է նրա գլխավոր` «Վեց գիրք հանրապե տութ -
 յան մասին» աշխատությունում (1576 թ.)։ Չեմ կարող չտրվել գայթակղութ -
յանը և կներկայացնեմ ինքն իշ խա նության հիմնարար սահմանումներն ըստ
Ժան Բոդենի, որը խոշոր ավանդ է ներդրել պետության ինքնիշխանության
խն դրի մշակման գործում։ Եվ այս պես, համաձայն Ժ. Բոդենի` ինքնիշխանութ -
յան բացարձակությունը գոյութ յուն ունի այն ժամանակ, երբ սուվերեն իշ -
խանությունը որևէ սահմանա փա կում չունի իր հզորությունը դրսևորելու
համար («հուրախություն» Ռուսաս տա նի թշնամիների)։ Ինքնիշխանությունը
մշտական է այն ժամանակ, երբ սուվերեն իշխանությունը գոյություն ունի
անփոփոխ` անորոշ երկար ժամկե տի ընթացքում, ժամանակավոր իշ խա -
նությունը չի կարող պահպանվել որ պես գերագույն ուժ։ Ժ. Բոդենն առան ձ -
նացնում է ինքնիշխանության հինգ տար բե րակիչ հատկանիշ։ Հատկապես
ցանկանում եմ ընդգծել, որ Ժան Բո դենն ինքնիշխանության առաջին հատ -
կանիշ է համարում օրենքների հրա պարակումը` հասցեագրված առանց բա -
ցառության պետության բոլոր հպա տակներին և հաստատություններին։ Այ -
սինքն` մեր պարագայում Եվրա խոր հրդարանը չի ընդունում, որ Ռու սաս -
տանն իրավունք ունի «հրապարակելու (ըն դունելու) օրենքներ (այդ թվում և
Հիմնական օրենքը` Սահմանա դրութ յունը – Ա. Գ.)` հասցեագրված առանց
բա ցառության պետության բոլոր հպա տակ (քաղաքացիներին) և հաս տա -
տություններին»։ Իսկ այդ ի՞նչ «դա վադիր» բան է գրված ՌԴ Սահ մա նա -
դրության 79-րդ հոդվածում, որում աս վում է. «Ռուսաստանի Դաշնությունը
կարող է մասնակցել միջպետական միա վորում ներին և նրանց փոխանցել
իր լիազորությունների մի մասը` Ռու սաստանի Դաշնության միջազգային
պայ մանավորվածություններին համա պա տասխան, եթե դա չի հանգեցնի
մարդու և քաղաքացու իրավունքների ու ազա տությունների սահմանափակ -
ման և չի հակասի Ռուսաստանի Դաշ նության սահմանադրական կարգի դրույ -
թ ներին։ Միջպետական մարմին ների որոշումները` ընդունված Ռուսաս տա -
նի Դաշնության միջազգային պայ մա նա գրերի դրույթների հիման վրա` իրենց
մեկնություններով, որոնք կհա կասեն Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադ -
րութ յանը, կատարման են թակա չեն Ռուսաստանի Դաշնությունում»։ Թվում
է` ավելի պարզ ու համոզիչ չես ասի. նախ` լիազորությունների փոխանցումը
անթույլատրելի է, եթե դա որպես հետևանք ունենա ՌԴ քաղաքացիների
իրա վունքների և ազատութ յունների սահմանափակումը, երկրորդ` մաս նակ -
ցությունը միջազգային միա վորմանը չպետք է որևէ կերպ հակասի ՌԴ սահ -
մանադրական կարգի հիմ քերին։ Իսկ այժմ համեմատենք սա Եվրախորհր -
դարանի պահանջների հետ, որոնք ներկայացվում են ՌԴ Սահմանադրութ -
յան փոփոխություններին։ «Եվ րա խորհրդարանը կոչ է անում ԵՄ-ին Ռու -
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սաս տանից պահանջել չեղարկել կամ վերանայել բոլոր օրենքների փոփո -
խությունները, որոնք հակասում են մի ջազգային չափորոշիչներին, այդ թվում
չեղարկել կամ վերանայել Սահ մա  նադրության ապօրինի ընդունված փոփո -
խությունները, ընտրություն նե րի մասին օրենսդրության փոփոխությունները,
օտարերկրյա գործակալների և անցանկալի կազմակերպությունների մասին
օրենքները, որպեսզի խթան վեն բազմակարծությունը, ազատ ու ազնիվ
ընտրությունները, ինչպես նաև ընդ դիմության թեկնածուների համար հա -
վասար պայմանների ստեղծումը», – գրված է Եվրախորհրդարանի ս. թ. սեպ -
տեմբերի 17-ի «Ռուսաստանի դրու թ յան մասին. Ալեքսեյ Նավալնու թունա -
վորումը» բանաձևում։ Չեմ խորանա Եվրախորհրդարանի կողմից իր ընդու -
նած բանաձևի դրույթների պարզա բանման մանրամասների մեջ` Եվրոպայի
խորհրդի և ԵԱՀԿ-ի անդամակ ցութ յան հետ կապված ՌԴ պարտավորություն -
ների ներկայացված հղումնե րով։ Պատճառը պարզ է. դրանց ավելի խոր մեկ -
նաբանման պարագայում ավելի ու ավելի ես համոզվում, որ սահ մա նա -
դրական փոփոխությունները ճիշտ ժամանակին ընդունվեցին, որոնք իրա -
վական պատնեշ դրեցին Ռու սաստանի Դաշնության ինքնիշխանության և ան -
կախության դեմ տարա տեսակ ոտնձգությունների առջև։ Միևնույն ժա մա -
նակ, ներկայացնեմ, ըստ իս, բավական հետաքրքիր մեջբերում, դիցուք. «Եվ -
րախորհրդարանի (ԵԽ) ար տա քին գործերի կոմիտեում տեղեկացրին, որ
ԵՄ օրենսդրական մարմինը չի մեկնաբանի Սահմանադրությունում փոփո -
խությունների կա տարման ռուսաստանյան քվեարկության ոչ գործընթացը,
ոչ արդյունքները, քանի որ ռուսական կողմը չի հրավիրել եվրոպացի պատ -
գա մավորներին մաս նակցելու քվեարկության ընթացքի դիտարկմանը։ Այս
առն չությամբ, հավաստիացրել են կոմիտեում, իրենք «չեն մեկնաբանի քվե -
արկության ոչ գործընթացը, ոչ արդյունքները», որոնք Ռուսաստանի Կենտ -
րոնական ըն տրա կան հանձնաժողովը կհրապարակի ավելի ուշ։ Եվրախորհր -
դարանի ար տաքին գործերի կոմիտեի նախագահ Դևիդ Մաքալիսթերի խոս -
քով` Եվրախորհրդարանի անդամները, որոնք ինքնուրույն էին որոշել հետևել
քվեարկությանը Ռուսաստանում «կամ անօրինական ձևով անեքսիայի են -
թարկված Ղրիմում», չպետք է իրենց հայտարարություններում իրենց գոր ծու նե -
ությունը կապեն Եվրոպական խորհրդարանի հետ» (https://www.mk.ru/poli-
tics/2020/07/02)։ Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ ՌԴ Սահմանադրության
փոփոխությունների քվեարկության հենց հաջորդ օրը` ս. թ. հուլիսի 2-ին, Եվ -
րա  խորհրդարանի արտաքին գործերի կոմիտեն ոչ մի պահանջ չուներ փո -
փո խությունների բովանդակային մասի հետ կապված, այդպես շարու նակ -
վեց նաև հաջորդ օրերին։ Սակայն, քվեարկության արդյունքների ամփո փու -
մից հաշված ժամեր անց, տեղի ունեցավ մի բան, որն արմատապես փո խեց
եվրապատգամավորների դիրքորոշումը։ Այսպես, ԱՄՆ Սենատի միջազ -
գային գործերի կոմիտեի ղեկավար Ջեյմս Էլռոյ Ռիշը գրառում կա տա րեց Twit -
ter-ում, որը երկուսուկես ամիս անց «սկզբնաղբյուր» դարձավ Եվ րա խոր -
հրդարանի նրա գործընկերների համար: «Սահմանադրության իր փո փո խութ -
յուններին հավանություն տալու պուտինյան «պլեբիսցիտի» վերջին օրը արդ -
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յուն քի հարցում ոչ մի կասկած չկա։ Կեղծ քվեարկություն` քողար կ ված հանրա -
ք վեի անվան տակ, որը ջնջեց Պուտինի և ռուսաստան յան «դեմոկրատիայի»
լեգիտիմության մնացորդները։ Ռուսներն ավելի լա վին են արժանի»: Այս պի -
սին են Այդահոյից ԱՄՆ Կոնգրեսի սենատոր Ջեյմս Էլռոյ Ռիշի, որն ուղիղ մեկ
շաբաթ (ս. թ. հունիսի 25-ից մինչև հուլիսի 1-ը) հետևել էր Սահմանադրութ -
յան փոփոխությունների բաց, թափանցիկ քվե ար կությանը հեռավոր Վա -
շինգտոնից և Հռենոսի ափերից նրա գործ ընկերոջ` Եվրախորհրդարանի պատ -
 գամավոր Դևիդ Մաքալիսթերի գնա հատականները։ Այստեղ կցանկանայի
ընթերցողների ուշադրությունը հրա վիրել գնահատականների բավական
խոր հրդանշական զուգադիպության վրա, որը բնութագրում է ամերիկյան
կոն գրեսականի և եվրոպական խորհր դարանի սրտացավ վերաբերմունքը
«ռուսների ճակատագրի հանդեպ, որոնք ավելի լավին են արժանի»։ Եվ
որպես իրենց ընկալման ապացույց, որ ավելի լավ ապագա կա ռուսների
համար, Եվրախորհրդարանի բանաձևում գրված է. «Համառորեն կոչ ենք
անում ԵՄ ինստիտուտներին և բոլոր ան դամ պետություններին դադա -
րեցնել «Հյուսիսային հոսք – 2» գազատարի շինա րարության ավարտը` ռու -
սա կան էներգակիրների մատակա րա րում ներից Եվրոպայի կախվածության
ուժեղացումից խուսափելու համար և թույլ չտալու Ռուսաստանին շահ կոր -
զել և ֆինանսավորել իրենց ագրեսիվ ար տաքին քաղաքականությունն ու
ռազմական ինտերվենցիաները ԵՄ էներ գա կիրների նման արտահանման
եկամուտներից»։ Կարդալով նախօրոք պա տրաստված (ոչ առանց օվկի -
անոսի այն կողմի հուշման) այս ձևա կեր պումները` գալիս ես այն եզ րա կա -
ցության, որ նախապես ծրագրված և պատ րաստված այս ամբողջ տրագիկո -
մե դիան Ալեքսեյ Նավալնու թու նա վոր ման հետ կապված` անխուսափելի էր։
Իսկ հարցի գինը հետևյալն է` լինե՞լ, թե՞ չլինել ԱՄՆ– Եվրամիություն ռազ -
մա վարական դաշինքին։ Կախ ված այդ դիմակայության ելքից էլ` անխուսա -
փելիորեն հրատապ կդառնա նաև մյուս հարցը` լինե՞լ, թե՞ չլինել Եվրա մի -
ությանը։ Այո, Եվրախորհրդա րանի որոշումը իմպերատիվ ուժ չունի։ Իրա -
վա բանո րեն արժեք ունեցող որո շումներ ընդունում է ԵՄ գործադիր
մարմինը` Եվրահանձնաժողովը, սա կայն ԵՄ անդամների` Եվրախորհրդա -
րանի բանաձևում նշված մի շարք հար ցերի վերաբերյալ կոնսենսուսի դեպ -
քում այդ մեխանիզմները կարող են գործի դրվել։ Միաժամանակ նշենք, որ
Կրեմլը պաշտոնապես քանիցս հեր քել է ցանկացած մեղադրանք հատուկ
ծառայությունների կողմից «Նո վիչոկ» մարտական թունավոր նյութի օգ -
տագործման վերաբերյալ, ավելին` ավե լի վաղ ՌԴ արտաքին գործերի նա -
խարար Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավ րովն իր գերմանացի պաշտոնակից Հայկո
Մաասին կոչ էր արել հրաժարվել Նավալնու գործի շուրջ իրավիճակի հե -
տա գա քաղաքականացումից։ Ռու սական կողմը բազմիցս համագործակցութ -
յան պատրաստակամություն է հայտ նել, ինչպես նաև դիմել է Գերմանիայի
Դաշնային Հանրապետության իրա վասու մարմիններին` ներկայացնելու թու -
նավորման բացահայտված փաս տերը։ Միանգամայն սպասելի էր, որ Ռու -
սաստանի հարցումները չեն բա վարարվելու, քանի որ դրանց առկայությունը
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կմոտեցներ Արևմուտքի հա տուկ ծառայությունների համատեղ մշակած ար -
կա ծախնդրության անփառունակ վերջաբանը։

Հարգելի ընթերցող, հատուկ այսքան հանգամանալից կանգ առա Եվ -
րա խորհրդարանի «Ռուսաստանի դրության մասին. Ալեքսեյ Նավալնու թու -
նա  վորումը» բանաձևի մանրամասների վրա, որպեսզի ցույց տամ դրա քա -
ղա քական ողջ կանխակալությունը և, միևնույն ժամանակ, արտահայտեմ վր -
 դովմունքս համարժեք, ի´նչ համարժեք, առհասարակ արձագանքի բա ցա -
կա յության առիթով ՀԱՊԿ անդամ-պետությունների խորհրդարանների կող -
 մից։ Այս ի´նչ անհասկանալի զգուշավորություն, եթե չասենք` վախ է մար դու
իրավունքների ինքնահայտ մեկնաբանների, դեմոկրատիայի, քաղա քա ցի -
ական հասարակության և այլ` սին դարձած, բայց հիրավի պահանջված հաս -
 կա ցությունների մասին իրենց պատկերացումների պարտադրման գոր ծիք -
ների նախանձախնդիր պահապանների առջև, եթե դրանց բովան դա կութ -
յունը չի իմաստազրկվում և չի դառնում տնտեսական ու քաղաքական գե րի -
շխանության միջոց։ Գրում եմ այս տողերը և ակամա մտովի վերադառ նում
2015 թվական։ Իսկ ավելի կոնկրետ` ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վե հա ժո ղո -
վի (ԽՎ) լիագումար նստաշրջան` Հելսինկյան Եզրափակիչ ակտի 40-ամ յակի
առիթով, որը ստորագրվել էր ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ղե կա վարների
կող մից 1975 թ., սառը պատերազմի թեժ պահին։ Ընթերցողներին հի շեց նե -
նք, որ ռուսաստանյան պատվիրակությունը բոյկոտել էր այս մի ջո ցառումը,
քա  նի որ ֆիննական իշխանությունները հրաժարվել էին մուտքի իրա վունք
տալ Պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Եվգենևիչ Նառիշկինին և ՌԴ էլի հինգ քա -
ղա քացու, որոնք պետք է Հելսինկիում Ռուսաստանը ներկա յաց նեին ԵԱՀԿ
ԽՎ-ում։ Ֆիննական ԱԳՆ-ն այս որոշումը բացատրեց նրանով, որ ռու սաս -
տանցիները ներառված են Եվրամիության պատժացուցակում` ավե լաց նե լով,
որ գերատեսչությունն այդ առիթով հանգամանալից խոր հրդակ ցություն ներ
է անցկացրել Եվրամիության երկրների, ԵՄ և ԵԱՀԿ ղե կավարության հետ։

Այսպես, 2015 թ. հուլիսի 5-ին ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի
նա խագահ, իմ կողմից շատ հարգված Իլկա Կաներվան, քվեարկության չդնե -
լով ԵԱՀԿ ԽՎ Հելսինկյան ամփոփիչ Հռչակագրի նախագիծը (որտեղ տեղ էր
գտել նաև «Ռուսաստանի Դաշնության կողմից ԵԱՀԿ շրջանակում պարտա -
վորությունների և միջազգային նորմերի ակնհայտ, կոպիտ և չշտկված խախ -
տումների շարունակման մասին» բանաձևը), ասաց, որ քանի որ պատ վի րա -
կ ներից ոչ ոք դեմ չի արտահայտվել ամփոփիչ Հռչակագրի (պա րու նակում էր
մի շարք բանաձևեր, որոնց ընդունման դեմ ես քանիցս ելույթ էի ունե  ցել) ըն -
դունմանը, այն ընդունվում է միաձայն, ընդ որում` ի նշան այս հար  ցի հաս տա -
տման և քննարկումն ավարտելու` ԵԱՀԿ ԽՎ խոսնակը նիս տա վարի մուրճի -
կով հարվածեց սեղանին։ Բնական էր, որ ԵԱՀԿ ԽՎ-ում Հա  յաստանի Ազգա -
յին ժողովի մշտական պատվիրակության ղեկավար, ձեր խո նարհ ծառա Ար -
տաշես Գեղամյանը բարձրացրեց “Armenia” նշումով ցու ցանակը և խոսք խն -
դրեց` դիտողություն անելով ԵԱՀԿ ԽՎ նախագահ Իլկա Կաներվային ԵԱՀԿ
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ԽՎ Ընթացակարգի կանոնները խախտելու համար, որոն  ցով նախատես -
վում է յուրաքանչյուր բանաձևի պարտադիր քվեար կութ յուն, էլ չեմ ասում ամ -
փոփիչ Հռչակագրի ընդունման մասին, ինչի հե տևանքով այդպես էլ հայտնի
չդարձավ, թե ով է «կողմ» քվեարկել, ով` «դեմ», ով` «ձեռնպահ» և ով առհա -
սա րակ չի մասնակցել քվեարկությանը։ Ես այս մասին նորից եմ հի շա տա կում,
որպեսզի ընդգծեմ հետևյալը, որ ամ փո փիչ Հռչակագրի ընդունման քվե -
արկության արդյունքներով «դեմ» տրվել էր միայն մեկ` իմ ձայնը, «ձեռ ն -
պահներ» չէին եղել, իսկ քվեարկությանը մաս  նակցած բոլոր պատվիրակ -
ները «կողմ» էին քվեարկել այդ փաս տաթղթին։ Այս մասին գրում եմ բնավ ոչ
սեփական անձս հերոսացնելու նպա  տակով, այլ որպեսզի ընդգծեմ, որ իմ
քվե արկությունը Հայաստանի Հան   րապետության նախագահ Սերժ Ազատի
Սարգսյանի անսասան դիր քորոշման արտացոլումն էր, ով, երաշխավո րե -
լով ինձ` «Ազգային Միա բա նություն» կուսակցության նախագահիս, ԵԱՀԿ
ԽՎ-ում ներկայացնել Հա յաս տանի կառավարող Հանրապետական կուսակ -
ցությունը, հաստա տա կա մորեն խորհուրդ էր տվել միշտ հիշել մի պար տա -
դիր ճշմարտության մա սին և գործել դրան համապատասխան, այն է. Ռու սաս -
տանը Հայաստանի ռազ մավարական դաշնակիցն է, միջազգային ասպարե -
զում ցանկացած գոր ծողություն` ուղղված Ռուսաստանի դեմ, պետք է ըն կա -
լել որպես գոր ծողութ յուն ընդդեմ Հայաստանի։ Չեմ թաքցնի, որ հարցի նման
առաջադրումը լիո վին ներդաշնակ էր իմ համոզմունքներին և ինձ ուժ ու վճ -
ռականություն էր հաղորդում ԵԱՀԿ ԽՎ-ում իմ գործողությունների համար։
Ցա վոք, այդ քվեար կության ժամանակ այդպես էլ չերևաց ու չլսվեց ԵԱՀԿ ԽՎ-
ում ՀԱՊԿ ան դամ-պետությունների` Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստա -
նի և Տաջի կստանի խորհրդարանները ներկայացնող պատվիրակների ար -
ձագանքը։ Ավաղ, պատմությունը կրկնվում է նաև մեր օրերում։ Այսօր, երբ
մենք Եվրա խորհրդարանի կողմից մեր ռազմավարական դաշնակցի, նրա
հիրավի ականավոր առաջնորդ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի դեմ հիբ -
րիդային պատերազմի վկաներն ենք, Հայաստանի Հանրապետության Ազ -
գային ժո ղովը, ՀՀ ԱԺ խմբակցությունները, որոնք ժամանակ առ ժամանակ
տեղի-անտեղի ճամարտակում են Ռուսաստանի և Հայաստանի դաշնակ ցա -
յին միութ յանն իրենց հավատարմության մասին, պոլիտկոռեկտ արտահայտ -
վե լով` բերանները ջուր են առել և համր լռություն են պահպանում։ Նման ան -
ատամ դիրքորոշումը պարարտ հող է ստեղծում մեզ առանձին-առանձին
խփելու համար։ Այժմ միավորված Արևմուտքի օրակարգում դրված է միան -
գամայն կոնկրետ հարց. սասանել Բելառուսի Հանրապետության պետա կա -
նության հիմքերը, շարունակել Ռուսաստանի և նրա առաջնորդի դեմոնաց -
ման նենգաբարո ուղեգիծը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա այստեղ
գու նավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգների որդեգրած մարտավա րութ -
յունն այլ է, դիցուք` հայ ժողովրդի գենետիկ կոդը հետևողականորեն փո -
խելու ուղեգծի անցկացում մեր պետականության քաղաքակրթական հիմ -
քերի խարխլմամբ, որոնց հիմքում քրիստոնեական, մարդասիրական հատ -
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կա նիշներն են, հատուկ ակնածանքը Հայ Առաքելական Սուրբ եկե ղեցու հան -
դեպ, ազատության ու արդարության գաղափարները, ավագների, կանանց
հանդեպ հարգանքը, ինչն արտացոլվում է տղամարդու և կնոջ հա րա բե -
րութ յուններում խտրականության իսպառ բացակայությամբ։ Ընդ որում` պե -
տք է ընդունել, որ արևմտյան տիկնիկավարների ու նրանց տեղա կան ման -
կլա վիկների իրականացրած ուղեգծի կործանարարությունը աղետա լի հե -
տև անքներ կունենա հայոց պետականության համար։ Այս իմաս  տով Հա յաս -
տանի «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրեցյալը, լիովին արդա -
րաց նում է իրեն իշխանության բերած սորոսյան վար ձկան ների ու նրանց
հետևում կանգնած` գունավոր հեղափոխություն ների նենգ սցե նարիստների
ու ռեժիսորների հույսերը։ Իսկ Նիկոլ Վովաևիչի չարաճ ճիություններին, դրանց
սանձման նպատակով, անմիջապես հակադրվում են հայոց պետականութ -
յան ճակատագրի համար ոչ պակաս վտանգավոր քաղա քական նենգադավ -
ները «Սասնա ծռեր» ահաբեկչական կազմա կեր պության առաջնորդների
շար քից, էլ չեմ ասում ընդդիմադիր կամ անկախ (բնականաբար, ԱՄՆ դես -
պանությունից կախվածությունը ՀՀ-ում հաշիվ չէ) պատգամավորների հայտ -
նի պերսոնաժների մասին։ Չենք խոսում նաև իրենց քաղաքական գործիչ
երևակայողների մասին, որոնց ելույթներն ու խոս քերը լսելով վհատվում ես։
Այստեղ այլ բան է կարևոր. իսկ ո՞վ է ֆի նան սա վորում սույն նորահայտ քա -
ղա քական բոմոնդը։ Որքան էլ անսպասելի ու տար օրինակ հնչի` դրանց
ֆինանսավորման աղբյուրը միշտ չէ, որ գտնվում է մեր սահմանից դեպի Արև -
մուտք, էլ չեմ ասում օվկիանոսի այն կողմում։ Նրանք շատ ավելի մո´տ են։
Եթե գործ ունենք պարզունակ երկքայլ կոմբի նացիայի հետ, որը հանգեց -
նում է այն բանին, որ պետք է ընտրել չարյաց փոքրա գույնի` Նիկոլ Վովա -
ևիչի և ՀՀ ժամանակակից քաղաքական կյանքի գոր ծող անձանց վերոնշյալ
կարգի ներկայացուցիչների միջև, ապա դա իրակա նության չափից ավելի
պար զեցված ընկալում է։ Սակայն, գուցե հաշվարկն այն է, որ դրանց ճնշիչ
ֆոնին միանգամայն այլ կերպ կընկալվեն «մերժված» ուժերը։ Համենայն դեպս,
սորոսյան տիկնիկավարներից ուղղորդվող զանգ վածի կամ էլ «Կյանքի խոս -
քը» տոտալիտար կրոնական աղանդի հետև որդների ու հետն էլ` ԼԳԲՏ-հան -
րույթի ակտիվիստների կողմի՞ց։ Դե ինչ, այս վար կածը նույնպես հիմ նա -
զուրկ չէ, բայց, ավաղ, մեր տագնապահույզ օրերում պահանջված է միան -
գամայն այլ մոտեցում, որի հիմքում պետք է դրված լինի ժամանակակից մի -
ջազգային դրության մանրակրկիտ վեր լուծութ յունը, գերակա հարցը, դրա
հիմ քը պետք է լինի Հայաստանի դերի և տե ղի որոշումը իրականացվող հո -
ծախումբ հիբրիդային պատերազմում, որը հավաքական Արևմուտքը սան -
ձազերծել է մեր ռազմավարական դաշ նակ ցի` եղբայրական Ռու սաս տանի
Դաշնության դեմ։ Մնացածը սատա նա յից է։ Կարելի է այսուհետ ևս ման րա -
մասնել հայկական քաղաքական խոհա նոցի առանձնահատկություն ները,
բայց եզրակացությունը մեկն է. Հայաս տանի անվտանգության երաշխա -
վորը եղել և մնում է ինքնիշխան, եղբայրա կան Ռուսաստանի Դաշնության
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հետ ռազմավարական դաշինքը։ Ինքնիշ խան, անկախ Հայաստանի Հանրա -
պետության գոյության այլընտրանք բնութ  յան մեջ գոյություն չունի։

Վերջաբանի փոխարեն: Օրերս dossier.center/azerb/ ինտերնետ-պորտալը
հրապարակեց հոդված` «Ինչպես է Կրեմլը միջամտում հարևան երկրների ներ -
 քին քաղաքականությանը։ Մաս չորրորդ. «Մորուքը» Երևանից և փա փուկ ուժը
Բաքվում» վերնագրով։ Չեմ ներկայացնի իմ փաստարկներն այս տխրա  հռ -
չակ «Դոսյե» կենտրոնի ֆինանսավորման աղբյուրի (ների) մասին։ Մի բան
պարզ է, որ սույն կենտրոնի տերերը վատ որակավորում ունեցող քաղ տեխ -
նո լոգներ են կամ ցանկանում են այդպիսին երևալ։ Այս հրապա րա կման մեջ
հի շատակված ֆիգուրների թվում հայտնվել եմ նաև ես` Արտաշես Գեղամ -
յա նս, որի մասին, դիցուք, հիշատակված է. «Հետախուզության գենե րալ Չեռ -
նովի գերատեսչության հետ սերտ կապի մեջ Հայաստանի գծով ակ տի վո -
րեն աշխատում է «Լազարյան ակումբը» (ԼԱ)` «Միասնական Ռուսաս տա նից»
Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինի հովանու ներքո։
Ակում բը ստեղծվել է 2018 թ., այնտեղ ընդգրկված են կրեմլամետ տրա մա -
դրված հայ պատգամավորներ, հասարակական գործիչներ և լրագ րողներ,
մասնավորապես` Երևանի նախկին քաղաքապետ Արտաշես Գե ղամ յանը,
գրող Զորի Բալայանը, պաշտոնաթող գեներալ-լեյտենանտ Հայկ Քո թան ջ յա -
նը, Երևանում ԱՊՀ երկրների ինստիտուտի մասնաճյուղի տնօրեն Ալեքսան -
դր Մարկարովը, փորձագետ Վազգեն Մանուկյանը և «Ռուսաս տա նի այլ բա -
րե կամներ»։ Նշված անձանցից մեծ ակտիվությամբ աչքի է ըն կնում Արտա -
շես Գեղամյանը, որը գրեթե ամեն շաբաթ ԼԱ կայքում հրապա րակում է քարոզ -
չական հոդվածներ խորհրդային «ստրաշիլկաների» ոգով. «Ռուսաստանի
դեմ վարվում է հոծախումբ հիբրիդային պատերազմ», «Գլո բալիստների «Նի -
կոլ Փաշինյան» նախագիծը ձախողվեց. իսկ ի՞նչ կլինի հետո», «Կծափա հա -
րի՞ արդյոք Փաշինյանը Նավալնուն»։ Դե ինչ, հարգելի ընթեր ցող, խոստովա -
նում եմ, որ գոհունակության զգացողություն եմ ապ րում Հայաստանում հար -
գված մարդկանց (ոչ նիկոլվովաևիչյան) կողքին իմ ազ գանվան հիշատակում -
ից։ Միայն թե չեմ հասկանում, թե այդ ինչ սաստիկ վախից ելնելով է
Ռուսաստանի բարեկամները չակերտների մեջ առնված։ Անգամ անհաս կա -
ցող ու գլխի չընկնող «քաղտեխնոլոգները» արժե, որ նա յեն «Ազգային Միաբա -
նութ  յուն» կուսակցության Ծրագիրը, որը հաստատվել է դեռևս 1997 թ., հե -
տա գայում իր զարգացումն է ապրել կուսակցության այլ ծրագ րային փաստա -
թղթերում, համոզվելու համար, որ «Ազգային Միաբա նութ յուն» կուսակցութ -
յան արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն ներն անփոփոխ են և անայլ -
ընտրանքային. «Արտաքին քաղաքականությու նում առաջնահերթ կարգով
պետք է կատարել քայլեր նախկին տնտեսա կան կապերի, հումքի և սպառ -
ման շուկաների վերականգնման ուղղությամբ, Ռու սաս տանի հետ բարե կա -
մական կապերի և փոխօգնության էլ ավելի ամ րապնդման հիման վրա, ան -
կախ նրա պետական կարգից»։ Կցանկանայի նաև զուսպ գոհունակություն ար -
տահայտել իմ վերջին հոդվածների հանրա հռչակման առնչությամբ, ի գի -
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տութ յուն «Դոսյե» կենտրոնի` հրապարակված REGNUM տեղեկատվական
գործակալությունում և մեկ-երկու օր անց տե ղա դրված «Լազարյան ակումբ»
կայ քում։ Իսկ ձևակերպումը, թե իմ հոդ ված ներն ընկալվում են որպես «քա -
րոզ չական հոդվածներ խորհրդային «ստրա շիլկաների» ոգով», ինձ մղում
են հակասական մտքերի, դիցուք. կամ «Դոս յե» կենտրոնի հեղինակները ծա -
նոթացել են միայն հոդվածներիս վերնագ րերին` չկարդալով դրանք մինչև
վե րջ, կամ կարդալով` այդպես էլ չեն հաս կացել դրանց բովանդակությունը,
կամ էլ նրանք բավական ինքնատիպ պատ կերացում ունեն խորհրդային
«ստ րաշիլկաների» մասին։ Դե ինչ, կտ րուկ չեմ լինի, ավելի շուտ` այդ բոլոր
գործոնները գոյություն ունեն միա ժամանակ։ Բայց մտահոգում է այլ բան։
Կար դալով «Ինչպես է Կրեմլը միջա մտում հարևան երկրների ներքին քա -
ղաքականությանը» վերնագրով հրա պարա կման բոլոր վեց մասերը` նկա -
տում ես, որ դրանց հեղինակները լիո վին անտեսում են գլխավոր հարցը։ Այս -
տեղ չեմ փորձի վերլուծել հետ խորհր դային տարածքում Կրեմլի համա պա -
տասխան կառույցի կողմից մի ջոց ների նպատակային կիրառման աստի -
ճանի մանրամասները, միայն կն շեմ, որ «Դոսյե» կենտրոնի հրապարակում -
ները պետք է հայրենասեր քա ղա քական գործիչներին ուղղորդեն շուտա -
փույթ մշակելու հակազդման ամ բողջական ծրագիր, իսկ այնուհետև նաև
ստեղ ծել Դյորդ Շորոշի (նույն ինքը` Ջորջ Սորոսի) անվան «Բաց հասա րա -
կություն» հիմնադրամի և նրա հետ միասնաբար գործող տարատեսակ
արևմտյան դեմոկրատական ինստի տուտ ների կործանարար ոտնձգություն -
ների չեզոքացման համակարգեր։ Հենց այս նպատակին պետք է ծառայեր
«Հյուսիսային հեռանկար» հասա րա կական կազմակերպությունը` գրանց -
ված 2011 թ.։ Հիշատակեմ, որ այդ կազ մակերպության բոլոր ծրագրային
փաս տաթղթերը պատրաստ էին և դրա կան են ընկալվել շահագրգիռ բոլոր
կազմակերպությունների կողմից դեռևս 2011 թ., այդ թվում` արտասահման -
յան երկրների հետ Ռուսաստանի նա խա գահի միջտարածաշրջանային և մշա -
կու թային կապերի վարչության կողմից, սակայն նախագիծը չկենսագործվեց
(ոչ իմ մեղքով)։ Այս մասին արդեն գրել եմ, ուստի չեմ կրկնի։ Սակայն այսօր ևս
կարելի է համարձակորեն պնդել, որ «Հյուսիսային հեռանկարի» ծրագրային
բոլոր փաստաթղթերը ներ կա յում էլ ավելի են պահանջված, հատկապես այն
հարցերի համատեքստում, որոնք բարձրացվել են «Դոսյե» կենտրոնի հրա -
պարակումներում։ Դրա հետ մեկ տեղ, նորից կցանկանայի կրկնել, որ հայկա -
կան երկու պետություն ների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան -
րապետության ան վտան գության ու բարգավաճման երաշխավորը ինքնիշ -
խան, հզոր, եղ բայ րական Ռուսաստանի Դաշնությունն է։

Հ. Գ. – Չէի ցանկանա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով, ուստի ըն -
թերցողներին առաջարկում եմ ուշադիր ծանոթանալ ստորև ներ կայացվող
հայ տնություններին։ Թե ում հայտնություններին` թող կռահի ըն թեր ցողը։
«Ան կախությունը Հայաստանում կրում է ձևական բնույթ։ Այդ ի՞նչ ան կախ
եր կիր է, որ չի կարողանում ինքը որոշումներ կայացնել։ Այդ ի՞նչ ան կախ եր -
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կիր է, եթե այն կառավարում է Սորոսը։ Փաշինյանը Սորոսի ռե ժի մի արտա -
դրանքն է։ Այսօր Հայաստանում ձայնի իրավունքը պատկանում է Սորոսին։
Նա յեք Փաշինյանի իշխանական թիմի անդամների կենսագրութ յանը։ Նրա -
նք բոլորը կամ Սորոսի կազմակերպություններից են դուրս եկել կամ Trans -
pаrensy-ից, կամ իրավապաշտպան այլ կազմակերպություն նե րից։ Նրանք
աչք են փակում այսօր Հայաստանում տեղի ունեցող բռնա պե տա կան գոր -
ծողությունների վրա։ Լրագրողներից մեկը Հայաստանում հացա ուլ էր հայ -
տա րարել և մահացավ բանտում, ոչ մի կազմակերպություն հարցը չբարձրաց -
րեց։ Ներկայում Հայաստանում երկրորդ և երրորդ նախա գահները պա տաս -
խանատվության են կանչված, քրեական գործ է հարուց ված։ Երկու նախկին
նախագահ, բացառապես իրենց քաղաքական գործու նեության պատճա -
ռով։ Դա գիտեն բոլորը, բայց աչք են փակում։ Հիմնական ընդ դիմադիր կու -
սակցութ յան առաջնորդը զրկված է պատգամավորական անձեռնմխելիութ -
յու նից, բայց ոչ ոք դրան չի արձագանքում։ Ինչո՞ւ է լռում Եվ րո պայի խոր հուր -
դը։ Ինչո՞ւ են լռում Հայաստանի գծով զեկուցողները։ Ինչո՞ւ են լռում Freedom
House-ը, Human Rights Watch-ը, Amnesty International-ը։ Սորոսի պատճա -
ռով։ Սորոսը Հայաստանի ղեկավարն է, Սորոսը այդ «իրա վա պաշտպան կազ -
մակերպությունների» հովանավորն է։ Նրանք մեկ հովա նա վոր ունեն», – ասել
է ոչ անհայտ քաղաքական գործիչներից մեկը։

Կարդալով այս տողերը` առաջին բանը, ինչի մասին կմտածեր ըն թեր -
ցողը, այն կլիներ, որ դրանք գրվել են հայ ընդդիմադիր քաղաքական գործչի
կողմից, որն արդարացիորեն զայրանում է նրանից, որ ներկայում Հայաս -
տա  նում «երկու նախագահ պատասխանատվության է կանչված, քրեական
գործ է հարուցվել (նկատի են առնված Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգս -
յանը – Ա. Գ.)»։ Էլ չեմ ասում սորոսյան կառույցների կործանարար գոր ծու նե -
ության բավական կոշտ, բայց արդարացի գնահատականի մասին։ Ոչ, հար -
գելի ընթերցող, այս մտքերի հեղինակը ոչ այլ ոք է, քան ինքը` մուալիմ Իլ -
համ Ալիևը` Ադրբեջանի նախագահը։ Ադրբեջանական հեռուստաալիք նե -
րին ս. թ. սեպտեմբերի 19-ի նրա հարցազրույցի այլ գոհարներին ընթերցողը
կարող է ծանոթանալ ս.թ. սեպտեմբերի 20-ին հրապարակված «Իլհամ Ալիև.
Հայաստանը դուրս է եկել բանակցություններից, մենք չէ, այլ Հայաստանը։
Մենք չպետք է խաբենք ինքներս մեզ ու մեր ժողովրդին, բանակցություններ
չեն վարվում, և դա համավարակի պատճառով չէ» հոդվածում։ Մուալիմ Իլ -
համի այս «հայտնություններն» առաջին հայացքից որքան էլ առեղծվա -
ծային թվան, հետապնդում են միանգամայն որոշակի նպատակներ, եթե դրա -
նք դիտարկենք այդ նույն հարցազրույցի` Ղարաբաղյան հակամար տութ յան
կարգավորման հարցերի վերաբերյալ այլ արտահայտությունների հետ մի -
ասին։ Իսկ նպատակը պարզ է. մեղադրելով «ժողվարչապետ» Ն. Փա շի ն -
յանին փոխզիջումների պատրաստ չլինելու մեջ, ավելին` արտա հայտվելով
այս հարցում ՀՀ երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քո չար յանի և
Սերժ Սարգսյանի ավելի կառուցողական մոտեցման մասին` Իլ համ Ալիևը
տե ղեկատվական ֆոն է ստեղծում` արդարացնելու համար այն, թե Ադր բե -
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ջանը ստիպված է ռազմական ճանապարհով լուծելու այդ հարցը։ Մյուս
կողմից` Ի. Ալիևը նման արտահայտություններով փորձում է գոնե ինչ-որ կերպ
բարձրացնել Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի ընկած վար կա նիշը։ Չէ՞ որ
Ի. Ալիևի քննադատությունը Ն. Փաշինյանի հասցեին` Ռոբերտ Սեդրակիչի և
Սերժ Ազատիչի հանդեպ միաժամանակյա «ներողամիտ» վե րա բերմունքով
հան դերձ, «ժողվարչապետի» երկրպագուների մեջ կարող է հիացմունքի զգա -
ցողություն առաջացնել, չէ՞ որ իրենց կուռքին քննադա տում է թշնամական
պե տության նախագահը ... Միևնույն ժամանակ, Ի. Ալի ևի հարցազրույցում կա
նաև հայտնի հիասթափություն այն բանից, որ Նիկոլ Վո վաևիչը չարդարաց րեց
այն հույսերը, որոնք կապում էին նրա հետ Հա յաստանում 2018 թ. ապրիլ–մա -
յիսի պետական հեղաշրջումից հետո նրան իշխանության բերած ուժերը։ Այս -
պես, թղթակցի` «Պարոն նախագահ, իմ հար ցը կապված է հայ-ադրբե ջա նա -
կան ղարաբաղյան հակամարտության խնդրի հետ։ Ինչպե՞ս եք գնահատում
բանակցությունների ներկա վիճակը» հարցին Ի. Ալիևը մասնավորապես
պա  տաս խանել է. «... եթե հաշվի առ նենք, որ նոր իշխանությունը, իշխանութ -
յան գալով, սկսել է հանդես գալ շատ հու սա դրող հայտարարություններով
այն մասին, որ իրենք ցանկանում են լուծել այդ հարցը, քննադատում էին նախ -
կին իշխանությանը, ոչ պաշ տոնական ուղիներով մեզ դրական ազդանշան -
ներ էին ուղարկում, ժամա նակ էին խնդրում։ Եվ մենք ապրում էինք հույսով,
որ, այո, նոր իշխանութ յունը նորարարություններ կբերի այս և մյուս բոլոր
ոլորտներում, կշտկի նախ կին սխալ քաղաքականությունը։ Այս միտքը էլ
ավելի ամրապնդվեց հատ կապես Դուշանբեում Հայաստանի վարչապետի
հետ իմ հայտնի հան դիպումից հետո։ Այն ժամանակ ինձ խնդրեցին իրենց
ժամանակ տալ, իբր, ներքին իրավիճակը Հայաստանում ծանր է, բարդ,
նախկին իշխանության ներ կայացուցիչները ցանկանում են ռևանշ վերցնել,
ինչը բացասաբար կան դրադառնա բանակցային գործընթացի վրա։ Իբր,
նրանք հակված են բանակ ցությունների, ցանկանում են հարցը լուծել և
խնդրեցին ամրացնել հրա դադադրի ռեժիմը։ Իսկ ես ասում էի, թե մենք պե -
տք է լուրջ բանակ ցություններ վարենք, և այդ դեպքում, իհարկե, հրադա դա -
րի ռեժիմը էլ ավելի ամուր կլինի։ Այդ հանդիպումից հետո երկու կողմերը
պայմա նավորվածութ յան հիման վրա հանդես եկան առանձին հայտա րա -
րություն ներով։ Հայտա րարությունների հիմնական բովանդակությունն այն
էր, որ մենք հանդիպե ցի նք, այսինքն` ոչ ֆորմալ, ոչ պաշտոնական հան դի -
պում անցկացրինք, պայ մա նավորվեցինք արագացնել բանակցային գործ -
ընթացը և ամրացնել հրադա դարի ռեժիմը, քանի որ այդ երկու դիրքերը պե -
տք է մշտապես միաս նություն կազմեն։ Հակառակ դեպքում դա կնշանակի
ստատուս-քվոյի ամրա պն դում, ինչին մենք երբեք չենք կարող համաձայնել։
Որոշակի ժամա նակ Մինսկի խմբի համանախագահները նույնպես հույսով
էին ապրում և, գալով այստեղ, հանդիպումների ընթացքում առաջադրում էին
հույսով լի վար կածներ»։

Կարդալով Իլհամ Ալիևի այս հայտնությունները` ակամա ինքդ քեզ
խոս տո վանում ես մեր քաղաքական մատնոց խաղացողի, որը հայտ նի է որ -
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պես Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, արտասովոր ընդունակություն նե րի մասին։
Մտա ծեք միայն, հարգելի ընթերցող, որ «ժողվարչապետը» բնա կիչների
ականջը շոյող իր` կանխավ ստահոդ և անիրագործելի խոստումներով բթաց -
րել է Հայաստանի բնակչության ոչ փոքր մասին, այդ թվում և գիտակից քա -
ղա քացիներին, որոնք իրենց կյանքում փոփոխություններ էին տենչում, բազ -
 մաթիվ հասարակական կազմակերպությունների աջակցությամբ, որոնք շռայ -
 լորեն ֆինանսավորվում են Սորոսի «Բաց հասարակություն» հիմնադ րամի,
ինչպես նաև «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի հե տևորդնե -
րի և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստների կողմից, պետական հեղա շրջում
իրականացնելով այդպես էլ չկատարեց իր տված բազմաթիվ խոս տում նե -
րից և ոչ մեկը, չարդարացրեց նաև սորոսյան տիկնիկավարների հույ սերն ու,
երև անյան սլենգով ասած` Նիկոլը քցեց, շպրտեց Սորոսին, ընդ որում` Ի. Ալի -
ևին էլ հետը փեշքեշ։ Այ քեզ Նիկոլ, այ քեզ կտրիճ։ Փորձանքը, սա կայն, այն
է, որ իր լիակատար անհամարժեքությամբ և արկածախնդ րա կան քաղա -
քակա նութ յամբ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ սպառնալիք է դարձել Հա յաստանի
Հան րապետության անվտանգության համար։ Թույլ տալ նրա հե տագա գտ -
նվելը ՀՀ վարչապետի պաշտոնում` նշանակում է ստանձնել պա  տասխա -
նատ  վության սեփական բաժին չգոյության անդունդ Հայաստա նի Հանրա պե -
տութ յան գլորվելը չկասեցնելու համար։

Հարգելի ընթերցող, համոզված եմ, որ մեկ տարի հետո ողջ աշխարհի
հայերը 2021 թ. սեպտեմբերի 21-ին կտոնեն Հայաստանի Հանրապե տութ -
յան Ան կախության 30-ամյակը միանգամայն այլ, հիրավի, տոնական իրադրութ -
 յու նում։ Բայց դա չի նշանակում, թե այսօր` 2020 թ. սեպտեմբերի 21-ին, մենք
պետք է վհատվենք և չշնորհավորենք Հայաստանի Հանրապետության ու Ար -
ցա խի Հանրապետության, Սփյուռքի քաղաքացիներին Անկախութ յան օրվա
29-ամյակի առիթով։

Շնորհավոր մեր տոնը, բարեկամներ։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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УСМИРИТЬ БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА ЕВРОПЫ 
ПОД СИЛУ ЛИШЬ РОССИИ

Аннотация
Сегодня, вовсе не боясь ошибиться, Турцию можно назвать «Боль -

ным и крайне опасным человеком Европы». Не скрою, что надеть смирите -
льную рубашку на «Больного и крайне опасного человека Европы» в сов -
 ре менном мире под силу лишь России.

Уже четвёртый день, как Вооруженные силы (ВС) Азербайджана при
прямом инструктаже со стороны многочисленных турецких военных совет-
ников развязали кровавую бойню по всей линии соприкосновения с Армией
самообороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика). Ска -
зать, что это было неожиданностью, было бы нечестно. Так, 4 августа 2020
г. российское ИА REGNUM опубликовало статью автора этих строк под заг -
лавием «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь России». Не ста -
 ну заново приводить подробности из этой статьи, а всего лишь сошлюсь на
строки из аннотации к ней: «Переговоры по Нагорно-карабахскому урегули-
рованию зашли в тупик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прий -
ти к каким-либо мирным договорённостям, что при подстрекательстве Тур -
ции обернётся кровопролитной войной, которая охватит не только Азер бай -
джан, Армению и Арцах, но и всё Закавказье. Предотвратить войну на Юж -
ном Кавказе под силу лишь России. И это есть непреложная истина».

А теперь приведем высказывания официальных лиц турецкого султа-
ната. Так, 27 сентября т. г. в 10:00, спустя 2,5 часа после наступления ВС
Азер  байд жана, пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Ка -
лын написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем нападение Армении на
Азер байджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские посе-
ления и ещё раз продемонстрировав, что выступает против мира и ста-
бильности» (IbrahimKalin@ikalin1). Часами позднее пресс-служба президен-
та Азербайджана И. Алиева выступила с сообщением: «27 сентября прези-
дент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту
Азер байджанской Республики Ильхаму Алиеву. Президент Турции выразил
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сегодня соболезнования главе государства и народу Азербайджана в связи
с гибелью мирных жителей и военнослужащих Азербайджана в результате
военной провокации Армении. Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Тур -
ция, как всегда, поддерживает Азербайджан …». Тогда же Эрдоган сказал:
«Приш ло время покончить с оккупацией Армении, время платить по сче-
там. Иначе Армения будет и дальше самовольничать. Она должна уйти с ок -
купированных земель. Все знают, что это земли Азербайджана … За 30 лет
они (Минская группа ОБСЕ. – А. Г.) не смогли решить этот вопрос. И сде ла -
ли все, чтобы он не решился (прямое обвинение МГ ОБСЕ в сохранении
взрывоопасной ситуации в зоне Нагорно-карабахского конфликта. – А. Г.).
Сей час они (Россия, США, Франция. – А. Г.) нас учат, а иногда и угрожают.
Они спрашивают: есть там (в Карабахе. – Ред.) турецкие военные? Пос -
тавляет ли Турция оружие? Те, кто это спрашивает, сами на север Сирии
тысячи грузовиков оружия отправили», – заявил Эрдоган, по сути, не от ри -
цая своей полной вовлеченности в военные действия Азербайджана. –
«Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан. Ещё раз осуждаю
Армению» (polit.ru/news/2020/09/28/erdogannkr). В тот же день, 27 сентября
т. г., в 14:09 министр обороны Турции Хулуси Акар в ходе телефонного раз-
говора со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым заявил:
«Ере ван должен незамедлительно отказаться от агрессивных действий, ко -
торые ведут к масштабной эскалации ситуации в регионе. Осуждаем под-
лые провокации Армении. Турция будет до конца поддерживать Азер бай -
джан в борьбе за сохранение целостности страны» (haqqin.az/news/190402).
Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в тот же день, 27 сентября т.
г., в 14:34 написал в Twitter: «Недавние нападения на мирных жителей пока-
зали, что Армения является угрозой не только для Азербайджана, но и
закоренелым террористическим государством с точки зрения мира во всем
регионе и несёт полную ответственность за последствия». Уже 29 сентяб-
ря т. г. министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил: «Есть
только одно решение этой проблемы. Армения должна уйти с территории
Азербайджана. Если этого не произойдёт, проблема не будет решена. Мы
готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле
боя» (tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9579009).

Я специально столь подробно изложил все эти клеветнические на -
падки новоявленного турецкого султана Эрдогана и его кровожадных при-
верженцев с тем, чтобы показать, до чего оперативно и синхронно они об -
ла  чились в тогу этаких миротворцев, при этом и не сознавая, что своими
од  новременно озвученными оценками они доказывали, что развязанная 27
сен  тября т. г. апшеронским султаном агрессия против Республики Арцах —
это заранее тщательно спланированная акция, детали которой были про-
работаны в ходе военных учений, начатых азербайджано-турецкой воен-
щиной 29 июля 2020 года. Причем ещё тогда масштабное информационное
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обеспечение этого действа было призвано поднять дух азербайджанских
вояк, тщательно инструктируемых турецкими военными специалистами.

В вышеупомянутой статье от 4 августа т. г. в ИА REGNUM «Пре дот -
вратить войну в Закавказье под силу лишь России» есть и такие строки: «Вни -
мательно анализируя публикации турецких и азербайджанских масс-медиа
и ангажированные турецким и апшеронским султанами статьи в российских
и зарубежных СМИ, вырисовывается весьма любопытная политическая
картина. Красной нитью через все публикации проходит мысль о неизбеж-
ности войны между Азербайджаном и двумя армянскими государ ствами –
Республикой Армения и Республикой Арцах. Далее подчеркивается обяза-
тельное участие в этой войне Турции, естественно, на стороне Азер бай -
джана. При этом указанные публикации препровождаются десятками ста-
тей относительно позиции России, начнись война. Более того, тиражируют-
ся опросы общественного мнения россиян на тему – кого Россия должна
под держивать в конфликте между Азербайджаном и Арменией? Или же –
стоит ли России вмешиваться в конфликт Армении и Азер бай джана?»

Внимательно анализируя работу ведущих телеканалов России,
можно констатировать, что коварные замыслы турецко-азербайджанских ст -
ра  тегов информационной войны благодаря профессионализму авторов и
ве дущих российского телевидения – Владимира Соловьева, Ольги Ска бе -
евой, Евгения Попова, Артёма Шейнина, Анатолия Кузичёва и многих дру-
гих непредвзятых профессионалов – бесспорно, патриотов России, да ли
сбой. Я специально подчёркиваю – патриотов России, так как военную про-
вокацию турецких ястребов, реализуемую и руководимую «образованным
выпускником МГИМО» (о чём в телеэфире с подобострастным выражени-
ем лица и с блеском в глазах не перестаёт повторять один из штатных
гостей популярных российских ток-шоу, он же постоянный автор азербай-
джанского интернет-портала Москва-Баку.RU, рупора апшеронского султа-
на), российским профессионалам из ведущих телеканалов удаётся-таки
нейтра лизовать. Более того, выявить режиссера-постановщика этой крова-
вой авантюры, коим является Турция, войны, развязанной азербайджано-
ту рецкой военщиной против Республики Арцах. А в чём же столь большая
за интересованность Турции? – вполне резонно может задаться вопросом
ува жаемый читатель, и вопрос этот будет более чем уместен. Для ответа
на него обратимся к событиям недавнего прошлого.

Итак, 8 января 2020 года Владимир Владимирович Путин и Реджеп
Тай ип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток». Це ре -
мо ния состоялась в Стамбуле. В ней приняли участие президент Сербии
Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Заметим,
что стоимость газопровода составила около €7 млрд, мощность 31,5 млрд
м3 в год (две нитки). 23 июля 2020 г. в Expert.ru вышла статья Анны Коро -
левой под заглавием «Турецкий поток» поставили на паузу», в которой чи -
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таем: «Глобально же проблема заключается в отсутствии спроса на рос-
сийский газ в Турции. Российский газ эта страна заменяет сжиженным, ко -
то рый рекой льется на европейский рынок и стоит гораздо дешевле. В ре -
зультате по итогам первого квартала Турция сократила закупки российско-
го газа на 70% по сравнению с 2019 годом и почти в 14 раз, если сравни-
вать с показателями двухлетней давности. В результате Россия вылетела
с первого места среди крупнейших поставщиков трубопроводного газа в
страну. Из 1,87 млрд кубометров половину в Турцию поставил Азер бай -
джан (924 млн кубометров), на втором месте оказался Иран (557 млн кубо-
метров), а РФ откатилась на третью строчку с 389 млн кубов …». Далее в
статье приводится ссылка на главного аналитика TeleTrade Марка Гойх -
мана: «Газпром не может снизить свои цены, поскольку они уже убыточны
для него. Турция же пользуется своим положением фактически единствен-
ного покупателя и транзитера газа в Южной Европе. В экономике это назы-
вается «монопсония» – ситуация, когда монополистом выступает не произ -
водитель, а покупатель, который поэтому может диктовать условия. Тем
бо  лее что поставщиков как раз в избытке … Между Россией и Турцией в
пос ледние месяцы – как раз после запуска «потока» – происходит резкое
ох лаждение отношений. Прежде всего, из-за фактического участия сторон
в конфликтах в Сирии, Ливии. Теперь «Турецкий поток» может выступать как
определённый элемент в попытках давления на Москву. Кроме того, для
Анкары гораздо важнее и ближе покупать голубое топливо у этнически и
географически родственного Азербайджана. Поставки из этой страны сей -
час лидируют в Турции, в 2,4 раза превышая российские. Ещё одним важ-
ным фактором может выступать то, что и США ужесточают санкции против
«Турецкого потока». В частности, это предусматривает одобренный 22
июля Палатой представителей проект оборонного бюджета страны» (yan-
dex.ru/turbo/expert.ru/s/2020/07/23/turetskij-potok/).

Теперь напомним читателям, что 23 августа т. г. Россия и Турция под-
писали контракт на поставку второго полка систем ПВО С–400 на форуме
«Армия–2020». Заметим, что в 2019 году Россия выполнила первый конт-
ракт на поставку Турции четырех дивизионов С–400 на сумму 2,5 млрд дол-
ларов. Я не стану приводить доводы военных специалистов, которые под-
робно разъясняли, почему Турция предпочла российские системы ПВО
С–400 американским 3PK Patriot. Это тема совершенно другого анализа.
Здесь же считаю важным призадуматься над тем, чем обусловлены та кие,
на первый взгляд, взаимоисключающие по своей логике действия ту -
рецкого султана – Эрдогана: то приостановка эксплуатации «Турецкого по -
то ка» в угоду в том числе интересам США; то закупка ПВО С–400, что идёт
вразрез интересам США и НАТО; то вербовка сирийских террористов и их
от правка в зону боевых действий азербайджанских вооруженных сил, раз-
вязавших войну против Республики Арцах; то поражение истребителем F-
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16 турецких ВВС армянского штурмовика Су-25 над территорией Армении?
Так какие же цели преследует султан Эрдоган?

Чтобы у читателей не возникло вопросов в связи с отправкой Тур -
цией сирийских боевиков в Азербайджан, приведу выдержку из статьи под
загла вием «СМИ: Турция послала в помощь Азербайджану 1,5 тысячи «го -
ло ворезов» из Сирии», опубликованной 27 сентября 2020 г. на сайте МК.RU
(https://yandex.ru/turbo/mk.ru/s/politics/2020/09/27/smi-turciya-poslala-v-
pomoshh-azerbaydzhanu-15-tysyachi-golovorezov-iz-sirii.html): «Турция пере -
бро си ла в Азербайджан 1,5 тысячи боевиков из Сирии, они будут прини-
мать участие в вооруженном конфликте с Арменией, сообщает Telegram-
канал War Gonzo. Речь идет о бойцах из идлибских протурецких группиро-
вок, и в частности о «Дивизии Султана Мурада». Сообщается, что данные
бое вики зарекомендовали себя после обстрелов христианских кварталов
Алеппо и участия в военных преступлениях. Сирийские спецслужбы увере-
ны, что жертвами «Дивизии Султана Мурада» с 2015 по 2016 год могли
стать около 1 тысячи мирных сирийцев. Также бойцы данного формирова-
ния принимали участие в войне против курдских отрядов. Проще говоря,
Эр доган отправил на армяно-азербайджанский фронт опытных головоре-
зов, – утверждает War Gonzo. – Факт переброски сирийских боевиков в Азер -
бай джан еще 22 сентября подтверждала журналистка Линдси Снелл, кото-
рая и опубликовала их фото. Американская журналистка Линдси Снелл,
которую однажды похитили поддерживаемые Турцией террористы на севе-
ре Сирии, а затем бросили в турецкую тюрьму на два месяца после ее
побега из Сирии, написала в Twitter, что боевики из дивизии Хазма прибы-
ли в столицу Азербайджана Баку через Турцию, и опубликовала фото бое-
виков-террористов» (https://politikus.ru/events/131595-turciya-perebrasyvay-
ut-v-azerbaydzhan-svoih-boevikov-iz-sirii.html).

Что же касается сбитого турецким F-16 штурмовика СУ-25 ВВС Ар -
мении, то сегодня, 30 сентября т. г. Министерство обороны Армении пока-
зало фотографии сбитого СУ-25. Об этом сообщает Telegram-канал «Sput -
nik Ближнее зарубежье» (t.me/sputniklive/10081). Имя погибшего пилота Ва -
лерий Данелин.

Действия турецкого султана Эрдогана при их тщательном изучении
приводят к выводу, что он своей опасной политикой в регионе Южного Кав -
ка за стремится позиционировать себя как новоявленный лидер тюркских на -
ро дов. Не приходится сомневаться в том, что если его не остановить в На -
горном Карабахе, то объектом его дальнейших экспансионистских устрем-
лений станут Туркменистан, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Глядишь, и
тюр коязычные уйгуры, проживающие в Синьцзяне (КНР).

С другой стороны, введение в 2017 году конституционных поправок,
уп разднивших парламентскую Турцию и расширивших полномочия прези-
дента, а также проводимая Эрдоганом внешняя политика в Сирии, Ливии,
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Ираке дают основание утверждать, что в настоящее время неоосманизм,
по сути, является официальной идеологией Турецкой Республики. Весь па -
ра докс заключается в том, что Турецкая Республика возникла и сумела сох -
раниться на руинах Османской империи благодаря идеологии, резко проти -
во по ложной османской имперской идее – кемализму. Это идеология сугубо
национального светского государства, и именно во многом благодаря поли-
тике и идеологии кемализма Турция сумела восстановиться. Вместе с тем
экономическое и политическое укрепление Турции привело к восстановле-
нию имперских амбиций, которыми пропитан действующий президент, сул-
тан Эрдоган. Что это, если не наглядное проявление неоосманизма? Для
полноты характеристики турецкого султана Эрдогана приведем выдержку
из статьи Александра Самсонова «Красный султан», Эрдоган назвал «ра -
зум ным» геноцид армянского народа», опубликованной на сайте ВОЕН-
НОЕ ОБОЗРЕНИЕ 29 апреля 2019 года. В ней автор, в частности, пишет:
«В период правления Эрдогана Турция совершила разворот от политики
свет ского государства к «умеренному» исламскому. Основа идеологии –
пан тюркизм и неоосманизм. Турция пытается возродить некое подобие Ос -
манской империи. Проводит великодержавную политику. Вмешивается в
де  ла Сирии и Ирака, фактически ведет войну на территории суверенных го -
сударств (и без приглашения). Конфликтует с Израилем, выступая с пози-
ции лидера мусульманского мира. Укрепляет позиции на Балканах, Кавказе
и в Средней Азии. Дело дошло до того, что «красный халифат» Эрдогана
кон фликтует с США, с НАТО, хотя Турция – член Североатлантического аль -
 янса. Суть в том, что «халифат» Эрдогана претендует на лидерство в бо -
льшей части мусульманского мира и начинает выступать от имени всех
мусульман. Отсюда конфликт интересов с Израилем и США и столь болез-
ненная реакция Анкары на армянский и курдский вопросы. Ведь историче-
ски турки имеют меньше оснований претендовать на нынешние земли
Малой Азии (Анатолии), чем, к примеру, армяне, греки, курды и славяне. Эти
народы населяли территорию Анатолии во времена Византийской империи
(Восточно-Римской империи) и ранее. Значительная часть Анатолии (За -
падная Армения) ранее входила в состав древнего армянского государства.
Тур ки-сельджуки и турки-османы захватили Анатолию, уничтожили Визан -
тию, создали Османскую империю. Однако большую часть населения Ту -
рец кой империи долгое время составляли греки, армяне, курды, славяне,
пред ста вители кавказских народностей и т. д. Только несколько столетий ас -
сими ляции, тюркизации, исламизации и регулярных геноцидов, резни при-
вели к доминированию тюркоязычного населения» (https://topwar.ru/157396-
krasnyj-sultan-jerdogan-nazval-razumnym-genocid-armjanskogo-naroda.html).

Хочу надеяться, что столь подробное изложение предыстории и реа-
лиях современной Турции прольёт свет на политику турецкого султана Эр -
догана. Ясно одно, что публицистический штамп «Больной человек Ев -
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ропы», который использовался (преимущественно в англоязычной тради-
ции) для обозначения европейских государств, испытывающих комплекс-
ные экономические и политические проблемы и вошел в употребление в
середине XIX века применительно к Османской империи, востребован и в
наши дни. Напомним читателям, что этот штамп впервые употребил рос-
сийский император Николай I во время обсуждения накануне Крымской
вой ны (1853−1856 гг.) «Восточного вопроса» с британским послом Сей му -
ром. Так, император назвал загнивающую Османскую империю – «Больной
человек Европы». Думается, что сегодня, вовсе не боясь ошибиться, Тур -
цию можно назвать «больным и крайне опасным человеком Европы». Не
скрою, что надеть смирительную рубашку на «Больного и крайне опасного
человека Европы» в современном мире под силу лишь России. России, ко -
торая с полным осознанием своей мощи и в силу великодушия русского на -
рода последовательно и терпеливо призывает султана Эрдогана остепе-
ниться, успокоиться и не доводить дело до четырнадцатой российско-ту -
рецкой войны, которая, едва начавшись, обернётся полным уничтожением
не только «Больного и крайне опасного человеком Европы», но и его бан-
дитского окружения, уповающего на наёмных «головорезов», терроризи-
рующих мирное население Сирии, Ливии, Ирака, а теперь жаждущих крови
древнейшего представителя христианской цивилизации – армян. Бла го
миф о непобедимости наемных кровопийц развеяли наши доблестные двад -
цатилетние новобранцы, ценою своих молодых жизней отстаивающие не
только независимость своей исторической Родины – Рес пуб лики Армения
и Республики Арцах, но и самоотверженно ставящие живой зас лон на пути
создания Эрдоганом нового кровавого халифата в южном подбрюшье
Великой России – единственной и надежной хранительницы хрис ти анской
цивилизации, одновременно трепетно оберегающей российских мусульман
от опасных поползновений исламских радикалов и новояв ленных неоосма-
нистов и пантюркистов.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»

576

REGNUM, 30. 09. 2020.

А. ГЕГАМЯН



ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՀԻՎԱՆԴ ՄԱՐԴՈՒՆ ԶՍՊԵԼ Ի ԶՈՐՈՒ Է 
ՄԻԱՅՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ

Անոտացիա
Այսօր, բնավ չվախենալով սխալվելուց, Թուրքիան կարող ենք ան -

վանել «Եվրոպայի հիվանդ և չափազանց վտանգավոր մարդ»։ Չեմ թաք ցնի,
որ «Եվրոպայի հիվանդ և չափազանց վտանգավոր մարդուն» արդի աշ -
խարհում զսպաշապիկ հագցնել ի զորու է միայն Ռուսաստանը։

Արդեն չորրորդ օրն է, ինչ Ադրբեջանի զինված ուժերը թուրք բազ մա -
թիվ զինվորական խորհրդականների ուղղակի հրահանգավորմամբ արյու -
նա լի սպանդ են սանձազերծել Արցախի Հանրապետության (Լեռնային Ղա -
րա բաղի Հանրապետության) ինքնապաշտպանության բանակի հետ շփման
ողջ գծում։ Ասել, թե դա անսպասելի էր, ազնիվ չէր լինի։ Այսպես, 2020 թ.
օգոս տո սի 4-ին ռուսաստանյան REGNUM տեղեկատվական գործակա լութ -
յու նը հրապարակեց տողերիս հեղինակի հոդվածը` «Անդրկովկասում պա -
տե րազմը կանխել ի զորու է միայն Ռուսաստանը» վերնագրով։ Նորից ման -
րա մասներ չեմ ներկայացնի այդ հոդվածից, այլ ընդամենը հղում կկատա -
րեմ անոտացիայից. «Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունները մտել
են փակուղի։ Ոչ Ալիևը, ոչ Փաշինյանն այսուհետ ի վիճակի չեն գալ որևէ
խաղաղ պայմանավորվածության, ինչը, Թուրքիայի հրահրմամբ, կվե րած վի
արյունահեղ պատերազմի, որը կընդգրկի ոչ միայն Ադրբեջանը, Հա յաս տանն
ու Արցախը, այլև ողջ Անդրկովկասը։ Հարավային Կովկասում պա տե րազ մը
կանխել ի զորու է միայն Ռուսաստանը։ Եվ սա անվիճելի ճշ մար  տություն է»։

Իսկ այժմ ներկայացնենք թուրքական սուլթանության պաշտոնական
անձանց արտահայտած մտքերը։ Այսպես, ս. թ. սեպտեմբերի 27-ին, ժամը
10։00-ին, Ադրբեջանի Զինված ուժերի հարձակումից 2,5 ժամ հետո, Թուր -
քիայի նախագահ Էրդողանի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալընը գրել է
Twit ter-ում. «Մենք վճռականապես դատապարտում ենք Հայաստանի հար -
ձա կումն Ադրբեջանի վրա։ Հայաստանը խախտել է հրադադարը` հարձակ -
վելով քաղաքացիական բնակավայրերի վրա և մեկ անգամ ևս ցուցադ րե լով,
որ դեմ է խաղաղությանը և կայունությանը» (IbrahimKalin@ikalin1)։ Ժա մեր
անց Ադրբեջանի նախագահ Ի. Ալիևի մամուլի ծառայությունը հանդես եկավ
հայ տարարությամբ. «Սեպտեմբերի 27-ին Թուրքական Հանրապե տութ յան
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նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը զանգահարեց Ադրբեջանա կան Հան -
րա պետության նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Թուրքիայի նախագահն այս օր ցա -
վակցութ յուն հայտնեց Ադրբեջանի պետության ղեկավարին և ժո ղովրդին Հա -
յաստանի ռազմական սադրանքի հետևանքով Ադրբեջանի խա ղաղ բնակիչ -
նե րի և զինծառայողների զոհվելու կապակցությամբ։ Ռեջեփ Թա յիփ Էրդո -
ղանն ընդգծեց, որ Թուրքիան, ինչպես միշտ, աջակցում է Ադր բե ջանին ...»։
Այդ ժամանակ էլ հենց Էրդողանը հայտարարեց. «Եկել է ժա մա նակը վերջ
տա լու Հայաստանի օկուպացիային, ժամանակն է վճարելու հա շիվները։ Այլա -
պես Հայաստանն այսուհետ ևս կանի ինչ ուզում է։ Նա պետք է հեռանա օկու -
պացված հողերից։ Բոլորը գիտեն, որ դրանք Ադր բեջա նի հողերն են ... 30
տա րում նրանք (ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը – Ա. Գ.) չկա  րո ղացան լուծել այդ հարցը։
Եվ ամեն ինչ արեցին, որպեսզի այն չլուծվի (ԵԱՀԿ ՄԽ ուղղակի մեղա դրա -
նք` Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պայթյունավտանգ իրավիճա -
կի պահպանման մեջ – Ա. Գ.)։ Հիմա նրանք (Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ը, Ֆրան -
սի ան – Ա. Գ.) մեզ սովորեցնում են, իսկ երբեմն էլ սպառնում։ Նրանք հարց -
նում են. կա՞ն այնտեղ (Ղարաբաղում – խմբ.) թուրք զինվորականներ։ Արդյո՞ք
Թուրքիան զենք մատակարարում է։ Նրանք, ովքեր սա հարցնում են, իրենք
Սիրիայի հյուսիս են ուղարկել զենքի հազարավոր բեռնատարներ»։ Սա
ասե լով` Էրդողանը, ըստ էության, չժխ տեց իր լիակատար ներգրավվածութ -
յունն Ադրբեջանի ռազմական գործո ղություններում։ «Թուրքիան այսուհետ
ևս կաջակցի Ադրբեջանին։ Մեկ ան գամ ևս դատապարտում եմ Հայաս տա -
նին» (polit.ru/news/2020/09/28/erdogannkr)։ Նույն օրը` ս. թ. սեպտեմբերի
27-ին, ժամը 14։09-ին Թուրքիայի պաշտ պանության նախարար Հուլուսի
Աքարը ադրբեջանցի պաշտոնակցի` Զաքիր Հասանովի հետ հեռախոսա զ -
րույ ցի ժամանակ շեշտեց. «Երևանը պետք է անհապաղ հրաժարվի ագրե -
սիվ գործողություններից, որոնք տա նում են դեպի իրավիճակի լայնածավալ
թե ժացման տարածաշրջանում։ Դա տա պարտում ենք Հայաստանի ստոր
սադրանքները։ Թուրքիան մինչև վերջ կաջակցի Ադրբեջանին երկրի ամբող -
ջականության պահպանման հա մար մղվող պայքարում» (haqqin.az/news
/190402)։ Թուրքիայի խոր հրդարանի նախագահ Մուսթաֆա Շենթոփը նորից
նույն օրը` ս. թ. սեպտեմ բե րի 27-ին, ժամը 14։34-ին Twitter-ում գրեց. «Խա -
ղաղ բնակիչների վրա վերջին հարձակումները ցույց տվեցին, որ Հայաս -
տանը սպառնալիք է ոչ միայն Ադրբեջանի համար, այլ նաև անուղղելի ահա -
բեկչական պետություն է ամ բողջ տարածաշրջանում խաղաղության տեսա -
կետից և լիակատար պա տաս խանատվություն է կրում հետևանքների հա -
մար»։ Արդեն ս. թ. սեպտեմբերի 29-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի նա -
խա րար Մևլութ Չա վուշ օղլուն հայտարարեց. «Կա այդ խնդրի միայն մեկ լու -
ծում։ Հայաստանը պետք է հեռանա Ադրբեջանի տարածքից։ Եթե դա տեղի
չունենա, խնդիրը չի լուծվի։ Մենք պատրաստ ենք աջակցել Ադրբեջանին ին -
չպես բանակ ցությունների սեղանի շուրջ, այնպես էլ մարտադաշտում»
(tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9579009)։ 
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Ես հատուկ այսքան մանրամասն ներկայացրի նորահայտ թուրք սուլ -
թան Էրդողանի ու նրա արնատենչ համախոհների այս բոլոր զրպարտ չա -
կան հարձակումները, որպեսզի ցույց տամ, թե որքան օպերատիվ ու սին ք րոն
ձևով նրանք հանդերձավորվեցին իբր խաղաղաղարների պատ մուճա նով,
միաժամանակ չգիտակցելով, որ իրենց միաժամանակյա հնչեցրած գնա հա -
տա կան ներով ապացուցեցին, որ ս. թ. սեպտեմբերի 27-ին ափշերոն յան սուլ -
թա նի սանձազերծած ագրեսիան Արցախի Հանրապետության դեմ նա խա -
պես մանրակրկիտ պլանավորված ակցիա էր, որի հանգամանքները մշակ վել
էին 2020թ. հուլիսի 29-ին ադրբեջանա-թուրքական զինվորակա նութ յան սկ -
սած զորավարժությունների ընթացքում։ Ընդ որում` դեռևս այն ժամանակ այդ
արարի տեղեկատվական ապահովումը նպատակ ուներ բար ձ րացնել թուրք
զինվորական մասնագետների կողմից մանրակրկիտ ուսու ցանվող ադրբե -
ջան ցի վայ-մարտիկների ոգին։

Ս. թ. օգոստոսի 4-ին REGNUM տեղեկատվական գործակալության
հրա պարակած վերոնշյալ` «Անդրկովկասում պատերազմը կանխել ի զորու
է միայն Ռուսաստանը» հոդվածում կան նաև այսպիսի տողեր. «Ուշադիր
վեր լու  ծելով թուրքական ու ադրբեջանական զանգվածային լրատվամի ջոց -
ների հրապարակումները և թուրք ու ադրբեջանցի սուլթանների կողմից պատ -
վիր ված կանխակալ հոդվածները ռուսաստանյան և արտասահ ման յան ԶԼՄ-
ներում` բավական հետաքրքիր քաղաքական պատկեր է ուրվագծ վում։ Բո -
լոր հրապարակումների միջով կարմիր թելի պես անցնում է միտքը Ադրբե -
ջա  նի և հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրապե տութ յան
և Արցախի Հանրապետության միջև պատերազմի անխուսափե լիութ յան մա -
սին։ Այնուհետև ընդգծվում է այդ պատերազմին Թուրքիայի պար տա դիր մաս -
նակ ցությունը, բնականաբար, Ադրբեջանի կողմում։ Ընդ որում` նշված հրա -
պարա կումներն ուղեկցվում են, հանկարծ պատերազմ սկս վելու դեպքում,
Ռու  սաս տանի դիրքորոշման մասին տասնյակ հոդվածներով։ Ավելին, ռու -
սաս տանցիների հանրային կարծիքի հարցումներ են արծարծ վում, թե ո՞ւմ
պե տք է Ռուսաստանն աջակցի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կոնֆլիկ -
տում: Կամ արժե՞ արդյոք Ռուսաստանին միջամտել Հայաս տանի և Ադրբե -
ջամի հակամարտությանը»։ 

Ուշադիր վերլուծելով Ռուսաստանի առաջատար հեռուստաալիքների
աշ խա տանքը` կարելի է փաստել, որ տեղեկատվական պատերազմի թուրք-
ադ րբեջանական ստրատեգների նենգ մտահղացումները ռուսական հե -
ռուստա տեսության հեղինակների և հաղորդավարների` Վլադիմիր Սոլով յովի,
Օլգա Սկաբեևայի, Եվգենի Պոպովի, Արտյոմ Շեյնինի, Անատոլի Կուզի չովի
և անաչառ շատ այլ պրոֆեսիոնալների, անվիճելիորեն` Ռուսաստանի հայ -
րե նասերների արհեստավարժության շնորհիվ խափանվել են։ Ես հա տուկ եմ
ընդգծում` Ռուսաստանի հայրենասերների, քանի որ թուրք բազե ների ռազ -
մա կան սադրանքը, որ իրականացվում և ղեկավարվում է Մոսկ վայի միջազ -
գա յին հարաբերությունների պետական ինստիտուտի «կրթյալ շրջա նա -
վար  տի» կողմից (ինչի մասին հեռուստաեթերում դեմքի տենչալից արտա -
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հայ տությամբ ու փայլն աչքերում չի դադարում կրկնել պոպուլյար ռու  սա -
կան թոք-շոուների հաստիքային հյուրերից մեկը, նույն ինքը` Москва-Баку.RU
ադրբեջանական ինտերնետ-պորտալի` ափշերոնյան սուլթանի խոսափողի
մշտական հեղինակը), առաջատար հեռուստաալիքների ռու սաս տանցի
պրո ֆեսիոնալներին, այնուամենայնիվ, հաջողվում է չեզոքաց նել։ Ավելին,
հաջողվում է բացահայտել այս արյունահեղ արկածախնդրութ յան բեմա դ -
րիչ-ռեժիսորին` Թուրքիային։ Արցախի Հանրապետության դեմ ադրբեջանա-
թուրքական զինվորականության սանձազերծած պատերազմի ռեժիսորին։
Իսկ ինչո՞ւմ է Թուրքիայի այսքան մեծ շահագրգռվածությունը։ Միան գամայն
իրավացիորեն կարող է հարցնել հարգելի ընթերցողը, և հար ցն ավելի քան
տեղին կլինի։ Դրան պատասխանելու համար դիմենք ոչ վաղ անցյալի իրա -
դարձություններին։

Եվ այսպես, 2020 թ. հունվարի 8-ին Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտի -
նը և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը պաշտոնապես բացեցին «Թուրքական հոսք»
գազատարը։ Արարողությունը տեղի ունեցավ Ստամբուլում։ Մասնակցում էին
Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչը և Բուլղարիայի վարչապետ Բոյկո
Բորիսովը։ Նշենք, որ գազատարի արժեքը կազմում էր մոտ €7 մլրդ, հզո րութ -
յունը` տարեկան 31,5 մլրդ մ3 (երկու ճյուղ)։ 2020 թ. հուլիսի 23-ին Expert.ru-
ում լույս տեսավ Աննա Կորոլյովայի հոդվածը` «Թուրքական հոսքը» դադա -
րի վրա են դրել» վերնագրով, որում կարդում ենք. «Իսկ գլո բալ առումով
խն դիրը Թուրքիայում ռուսական գազի պահանջարկի բացա կա յությունն է։
Ռու սական գազն այդ երկիրը փոխարինում է հեղուկացված գազով, որը գե -
տի պես հորդում է եվրոպական շուկա և անհամեմատ ավելի էժան արժե։
Արդյուն քում` Թուրքիան առաջին եռամսյակի արդյունքներով կրճատել է
ռու սական գազի գնումը 70%-ով 2019 թ. համեմատ և գրեթե 14 ան գամ, եթե
հա մեմատենք երկամյա վաղեմության ցուցանիշների հետ։ Արդ յունքում`
Ռուսաս տանը դադարեց առաջինը լինել երկրին խողովակա շա րային գազի
խոշոր մատակարարողների շարքում։ 1,87 մլրդ խորանարդ մետր գազի կե -
սը Թուրքիային մատակարարեց Ադրբեջանը (924 մլն խորա նարդ մետր),
երկրորդ տեղում հայտնվեց Իրանը (557 մլն խորանարդ մետր), իսկ ՌԴ-ն հետ
մղվեց երրորդ հորիզոնական` 389 մլն խորանարդով ...»։ Այնուհետև հոդվա -
ծում կատարվում է հղում TeleTrade-ի գլխավոր վերլուծաբան Մարկ
Գոյխմանին. «Գազպրոմը չի կարող իջեցնել իր գները, քանի որ դրանք ար դեն
վնասաբեր են նրա համար։ Իսկ Թուրքիան օգտվում է փաստորեն միակ գնո -
րդի և Հարավային Եվրոպա միակ տարանցողի իր դիրքից։ Տնտեսութ յան
մեջ դա կոչվում է «մոնոպսոնիա»` իրավիճակ, երբ որպես մոնոպոլիստ հան -
դես է գալիս ոչ թե արտադրողը, այլ գնորդը, որն այդ պատճառով կարող է պայ -
մաններ թելադրել։ Մանավանդ որ մատա կարար ների թվի պակաս չկա ... Ռու -
սաստանի և Թուրքիայի միջև վերջին ամիս ներին, հենց «հոսքի» մեկնարկից
հետո, տեղի է ունենում հարա բերությունների կտրուկ սառեցում։ Նախ` Սիրիա -
յում, Լիբիայում հակամար տութ յուն ներին կողմերի փաստացի մասնակցութ -
յան պատճառով։ Այժմ «Թուր քական հոսքը» կարող է հանդես գալ որպես
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Մոս կ վայի վրա ճնշում գործա դրելու որոշակի տարր։ Բացի այդ, Անկարայի
համար շատ ավելի կա րևոր ու հոգեհարազատ է երկնագույն վառելիք գնել
էթնիկապես ու աշ խարհագրորեն մոտ Ադրբեջանից։ Այդ երկրից մատակարա -
րում ներն այժմ առաջինն են Թուրքիայում` 2,4 անգամ գերազանցելով ռու -
սա կանը։ Եվս մեկ կարև որ գործոն կարող է հանդես գալ այն, որ ԱՄՆ-ն էլ է
խս տացնում պատ ժա միջոցներն ընդդեմ «Թուրքական հոսքի»։ Մասնա վո -
րա պես, դա նախա տեսում է հուլիսի 22-ին Ներկայացուցիչների պալատի
հա վանությանն ար ժանացած` երկրի պաշտպանական բյուջեի նախագիծը»
(yandex.ru/turbo/ expert.ru/s/2020/07/23/turetskij-potok/)։ 

Այժմ ընթերցողներին հիշեցնենք, որ ս. թ. օգոստոսի 23-ին Ռուսաս -
տանը և Թուրքիան «Բանակ – 2020» համաժողովում ստորագրեցին պայ -
մա  նա գիր ՀՕՊ С–400 համակարգերի երկրորդ գնդի մատակարարման մա -
սին։ Նշենք, որ 2019 թ. Ռուսաստանը կատարել էր Թուրքիային С-400-ների
չորս դիվիզիոնի մատակարարման առաջին գործարքը 2,5 մլրդ դոլար գու -
մարով։ Չեմ ներկայացնի ռազմական մասնագետների փաստարկները, որոնք
հանգամանալիորեն բացատրել են, թե ինչու Թուրքիան գերադասեց ռու -
սական ՀՕՊ С–400 համակարգերն ամերիկյան 3PK Patriot-ներից։ Սա բո լո րո -
վին այլ վերլուծության թեմա է։ Իսկ այստեղ կարևոր եմ համարում խորհել
այն բանի շուրջ, թե ինչով են պայմանավորված թուրք սուլթանի` Էրդո ղանի
առա ջին հայացքից իրենց տրամաբանությամբ փոխբացառող գոր ծողություն -
ները` մերթ «Թուրքական հոսքի» շահագործման դադա րե ցումը հօգուտ այդ
թվում ԱՄՆ շահերի, մերթ ՀՕՊ С–400-ների գնումը, ինչը հա կա սում է ԱՄՆ
և ՆԱՏՕ շահերին, մերթ սիրիացի ահաբեկիչների հավա քա  գրումն ու դրանց
ուղարկումը Արցախի Հանրապետության դեմ պատե րազմ սանձազերծած
ադրբեջանական զինված ուժերի մարտական գործո ղությունների գոտի, մե -
րթ թուրքական ՌՕՈւ F-16 կործանիչով Հայաստանի տարածքում հայկա -
կան Սու–25 գրոհիչի խոցում։ Այդ ի՞նչ նպատակներ է հետապնդում սուլթան
Էր դողանը։

Որպեսզի ընթերցողների մեջ հարցեր չառաջանան Թուրքիայի կողմից
սիրիացի զինյալներին Ադրբեջան ուղարկելու հետ կապված, մեջբերում կա -
տարեմ «ԶԼՄ. Թուրքիան Ադրբեջանին օգնություն է ուղարկել 1,5 հազար
«գլ  խակեր» Սիրիայից» վերնագրով հոդվածից` հրապարակված 2020 թ. սեպ -
 տեմբերի 27-ին МК.RU կայքում (https://yandex.ru/turbo/mk.ru/s/politics/2020
/09/27/smi-turciya-poslala-v-pomoshh-azerbaydzhanu-15-tysyachi-golovore-
zov-iz-sirii.html)»: «Թուրքիան Ադրբեջան է նետել 1,5 հազար գրո հային-ահա -
բեկիչ Սիրիայից, նրանք մասնակցելու են Հայաստանի հետ զին ված հակա -
մար տությանը, – տեղեկացնում է War Gonzo Telegram-ալիքը։ – Խոս քը իդլիբ -
յան թուրքամետ խմբավորումների մարտիկների և, մաս նա վորապես, «Սուլ -
թան Մուրադ դիվիզիայի» մասին է։ Նշվում է, որ այս գրոհա յիններն իրենց
երաշխավորել են Հալեպի քրիստոնեական թաղամասերի հրե տակոծումից և
ռազմական հանցագործություններին մասնակցությունից հետո։ Սիրիա կան
հա տուկ ծառայությունները համոզված են, որ «Սուլթան Մու րադ դիվի զի -
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այի» զոհեր 2015 – 2016 թթ. կարող էին դարձած լինել մոտ հա զար խաղաղ
սիրիացիներ։ Այս կազմավորման գրոհայինները մասնակցել են նաև քրդա -
կան ջոկատների դեմ պատերազմին։ Ավելի պարզ ասած` Էրդո ղանը հայ-
ադր բեջանական ճակատ է ուղարկել փորձառու գլխակեր ների, – հավաս -
տիաց նում է War Gonzo-ն: – Սիրիացի գրոհայիններին Ադր բե ջան ուղարկե լու
փաստը դեռևս սեպտեմբերի 22-ին հաստատեց լրագրող Լինդսի Սնելը, որն
էլ հրապարակել է նրանց լուսանկարները։ Ամերիկացի լրագ րողուհի Լինդսի
Սնելը, որին մի անգամ առևանգել էին Թուրքիայի կողմից աջակցվող ահա -
բեկիչ ները Սիրիայի հյուսիսում, իսկ հետո երկու ամ սով նետել թուրքական
բանտ Սիրիայից նրա փախուստից հետո, Twitter-ում գրել է, որ Հազմա դի -
վի զիայի գրոհայինները եկել են Ադրբեջանի մայրաքա ղաք Բաքու Թուրքիա -
յով, և հրապարակել է ահաբեկիչ գրոհայինների լու սան կարները» (https://poli-
tikus.ru/events/131595-turciya-perebrasyvayut-v-azerbaydzhan-svoih-boevi-
kov-iz-sirii.html)։

Իսկ ինչ վերաբերում է Հայաստանի ՌՕՈւ` թուրքական F-16-ից խոց -
ված Սու-25 գրոհիչին, ապա այսօր` ս. թ. սեպտեմբերի 30-ին, Հայաստանի
պա շտ  պանության նախարարությունը ցուցադրել է խփված Սու-25-ի լուսա -
նկարները։ Այս մասին տեղեկացնում է «Sputnik Ближнее зарубежье» Teleg -
ram-ալիքը (t.me/sputniklive/10081)։ Զոհված օդաչուի անունը Վալերի Դանելին է։

Թուրք սուլթան Էրդողանի գործողությունները, մանրակրկիտ ուսում նա -
սի րութ յան պարագայում, հանգեցնում են այն եզրակացության, որ նա Հա րա -
վային Կովկասում իր վտանգավոր քաղաքականությամբ ջանում է ներկայա -
նալ որպես թյուրքական ժողովուրդների նորահայտ առաջնորդ։ Կաս կած չի
հարուցում այն, որ եթե նրան չկանգնեցնեն Լեռնային Ղարաբաղում, ապա
նրա հետագա ծավալապաշտական նկրտումների օբյեկտ կդառնան Թուրք մե -
նստանը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը և Ուզբեկստանը։ Գուցե նաև թյուր քա -
 լեզու ույղուրները, որոնք ապրում են Սինցզյանում (ՉԺՀ)։

Մյուս կողմից` 2017 թ. սահմանադրական փոփոխությունների ընդու -
նումը, որոնցով լուծարվեց խորհրդարանական Թուրքիան և ընդլայնվեցին
նա  խագահի լիազորությունները, ինչպես նաև Էրդողանի իրականացրած ար -
 տաքին քաղաքականությունը Սիրիայում, Լիբիայում, Իրաքում, հիմք են տա -
 լիս պնդելու, որ ներկայում նեոօսմանիզմը, ըստ էության, Թուրքական Հան -
րապետության պաշտոնական գաղափարախոսությունն է։ Պարադոքսն այն
է, որ Թուրքական Հանրապետությունն առաջացել և կարողացել է պահ պա -
ն վել Օսմանյան կայսրության փլատակների վրա շնորհիվ մի գաղա փարա -
խոսության, որը կտրականապես հակադիր է օսմանյան կայսերական գա -
ղա փարին` քեմալականությանը։ Դա զուտ ազգային աշխարհիկ պե տութ յան
գաղափարախոսություն է, և հենց քեմալականության քաղաքա կանության ու
գաղափարախոսության շնորհիվ էլ Թուրքիան կարողացավ վերա կանգնվել։
Միևնույն ժամանակ, Թուրքիայի տնտեսական և քաղաքա կան ամրապն դու -
մը հանգեցրեց կայսերական հավակնությունների վերա կանգն մանը, որոն -
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ցով տոգորված է գործող նախագահ, սուլթան Էրդողանը։ Ի՞նչ է սա, եթե ոչ
նեո օսմանիզմի վառ դրսևորում։ Թուրք սուլթան Էրդողանի լիակա տար բնու -
թագրման համար մեջբերում կատարենք Ալեքսանդր Սա մսոնովի «Կարմիր
սուլթան» Էրդողանը «բանական» է անվանել հայ ժո ղովրդի ցեղասպանութ -
յունը» հոդվածից` հրապարակված 2019 թ. ապրիլիի 29-ին ВОЕННОЕ ОБО-
ЗРЕНИЕ կայքում։ Դրանում հեղինակը, մասնավո րապես, գրում է. «Էրդող ա -
նի կառավարման շրջանում Թուրքիան շրջադարձ է կատարել աշխարհիկ
պե տության քաղաքականությունից դեպի «չա փավոր» իսլամականի։ Գա -
ղափարախոսության հիմքը պանթյուրքիզմն ու նեոօսմանիզմն է։ Թուրքիան
փորձում է վերածնել Օսմանյան կայսրության նման մի բան։ Մեծապետա -
կան քաղաքականություն է վարում։ Միջամտում է Սիրիայի և Իրաքի գոր ծե -
րին, փաստացի պատերազմ է վարում ինքն իշխան պետությունների տարած -
քում (և առանց հրավերի)։ Հակամարտում է Իսրայելի հետ` հանդես գալով
մա հմեդական աշխարհի առաջնորդի դիրքից։ Ամրապնդում է դիրքերը Բալ -
կաններում, Կովկասում և Միջին Ասի այում։ Բանն այնտեղ է հասել, որ Էր դո -
ղ անի «կարմիր խալիֆայությունը» հակա մարտում է ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի հետ,
թեև Թուրքիան Հյուսիսատլանտյան դա շինքի անդամ է։ Բանն այն է, որ Էր -
դո ղանի «խալիֆայությունը» հավակ նում է մահմեդական աշխարհի մեծ մա -
սի առաջնորդությանը և սկսում է հան դես գալ բոլոր մահմեդականների անու -
նից։ Այստեղից` շահերի կոնֆլիկտը Իսրայելի ու ԱՄՆ-ի հետ և դրանով պայ -
մա նավորված Անկարայի այդ քան ցավագին արձագանքը հայկական ու քր -
դա կան հարցերին։ Չէ՞ որ պատմականորեն թուրքերը ավելի քիչ հիմքեր
ունեն հավակնելու Փոքր Ասի այի (Անատոլիայի) ներկայիս հողերին, քան, օրի -
նակ, հայերը, հույները, քրդերը և սլավոնները։ Այդ ժողովուրդները Անատո -
լիայի տարածքը բնա կեցրել են Բյուզանդական կայսրության (Արևելահռո մե -
ական կայսրության) ժամանակներում և ավելի վաղ։ Անատոլիայի զգալի
մասը (Արևմտյան Հայաս տանը) ավելի վաղ մտել է հնագույն հայկական պե -
տութ յան կազմի մեջ։ Սելջուկ թուրքերը և օսման թուրքերը զավթեցին Անա -
տոլիան, ոչնչաց րին Բյուզանդիան, ստեղծեցին Օսմանյան կայսրութ յու նը։
Սակայն Թուրքա կան կայսրության բնակչության մեծ մասը երկար ժամանակ
կազմում էին հույ ները, հայերը, քրդերը, սլավոնները, կովկասյան ժողովուր դ -
 ների ներկայացուցիչները և այլք։ Ուծացման, թյուրքացման, իսլամացման և
մշ  տա  կան ցեղասպանությունների, կոտորածների մի քանի հարյուրամյակ -
ները միայն հանգեցրին թյուրքալեզու բնակչության գերակշռությանը»
(https://topwar.ru/157396-krasnyj-sultan-jerdogan-nazval-razumnym-genocid-
armjanskogo-naroda.html)։ 

Լիահույս եմ, որ ժամանակակից Թուրքիայի նախապատմության և իրո -
ղությունների մասին այսքան հանգամանալից շարադրանքը լույս կսփռի թու -
 րք սուլթան Էրդողանի քաղաքականության վրա։ Պարզ է մի բան, որ «Եվ  րո -
պայի հիվանդ մարդ» հրապարակախոսական շտամպը, որն օգտա գործ -
վում էր (գերազանցապես անգլիալեզու ավանդույթում) համալիր տն տե սա -
կան և քաղաքական խնդիրներ ունեցող եվրոպական պետություն ներին նշե -
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լու համար և կիրառության մեջ է մտել XIX դարակեսին Օսմանյան կասրութ -
յան վերաբերյալ, պահանջված է նաև մեր օրերում։ Ընթերցողներին հիշեց -
նե նք, որ այդ շտամպը առաջին անգամ օգտագործել է Ռուսաստանի կայսր
Նի կոլայ I-ը Ղրիմի պատերազմի (1853–1856 թթ.) նախօրեին բրի տանացի
դեսպան Սեյմուրի հետ «Արևելյան հարցի» քննարկման ժա մանակ։ Կայսրը
նեխող Օսմանյան կայսրությունն անվանել էր «Եվրոպայի հիվանդ մարդ»։
Կար ծում ենք, որ այսօր, բնավ չվախենալով սխալվելուց, Թուր քիան կարելի
է անվանել «Եվրոպայի հիվանդ և չափազանց վտան գավոր մարդ»։ Չեմ թաքց -
նի, որ «Եվրոպայի հիվանդ և չափազանց վտան գա վոր մարդուն» արդի աշ -
խարհում զսպաշապիկ հագցնել ի զորու է միայն Ռուսաս տանը։ Ռուսաս -
տանը, որը իր հզորության լիակատար գիտակցու մով և ռուս ժողովրդի մեծա -
հոգությունից ելնելով` հետևողականորեն ու համբե րա տար կոչ է անում սուլ -
թ ան Էրդողանին խելքը գլուխը հավաքել, հանդարտվել և բանը չհասցնել
տա սն չորսերորդ ռուս-թուրքական պատե րա զմի, որը, դեռ հազիվ սկսված,
կվերածվի ոչ միայն «Եվրոպայի հիվանդ և չափազանց վտանգավոր մար -
դու», այլև նրա ավազակային շրջապատի լիակատար ոչնչացմանը, որոնք
հույսը դրել են Սիրիայի, Լիբիայի, Իրաքի խաղաղ բնակչությանն ահաբեկած
վարձու «գլխակերների» վրա, «գլխա կերներ», որոնք ծարավի են քրիստո -
նեա կան քաղաքակրթության հնագույն ներկա յացուցիչ ների` հայերի ար յա -
նը։ Ուշագրավ է, որ վարձու արնախում ների անպարտելիության մասին առա -
ս  պելը ցրեցին մեր քաջարի քսանամյա նորակոչիկները` իրենց երիտասարդ
կյանքի գնով պաշտպանելով ոչ միայն իրենց պատմական Հայրենիքի` Հայաս -
տանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պետության անկախությունը,
այլև անձնուրաց կենդանի պատնեշ դառնալով Էրդողանի կողմից նոր ար -
յունալի խալիֆայություն ստեղծելու ճա նապարհին Մեծ Ռուսաստանի` քրիս -
տոնեական քաղաքակրթության միակ և հուսալի պահապանի հարավային
մատույցներում, որը միաժամա նակ գորովագին պաշտպանում է ռու սաս -
տանցի մուսուլմաններին իսլա միստ արմատականների և նորահայտ նեո օս -
մանների ու պանթյուրքիստ ների վտանգավոր հավակնություններից։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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РОССИЯ – ГАРАНТ СПАСЕНИЯ АРМЯН АРЦАХА 
ОТ ТУРЕЦКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ГЕНОЦИДА

Аннотация
Угроза физического уничтожения подняла армян Нагорного Ка -

рабаха на национально-освободительную войну в 1992–1994 годах. Се -
годняшняя молодежь родилась и воспитывалась в независимой, демо -
кра  тической Республике Арцах. Она знает историю своего свободного края
и готова её ценою своей жизни отстоять. Хочется верить, что союз Ар  ме -
нии и России станет гарантом спасения народа Арцаха от турецко-азер -
байджанского геноцида. Только России под силу смирить «Больного чело -
века Европы», новоявленного султана Эрдогана.

Уже 24-й день, как азербайджано-турецкая военщина развязала
войну против Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика. – Ред.).
Если 27 сентября т. г. и в первые дни войны часть экспертного со об щест -
ва воспринимала происходящее как очередное обострение на ли нии раз-
граничения Вооруженных сил Азербайджана и Сил обороны Рес пуб лики Ар -
цах, то автор этих строк ещё задолго до начала войны предуп реждал о её
неизбежности. Более того, в обоснование моих алармистских выводов бы -
ли опубликованы статьи в ИА REGNUM.

Так, еще 7 февраля 2020 г. ИА REGNUM опубликовало мою статью
«Необходим Объединенный комитет обороны Армении и Арцаха». При -
ве  ду лишь строки из аннотации к этой статье: «Государственный перево-
рот 2018 г. явился заключительным действием проработанной техноло-
гии по при ведению к власти в Армении русофобских сил с целью дальней -
шего выдавливания России из Закавказья, ввода миротворческих сил НАТО
по всему периметру границ Арцаха, осуществления контроля над грани-
цей с Ираном. Учреждение объединенного Комитета обороны Армении и
Арца ха с целью нейтрализации опасной угрозы существованию двух ар -
мянских государств – обязательное условие сохранения Армении и Ар ца -
ха». За мечу, что спустя 8 месяцев полтора десятка политических партий
Рес публики Армения (далее – РА) выступили с аналогичным заявлением,
ко то рое незамедлительно стало предметом гнусных нападок со стороны
раз  ного рода соросовских прихвостней, усмотревших в этом, бесспорно,
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востребованном начинании политических партий РА чуть ли не подготовку
государственного переворота.

Заметим также, что дальнейшие действия апшеронского султана
Иль хама Алиева и новоявленного неоосманского султана Эрдогана не ос -
тавляли сомнений в скором развязывании ими войны против Респуб ли ки
Ар цах. Мои опасения на сей счёт были подробно раскрыты в статьях «Вой -
на на пороге Армении и Арцаха» (от 13 мая 2020 г.) и «Азербайджан с одоб -
рения США и ЕС развяжет войну против Арцаха» (от 23 мая 2020 г.), опуб-
ликованных ИА REGNUM. Не стану приводить подробности из этих ста-
тей, а приведу лишь выдержки из аннотаций к ним. «Азербай джано-ту рец -
кая военщина, воспользовавшись занятостью ведущих держав борьбой с
пандемией коронавируса, развяжет очередную бойню на линии противос -
тояния вооруженных сил Азербайджана и Республики Ар цах. Зная ковар -
ство современных неоосманистов, следует ожидать серии провокаций на
армяно-азербайджанской границе в районе Нахичевани» (статья от 13.
05. 2020 г.). А вот что было написано в аннотации статьи от 23 мая 2020 г.:
«Азербайджан, по сути, с одобрения США и Евросоюза раз вяжет новую
войну против Республики Арцах. Вне всякого сомнения то, что апшеронские
ястребы вновь потерпят сокрушительное поражение. Убеж ден и в том,
что на этот раз Республика Армения непременно признает суверенитет и не -
зависимость Республики Арцах. Сомневаться в этом не приходится». Увы,
с сожалением хочу признаться, что мои тревожные прогнозы стали явью,
на чалась война.

За прошедшие крайне тревожные дни кровопролитной войны любой
здравомыслящий политик, если он не является стипендиатом фонда ап -
ше  ронского султана отдаёт себе отчёт в том, что в этой войне Азер бай джан
яв ляется всего лишь тупым военным инструментом в реализации сколь
бре довой, столь и опасной пантюркистской программы неоосманского сул-
тана Эрдогана. Его ближайшая цель – ввергнуть в хаос Северный Кавказ,
Поволжье и Республику Крым с тем, чтобы в дальнейшем сделать их сос -
тавной частью лелеемой Эрдоганом новоосманской империи. Па рал лель -
но с этим будет проведена экспансия в республики Средней Азии с плац-
дармом в Киргизии. Можно привести множество доводов в обоснование
впол не реальной возможности подобного хода развития событий. Но это
тема отдельного анализа. Сказать же, что об этих планах главарей лозунг
«од на нация – два государства» не знают в России, – это равнозначно тому,
что бы расписаться в собственном поверхностном анализе событий, про-
исходящих в регионе Южного Кавказа и вокруг него. Тем временем разно-
го рода проазербайджанские штатные пропагандисты аналитических ток-
шоу на ведущих телеканалах России в поте лица свистят в азербайджано-
турецкую дуду, не подозревая, что это грамотно проводимая работа россий -
ских державников по развенчанию программных установок азербайджано-
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турецких стратегов войны, а скорее их подлинных заокеанских кукловодов.
Не думаю, что высокие профессионалы, находящиеся в руководстве служб,
обеспечивающих национальную безопасность Российской Федерации, не
ос ведомлены об источниках доходов сих ангажированных султанами «од -
ной нации – двух государств» политических скоморохов. Бла го, что они из -
на чально разоблачены, пусть пока и негласно. Пользуясь слу чаем, хочу
вновь и вновь выразить слова благодарности высоко профессиональным
убежденным патриотам державной России, особенно автору и ведущему
программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Вла ди миру Соловьёву, а
также его коллегам из ОРТ и РТР Ольге Скабеевой, Евгению Попову, Ека -
терине Стриженовой, Артёму Шейнину, Анатолию Кузичёву. Не скрою, что
с их уст нередко приходится слышать и горькие слова в адрес РА и ее по -
литического класса. Однако следует признать, что в большинстве случаев
по вод для критических оценок с их стороны даем мы сами. Увы, это горь-
кая правда. Эту часть моего анализа хотелось бы завершить выдержками
из аннотаций к статьям «Предотвратить войну в Закавказье под силу лишь
России» (от 4 августа 2020 г.) и «Ст ра тегический союз с Россией был и
остаётся гарантией безопасности Арме нии» (от 21 сентября 2020 г.). Итак,
читаем: «Переговоры по Нагорно-карабахскому урегулированию зашли в
тупик. Ни Алиев, ни Пашинян далее не в состоянии прийти к каким-либо
мирным договорённостям, что при подстрекательстве Турции обернётся
кровопролитной войной, которая охватит не только Азербайджан, Арме нию
и Арцах, но и все Закавказье. Пре дот вратить войну на Южном Кавказе под
силу лишь России. И это есть непреложная истина» (04. 08. 2020 г.). И дру-
гая выдержка из аннотации статьи от 21 сентября 2020 г.: «В наше тревож-
ное время востребован совершенно другой подход, в основе которого дол-
жен быть положен тщательный анализ современного международного по -
ложения, главенствующим вопросом, его основой должно быть определе-
ние роли и места Армении в проводимой массированной гибридной войне,
развязанной коллективным Западом против нашего стратегического со юз -
ника, братской Рос сийской Федерации. Все остальное – от лукаваго». При -
во дя вы держ ки из моих статей, опубликованных на интернет-портале ИА
REGNUM, не могу не выразить свою глубокую признательность главному
ре да ктору ИА REGNUM, уважаемому Модесту Алексеевичу Колерову за
его ис тинно державный русский патриотизм, глубокое осознание истины –
стреляют по Армении и Арцаху, а целят по России.

Уважаемый читатель, было очень и очень своевременно опублико-
ванное на сайте Кремля 9 ноября т. г. в 23:30 (вр. мск) Заявление, текст ко -
то рого приводится: «После серии телефонных переговоров с Прези ден -
том Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Премьер-ми нист -
ром Республики Армения Николом Пашиняном Президент России обра-
щается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагор-

587

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



но-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью об -
мена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим
воп росам при посредничестве министра иностранных дел России в Мос к -
ву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и
Ар мении». Далее, как известно, состоялись десятичасовые переговоры ми -
 нистра иностранных дел России С. В. Лаврова с его армянским и азербай-
джанским коллегами З. Г. Мнацаканяном и Д. А. Байрамовым, по итогам ко -
торых был согласован нижеследующий документ: «1. Объявляется о пре-
кращении огня с 12 часов 00 минут 10 октября 2020 г. в гуманитарных це -
лях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и те -
лами погибших при посредничестве и в соответствии с критериями Меж -
ду народного Комитета Красного Креста. 2. Конкретные параметры режима
прек ращения огня будут согласованы дополнительно. 3. Азербайджанская
Республика и Республика Армения при посредничестве сопредседателей
Минской группы ОБСЕ на основе базовых принципов урегулирования при-
ступают к субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения
мир ного урегулирования. 4. Стороны подтверждают неизменность форма-
та переговорного процесса». То, что Азербайджан обязательно нарушит
исполнение этого соглашения с первых же минут оглашения текста этого
до кумента, было понятно. Я специально привел полный текст этого согла-
шения, который был первой политической пощечиной неоосманскому сул-
тану Эрдогану. Он, будучи главным подстрекателем развязанной апше-
ронским султаном войны, ставил своей ближайшей задачей изменить фор -
 мат переговорного процесса по Нагорно-карабахскому урегулированию, а
упо минание в соглашении, причем дважды, неизменности формата пере-
говорного процесса в составе сопредседателей Минской группы ОБСЕ уж
слишком расстроило Реджепа Тайиповича. В этих условиях ап шеронскому
сул тану ничего не оставалось делать, как умилостивить своего патрона, нео -
османского султана, грубо нарушив соглашение о перемирии от 10 октяб-
ря т. г. и возобновив с новой силой военные действия чуть ли не по всему
пе риметру противостояния Вооруженных сил Азербайд жана и Армии обо-
роны Республики Арцах. Это было своеобразным месседжем султана Эр -
до гана российскому руководству о том, что без его, сул тана, участия лю -
бые переговоры и соглашения обречены на провал. Здесь-то и неоосман-
ский султан допустил грубую ошибку. Так, в первой половине дня 14 октяб-
ря т. г. «авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России ударила по лаге -
рю в сирийской провинции Идлиб, где проходила подготовка боевиков для
участия в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом сообща-
ет близкое к Минобороны России издание ««Рус ская весна»: … В резуль-
тате два истребителя Су-34 и два Су-24М ата ковали семь объектов лаге-
ря, в числе которых пункт управления, укрытия и замаскированная военная
техника». Согласно оценочным данным, в те чение 15 минут российские
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истребители и бомбардировщики уничтожили группу из примерно 200 бое-
виков. Заметим, что о появлении сирийских террористов в зоне боевых
действий в Карабахе ранее сообщила британская Guardian, уточнив, что
бое виков вербует частная компания из Турции и они проходят подготовку
в турецких тренировочных лагерях. Весьма при ме чательно, что спустя
несколько часов после этой успешной атаки ВКС РФ по инициативе турец-
кой стороны состоялся телефонный разговор Вла ди мира Путина с прези-
дентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эр до ганом. На сайте
Кремля в 19:40 было опубликовано сообщение, в котором, в частности, го -
ворится: «Президент России выразил серьёзную обес покоенность в связи
с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона.
Подчёркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью
скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулиро-
ванию нагорно-карабахской проблемы. Выс казана надежда, что Турция как
член Минской группы ОБСЕ (не со председатель, а член МГ ОБСЕ. – А. Г.),
внесёт конструктивный вклад в де эскалацию конфликта». Продолжающе -
еся после этого игнорирование Азер байджаном перемирия является оче-
редным свидетельством ярости сул тана Эрдогана, который, не приходит-
ся сомневаться в том, в ходе телефонного разговора с президентом Рос -
сий ской Федерации уважаемым Владимиром Владимировичем Путиным
понял, что столкнулся с непреклонной волей и решительностью россий-
ского руководства придерживаться соглашения от 10 октября т. г. о пере-
мирии. Коварный султан Эрдоган решил дать «асимметричный» ответ пре -
зиденту России. Так, уже 16 октября сос тоялся официальный визит прези-
дента Украины Владимира Зеленского в Турцию. После их встречи в Стам -
буле на брифинге Эрдоган заявил: «Мы вос принимаем Украину как ключе-
вую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. И в рам-
ках этого мы всегда поддерживаем, под держивали и будем поддерживать
су веренитет и территориальную целостность Украины, включая Крым.
Турция не признавала и не признает аннексию Крыма». Что же можно ска-
зать: слова новоосманского султана в очередной раз раскрыли его далеко
иду щие планы по захвату Крыма, о чём ранее было указано. Внимательно
отслеживая визит Зеленского в Тур цию, меня не покидала мысль: неуже-
ли президент Украины не зна ет историю страны, которой ему доверено ру -
ководить. Подсказали бы В. Зеленскому ознакомиться с ответом запорож-
ских казаков турецкому сул тану, «сыну Магомета, брату солнца и луны, вну -
ку и наместнику Божь его, владетеля всех царств: Македонского, Ва ви -
лонского и Иерусалим ского, великого и малого Египта» Мехмеду IV. Ведь
там же немало проникновенных слов, которые нынче звучат пророчески. Хо -
телось бы воспроизвести полный текст ответа запорожских казаков турец-
кому султану, но я все-таки воздержусь, а то еще не так поймут защитники
прав человека (в дан ном случае султана Эрдогана). Однако. Чтобы чита-
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телям было понятно, о чем идет речь, приведу лишь несколько строк из дан -
ного письма: «Ва вилонский ты повар, Македонский колесник, Иерусалим -
ский пивовар, Александрийский козолуп, Большого и Малого Египта свино-
пас …, всего све та и подсвета дурак … Свиная ты морда, кобылиная срака,
мясницкая собака, некрещеный лоб …». Мне как армянину весьма понят-
ны чувства запорожских казаков, они особенно актуальны и сейчас, когда
спустя 105 лет после Геноцида армян, учиненного младотурками Ос ман -
ской империи, сегодня их духовный наследник султан Эрдоган продолжа-
ет преступление своих духовных «пастырей» в отношении свободолюби-
вого армянского народа Республики Арцах.

Уважаемый читатель, в понедельник, 19 октября 2020 г., во второй по -
 ловине дня по нью-йоркскому времени члены Совбеза ООН провели зак -
рытые консультации по ситуации в Нагорном Карабахе по запросу России,
Фран ции и США – тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как со -
об щает Interfax, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Со -
вете Безопасности обсуждают, как эффективнее контролировать соблюде -
ние режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, договоренность о
чем дважды – 10 октября и 18 октября была достигнута, но вскоре в обо их
случаях была нарушена. «С тех пор, как была достигнута договоренность
о прекращении огня, она не соблюдалась. Главный вопрос заключается в
том, как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня.
Се годня появились сообщения о том, что Минобороны РФ ведет пе ре го -
воры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот
механизм контроля», – заявил Небензя журналистам по итогам зак рытой
вст речи. Заметим также, что в октябре т. г. Россия занимает кресло предсе -
дателя Совета Безопасности ООН.

Вместо послесловия. С первого дня начала военной агрессии со сто-
роны Азербайджана против Республики Арцах можно без преувеличения
ут верждать, что только Российская Федерация, в отличие от многих стран-
партнеров, не ограничилась лишь ласкающими ухо предостережениями
нео   османов типа «осуждаем», «выражаем озобоченность» фактом при-
влечения террористов из Сирии в зону боевых действий. Так и не прозвуча-
ло ни одного строгого, жесткого осуждения неконструктивных, более того,
под  стрекательских действий их ближайшего союзника по НАТО, Турции.
Удары ВКС РФ по лагерям боевиков в Сирии, готовящихся к отправке в На -
горный Карабах, – стали серьезным и, убежден, отрезвляющим предуп -
режде нием Турции, ее неоосманскму султану Эрдогану о недопустимости
его откровенно подстрекательских действий. В этой связи хотелось бы при-
вести аннотацию к моей статье, опубликованной ИА REGNUM 2 марта 2020
г. «Война против России – катастрофа для Турции»: «В эти тревожные дни
надо вновь подчеркнуть: безопасность Армении, Грузии и Азербай джана,
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сохранение хрупкого мира в регионе Южного Кавказа от авантюристиче-
ской политики новоявленного султана Сулеймана Великолепного, то есть
Эрдогана, будет во многом зависеть от решений, принимаемых Ве ликой
Россией. Да, обеспечение безопасности Грузии и Азербайджана так же бу -
дет обеспечено усилиями России. Развяжи Эрдоган войну против России –
ка тастрофа для Турции станет неизбежной. Но это будет не вы бор Рос -
сии». Да простит меня уважаемый читатель за неоднократные ссыл ки на
опуб ликованные ранее статьи. Повторюсь, все ныне происходящее в Рес -
публике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) было вполне пред ска -
зуемо. Но, увы, все мои предостережения так и остались гласом вопи ю -
щего в пустыне. Вновь и вновь выражаю благодарность главному ре дак -
тору ИА REGNUM уважаемому Модесту Алексеевичу Колерову, уважаемо-
му Константину Федоровичу Затулину, первому заместителю председателя
Комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественни -
ками, создателю Международного «Лазаревского клуба», на официальном
сайте которого публиковались мои статьи. Официальный Ереван, и не толь -
ко, поставил эмбарго на все мои статьи, а автора этих строк не уви деть на
экранах самых разных каналов телевидения РА, уже не приходитсяк гово-
рить об интернет-телеканалах, вещающих благодаря соросовским подач-
кам. Лишь чудом уцелевшие патриотические издания «Ира вунк», «Новое
Время», интернет-издание Shame.am (уже более 10 дней сайт этого изда-
ния заблокирован), изредка и интернет-издание «Голос Армении» публико-
вали мои статьи. Между тем сейчас уже более чем очевидно, что мои оцен-
ки и прогнозы событий, происходящих в Республике Армения после госу-
дарственного переворота апреля–мая 2018 года, в скором времени стано-
вились реальностью.

P. S. 1. Возвращаясь к широко освещаемой в российских масс-
медиа теме войны, развязанной Азербайджаном против Республики Ар -
цах, следует особо подчеркнуть одно весьма и весьма существенное об -
стоятельство: большинство участников дискуссий по какому-то странному
стечению обстоятельств не вдаются в подробности правомерности широ-
ко раскручиваемого в масс-медиа РФ и не только апшеронским султаном
и Ко тезиса об оккупированных азербайджанских территориях, включая по -
ми мо 7 районов зоны безопасности Нагорного Карабаха и территорию Рес -
 публики Арцах. Между тем особо следует указать, что Нагорно-Кара бахская
Республика никогда не была в составе Азербайджанской Рес публики.
Вновь сошлюсь на факты недавнего исторического прошлого. Так, 3 апре-
ля 1990 г. Верховный Совет СССР выносит решение о вступлении в силу
За кона «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной рес -
публики из СССР». Во втором пункте этого решения записано: «… любые
действия, связанные с постановкой вопроса о выходе со юзной республики
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из СССР и противоречающие Закону СССР «О порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом союзной республики из СССР» (N 1410−1 от 3
апреля 1990 года), предпринятые как до, так и пос ле введения его в дей-
ствие, не порождают никаких юридических последствий как для Союза
ССР, так и для союзных республик». Согласно этому же закону, из соста-
ва СССР возможно было выйти только на основе ре зультата проведенного
в республике референдума. Причем находившиеся в составе республики
(в данном случае Азербайджанской ССР) автономные республики, обла-
сти (в нашем случае Нагорно-Карабахская автономная область) и округа
получили право, опираясь на результаты референдума, проведенного в
этих административно-территориальных еди ницах, принимать ре шение
или оставаться в составе СССР, или во обще стать независимыми. Так
вот принятая 30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного
Совета Азербайджанской ССР Дек ларация о восстановлении государст-
венной независимости Азербай джан ской Республики и принятый 18 ок -
тяб ря 1991 года Конститу цион ный акт о государственной независимости
Азербайджанской Республики в соответствии с пунктом 2 Закона СССР
«О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республи-
ки из СССР» не имели никакой юридической силы. Вместе с тем весьма
характерны с точки зрения традиционного коварства тюрко-азербайджан-
ской дипломатии статьи 1−3 Кон ституционного акта: «Статья 1. Втор же -
ние 27−28 апреля 1920 года 11 армии РСФСР в Азербайджан, аннексия тер -
ритории республики, свержение Азербайджанской Демократической Рес -
публики – субъекта международного права являются оккупацией Россией
не зависимого Азербай джана. Статья 2. Азербайджанская Республика яв -
ляется преемницей су ществовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920
года Азербай джан ской Республики. Статья 3. Договор об образовании
СССР от 30 декабря 1922 г. является недействительным с момента под-
писания в части, относящейся к Азербайджану». Заметим также, что Ре -
ферендум о независимости был проведен в Азербайджане 29 декабря 1991
года, то есть через 8 дней после принятия Алма–Атинской декларации о
целях и принципах СНГ, которая объявила о прекращении существования
СССР. Так вот Ре фе рендум по вопросу о независимости Нагорно-Кара -
бах ской Рес пуб лики состоялся 10 декабря 1991 года в полном соответ-
ствии с За коном СССР от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Законом, кото-
рый стал единственным правовым актом на территории СССР, дающим
аб солютно равные права всем субъектам СССР самостоятельно и сво-
бодно определять свой государственно-правовой статус и регламентиру -
ющим процедуру как выхода из СССР, так и из союзной республики. Бо лее
того, выход из состава Азербайджана Нагорный Карабах осуществил в пол -
ном соответствии с Уставом ООН, нормами Международного права и, пов -
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торюсь, дей ст вующим в то время законодательством СССР. Таким обра-
зом, уже на бившие оскомину ссылки на принадлежность Республики Ар цах
Азербайджанской Республике являются либо плодом недостаточной ос -
 ведомленности участников всевозможных дискуссий в связи с войной, раз -
вязанной апшеронским султанатом под покровительством султана Эр до -
га на, либо являются следствием ангажированности штатных экспертов, ра -
тующих за территориальную целостность Азербайджана. Еще раз от ме -
чу, что Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) никогда не
бы ла частью Азербайджанской Республикой. Любой уважающий меж дуна -
родное право эксперт, каким бы ненавистником СССР или русофобом ни
был, должен признать эту непреложную истину: Республика Арцах никог-
да не была в составе Азербайджанской Республики.

P. S. 2. На днях в серьезной и весьма востребованной в наше слож-
ное время передаче автора и ведущего Владимира Рудольфовича Со ло -
вь ёва «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» я совершенно по-
но вому раскрыл для себя кинорежиссера Карена Шахназарова, того са -
мого, у кого деды и прадеды являлись меликами Шуши (на что со слов Шах -
назарова сохранились соответствующие документы). Он искренне вы ра -
жал свой восторг в связи с выступлением народного писателя Азер бай д жа -
на Чингиза Абдуллаева, вышедшего в эфир 16 октября т. г. в программе Вла -
димира Соловьёва. Режиссера взволновало знание Абдул лаевым под-
робностей о судьбе героев комедии Александра Сергеевича Гри боедова
«Горе от ума». По своей наивности я полагал, что вместе с нескры  вае -
мым восторгом именитый режиссер выразит сожаление, что Ч. Аб дул лаев
не стал читать знаменитое стихотворение Осипа Мандельш тама «Фа э -
тонщик», написанное 12 июня 1931 года после поездки поэта О. Мандель -
штама и его супруги Надежды Мандельштам в Шушу спустя 11 лет после
ис требления азерами армянского населения города Шуши и полного его
сож жения. Жена поэта о поездке в Карабах напишет: «На рас свете мы
вы ехали на автобусе из Гянджи в Шушу. Город начинался с бесконечного
клад бища, потом крохотная базарная площадь, куда спускаются улицы
разоренного города. Нам случалось видеть деревни, брошенные жителя-
ми, состоящие из нескольких полуразрушенных домов, но в этом городе,
когда-то, очевидно, богатом и благоустроенном, картина ка тастрофы и
рез ни (по оценкам заслуживающих доверия источников в Шу ше было
убито от 2-х до 10 тысяч армян. Советская энциклопедия упоминает чис -
ло убитых – 2096 человек. – А. Г.) была до ужаса наглядной … Го ворят, что
после резни все колодцы были забиты трупамы. Если кто и уце лел, то бе -
жал из этого города смерти. На всех нагорных улицах мы не встретили ни
од ного человека. Лишь внизу – на базарной площади – копошилась кучка
на роду, но среди них ни одного армянина, только мусульмане. У О. М.
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соз далось впечатление, будто мусульмане на рынке – это ос татки тех
убийц, которые с десяток лет назад разгромили город, только впрок им это не
пошло: восточная нищета, чудовищные отрепья, гнойные болячки на ли цах …». 

Свои переживания и переживания своей суп руги Надежды, Осип Ман -
дельштам воплотил в строках:

... Так, в Нагорном Карабахе,
В хищном городе Шуше
Я изведал эти страхи,
Соприродные душе.

Сорок тысяч мертвых окон
Там видны со всех сторон
И труда бездушный кокон
На горах похоронен…

И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома,
А над ними неба мреет
Темно-синяя чума.

Думаю, что эти строки одного из крупнейших поэтов ХХ ве ка Осипа
Мандельштама, бесспорно, обогатили бы слова народного пи са теля муал-
лима Чингиза, придали бы им достоверность и серьезность, а не воспри-
нимались в жанре неискренне произнесённого тоста. За од но и, смею
надеяться, что поубавились бы восторги режиссера.

Чтобы у читателей не сложилось впечатление о моей предвзятости
в восприятии выступления Карена Шахназарова, выделю и положительные
моменты. Так, мне было вполне понятно искреннее желание его от ца, уро -
женца Баку, побывать в этом городе. Видимо, он хотел своими глазами
уви деть незаживаемые раны от армянских погромов, имевших мес то с 13
января по 20 января 1990 года в Баку. Напомним читателям, что в этот день
там начались беспорядки на этнической почве, которые соп ро вождались
мас совым насилием в отношении армянского населения, грабежами, уби й -
ствами, поджогами и уничтожением имущества. Лозунги «Слава героям
Сумгаита!», «Да здравствует Баку без армян!» были самыми популярны-
ми и востребованными у озверелых толп. Точно число же ртв армянских
погромов, организованных в Баку, не установлено. По мнению ряда ис с -
ледователей, это число превышает 200 человек. «Мы еще содрогнемся от
подробностей погромов армян в столице Азербайджана, когда заговорят
до ку менты, – резни, устроенной молодчиками, выдававшими себя за На -
род ный фронт. Еще станет известно, как и почему ситуация вышла из-под
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конт роля … Еще мы прочтем о том, как бывший первый сек ретарь ЦК Ком -
партии республики будто нарочно выжидал в дни, когда каж дая минута мно -
жила число жертв … Еще узнаем на каком-нибудь очередном съезде на -
род ных депутатов подробности осады города войсками …» (журнал «Ого -
нёк», N 6, 1990). Впрочем, может провидение сыграло свою роль, что ува-
жаемый отец кинорежиссёра так и не поехал в Баку, не уви дел опустошен -
ный от армян некогда густонаселенный Арменикенд и За вокзальный рай -
он Баку, Хутор … Уже не приходится говорить об оск вер ненном христиан-
ском Монтинском кладбище русских и армян, жителей интернационально-
го города Баку. Завершая эту тему, замечу, что, сог ласно докладчику Nu -
man Rights Watch Роберту Кишену, «погромы не были полностью (или, воз -
можно, полностью не) стихийными, так как пог ромщики имели список
армян и их адресов» (Conflict in the Soviet Union: Black January in Azerbaidzhan,
by Robert Kushen, 1991, Numan Rights Watch, ISB N07 14 652 326, ISB N 9 780
714 652 320).

Уважаемый читатель, можно было привести множество других при-
меров, со всей убедительностью свидетельствующих о незаживающих
ра  нах армянского народа в условиях нахождения Нагорного Карабаха в
составе Азербайджана. Именно угроза физического уничтожения подня-
ла армян Нагорного Карабаха на национально-освободительную войну в
1992–1994 годах. С тех пор прошло 26 лет. Сегодняшняя молодежь роди-
лась и воспитывалась в независимой, демократической Республике Ар -
цах. Она прекрасно знает историю своего свободного края и готова её це -
ною своей жизни отстоять. Отстоять свое право на жизнь в самоопреде-
лившейся, независимой Республике Арцах. И очень хочется верить, что
ст  ратегический союз Армении и России будет не только гарантом ар мян -
ской государственности, но и станет единственным гарантом спасения сво -
бодолюбивого народа Арцаха от угрозы турецко-азербайджанского гено-
цида. Ведь только России под силу усмирить «Больного человека Ев ропы»,
новоявленного султана Эрдогана.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ` ԹՈՒՐՔ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ
ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱՐՑԱԽԱՀԱՅՈՒԹՅԱՆ 

ՓՐԿՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐ

Անոտացիա
Ֆիզիկական բնաջնջման սպառնալիքը Լեռնային Ղարաբաղի հա յութ -

յանը ազգային-ազատագրական պատերազմի հանեց 1992–1994 թթ.։ Այս -
օր վա երիտասարդությունը ծնվել և դաստիարակվել է անկախ, դե մոկ րա -
տական Արցախի Հանրապետությունում։ Նա գիտի իր ազատ երկրա մասի
պատ մությունը և պատրաստ է իր կյանքի գնով պաշտպանել այն։ Ցան կա -
նում եմ հավատալ, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի դաշինքը կդառ նա թուրք-
ադրբեջանական ցեղասպանությունից Արցախի ժողովրդի փր կութ յան
երաշ խավորը։ Միայն Ռուսաստանն է ի զորու հնազանդեցնելու «Եվ րոպայի
հիվանդ մարդուն»` նորահայտ սուլթան Էրդողանին։

Արդեն 24-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանա-թուրքական զինվորականութ -
յունը պատերազմ է սանձազերծել Արցախի Հանրապետության (Լեռնային
Ղա րա բաղի Հանրապետություն – խմբ.) դեմ։ Եթե ս. թ. սեպտեմբերի 27-ին և
պա տերազմի առաջին օրերին փորձագիտական հանրույթի մի մասը տեղի
ունե ցողն ընկալում էր որպես հերթական սրացում Ադրբեջանի զինված ուժե -
 րի ու Արցախի Հանրապետության պաշտպանության ուժերի սահմանա զատ   -
ման գծում, ապա տողերիս հեղինակը պատերազմն սկսվելուց դեռ շատ առաջ
նախազգուշացնում էր դրա անխուսափելիության մասին։ Ավելին, ի հիմ նա -
վորումն իմ տագնապահույզ եզրակացությունների` հոդվածներ են հրապա -
րա կվել REGNUM տեղեկատվական գործակալությունում։

Այսպես, դեռևս 2020 թ. փետրվարի 7-ին REGNUM տեղեկատվական
գործակալությունը հրապարակեց իմ «Անհրաժեշտ է Հայաստանի և Արցա -
խի պաշտպանության միավորված կոմիտեի հիմնումը» հոդվածը։ Մեջբե րեմ
միայն տողեր այդ հոդվածի անոտացիայից. «2018 թ. ապրիլ–մայիսի պե տա -
կան հեղաշրջումը Հայաստանի Հանրապետությունում ռուսատյաց ուժե  րին
իշխանության բերելու մանրակրկիտ մշակված տեխնոլոգիայի եզ րափակիչ
գործողությունն էր` Անդրկովկասից Ռուսաստանը դուրս մղելու, Ար ցախի Հան -
րա պետության սահմանների ողջ պարագծով ՆԱՏՕ խաղա ղա րար ուժեր
մտցնելու, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ սահ մա նի վերա հս -
կո ղութ յուն իրականացնելու նպատակով։ Հայաստանի և Ար ցախի պաշտ -
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պա նության միավորված կոմիտեի հիմնումը` հայկական երկու պետութ յուն -
ների գոյության վտանգավոր սպառնալիքի չեզոքացման նպա տա կով, Հայաս -
տանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության պահ  պան ման պար -
տադիր պայմանն է»։ Նշեմ, որ 8 ամիս անց Հայաստանի Հան րապետության
(այսուհետ` ՀՀ) մեկուկես տասնյակ քաղաքական կու սակ ցություններ հան -
դես եկան նման հայտարարությամբ, որն անմիջապես դարձավ ստոր հար -
ձա կումների առարկա սորոսյան տարատեսակ քսու արա րածների կողմից,
որոնք ՀՀ քաղաքական կուսակցությունների այս, ան շո՛ւշտ, պահանջված
նա խա ձեռնութ յան մեջ քիչ մնաց պետական հեղա շրջ ման պատրաստութ -
յուն տեսնեին։

Նաև նկատեմ, որ ափշերոնյան սուլթան Իլհամ Ալիևի և նորահայտ նեո -
 օսմանյան սուլթան Էրդողանի հետագա գործողությունները կասկածներ չէին
թողնում, որ շուտով պատերազմ են սանձազերծելու Արցախի Հանրա պե -
տության դեմ։ Իմ երկյուղներն այս հաշվով հանգամանալիորեն վերհան ված
են REGNUM տեղեկատվական գործակալությունում հրապարակված «Պա -
տերազմը Հայաստանի և Արցախի շեմին է» (2020 թ. մայիսի 13) և «Ադր բե -
ջանը ԱՄՆ-ի և ԵՄ-ի հավանությամբ պատերազմ կսանձազերծի Արցախի
դեմ» (2020 թ. մայիսի 23) հոդվածներում։ Մանրամասներ չեմ ներկայացնի
այդ հոդվածներից, այլ միայն մեջբերումներ կկատարեմ դրանց անոտա ցի -
ա ներից։ «Ադրբեջանա-թուրքական զինվորականությունը, օգտվելով կորո -
նավի րուսի համավարակի դեմ պայքարում առաջատար տերություն ների
զբաղ վածությունից, հերթական սպանդը կսանձազերծի Ադրբեջանի և Ար -
ցախի Հանրապետության զինված ուժերի դիմակայության գծում։ Իմա նա -
լով ժամանակակից նեոօսմանների նենգությունը` պետք է սպասել սադ րանք -
 ների շարքի հայ-ադրբեջանական սահմանին, Նախիջևանի շրջանում» (13.
05. 2020 թ. հոդվածից)։ Իսկ ահա թե ինչ էր գրված 2020թ. մայիսի 23-ի հոդ -
վածի անոտացիայում. «Ադրբեջանը, ըստ էության, ԱՄՆ-ի և Եվրա մի ութ յան
հավանությամբ նոր պատերազմ կսանձազերծի Արցախի Հանրապե տութ -
յան դեմ։ Կասկածից վեր է, որ ափշերոնյան բազեները նորից ջախջա խիչ
պարտութ յուն կկրեն։ Համոզված եմ նաև, որ այս անգամ Հայաստանի Հան -
րապետությունն անպայման կճանաչի Արցախի Հանրապետության ին քն իշ -
խանութ յունն ու անկախությունը։ Սա կասկած չի հարուցում»։ Ավաղ, ցա  վով
ուզում եմ խոստովանել, որ իմ տագնապալի կանխատեսումներն իրո ղություն
դարձան, սկսվեց պատերազմ։

Արյունալի պատերազմի անցած չափազանց տագնապալի օրերին
ցան կացած առողջ դատող քաղաքական գործիչ, եթե ափշերոնյան սուլթ -
անի ֆոնդի թոշակառու չէ, իրեն հաշիվ է տվել, որ այս պատերազմում Ադր բե -
 ջա նը լոկ բութ ռազմական գործիք է նեոօսմանյան սուլթան Էրդողանի որ -
քան զառանցական, նույնքան էլ վտանգավոր պանթյուրքիստական ծրա գրի
իրականացման գործում։ Դրա մերձավորագույն նպատակը Հյուսի սային Կով -
կասը, Պովոլժիեն և Ղրիմի Հանրապետությունը քաոսի մեջ ներ քա շելն է, որ -
պեսզի հետագայում դրանք դարձնի Էրդողանի փայփայած Օս մանյան նոր
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կայ սրության բաղկացուցիչ մասը։ Դրան զուգահեռ կիրա կանա ցվի էքսպան -
սիա Միջին Ասիայի հանրապետություններ, որի պլացդարմը կլինի Ղրղզս -
տա նը։ Կարելի է բազմաթիվ փաստարկներ ներկայացնել` ի հիմ  նավորումն
իրա դարձությունների նման զարգացման միանգամայն իրա կան հնարա -
վորութ յան։ Բայց դա առանձին վերլուծության թեմա է։ Բայց ասել, թե «մեկ
ազգ` երկու պետության» այս ծրագրերի մասին Ռուսաստանում չգի տեն` հա -
վասարազոր է այն բանին, որ ստորագրես Հարավային Կով կա սի տարա ծա -
շր ջանում ու նրա շուրջ տեղի ունեցող իրադարձությունների վերլուծութ յան
սե փական մակերեսայնության տակ։ Մինչդեռ, Ռուսաստանի առաջա տար հե -
ռուստաալիքների վերլուծաբանական թոք-շոուների տա րա տե սակ ադր բե -
ջանամետ հաստիքային քարոզիչները քրտնամխած ադր բեջանա-թուր քա -
կան դուդուկն են փչում` չկասկածելով, որ դա ռուս դեր ժավ նիկների գրագետ
իրականացվող աշխատանքն է` պսակազերծելու պատերազմի ադր  բեջանա-
թուր քական ստրատեգների, ավելի շուտ` նրանց իսկական անդր օվկի ա նոս -
յան տիկնիկավարների ծրագրային դրույթները։ Չեմ կարծում, թե Ռուսաս -
տանի Դաշնության ազգային անվտանգությունն ապահովող ծա ռայություն -
ների ղեկավարությունում գտնվող բարձր պրոֆեսիոնալները տե ղե կացված
չեն «մեկ ազգ` երկու պետության» սուլթանների կողմից վարձված սույն կողմ -
նակալ քաղաքական ծաղրածուների եկամուտների աղբյուրների մասին։ Ուշա -
գրավ է, որ նրանք սկզբից ևեթ մերկացված են, թեկուզև` առայժմ ոչ բա ցա -
հայտ։ Օգտվելով առիթից` ցանկանում եմ նորից ու նորից երախտա գի -
տություն հայտնել Ռուսաստանի տերության բարձր պրոֆեսիոնալ, համոզ -
ված հայրենասերներին, հատկապես «Երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ»
ծրագրի հեղինակ ու վարող Վլադիմիր Սոլովյովին, ինչպես նաև ОРТ-ի և РТР-
ի նրա գործընկերներ Օլգա Սկաբեևային, Եվգենի Պոպովին, Եկատե րինա
Ստրիժենովային, Արտյոմ Շեյնինին, Անատոլի Կուզիչովին։ Չեմ թաք ց նի, որ
նրանք հաճախ հնչեցրել են նաև դառը խոսքեր ՀՀ ու նրա քաղա քա կան դա -
սի հասցեին։ Սակայն, պետք է խոստովանել, որ դեպքերի մեծ մա սում նրանց
կողմից քննադատական գնահատականների առիթ տալիս ենք մենք ինք -
ներս։ Ավաղ, սա դառը ճշմարտություն է։ Իմ վերլուծության այս հատ վածը
կցանկանայի ավարտել «Անդրկովկասում պատերազմը կանխել ի զորու է մի -
այն Ռուսաստանը» (2020 թ. օգոստոսի 4) և «Ռուսաստանի հետ ռազմա վա -
րական դաշինքը եղել և մնում է Հայաստանի անվտանգության երաշ խիքը»
(2020 թ. սեպտեմբերի 21) հոդվածների անոտացիաներից կա տարած մեջ -
բե րումներով։ Եվ այսպես, կարդում ենք. «Ղարաբաղյան կար գավորման
բա նա կցությունները մտել են փակուղի։ Ոչ Ալիևը, ոչ Փաշինյանն այսուհետ
ի վիճակի չեն գալ որևէ խաղաղ պայմանավորվածության, ինչը, Թուր քիայի
հրահրմամբ, կվերածվի արյունահեղ պատերազմի, որը կընդգր կի ոչ միայն
Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Արցախը, այլև ողջ Անդրկովկասը։ Հա րա վային
Կով կասում պատերազմը կանխել ի զորու է միայն Ռու սաս տանը։ Եվ սա
ան վիճելի ճշմարտություն է» (04. 08. 2020 թ.)։ Եվ մյուս մեջ բերումը 2020 թ. սեպ -
տեմբերի 21-ի հոդվածի անոտացիայից. «Մեր տագ նապահույզ ժամանակ -
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ներում պահանջվում է միանգամայն այլ մոտեցում, որի հիմքում պետք է
դրված լինի ժամանակակից միջազգային դրության մա ն րակրկիտ վերլուծութ -
յունը, դրա գերակա հարցը, հիմքը պետք է լինի Հա յաստանի դերի և տեղի
որոշումը իրականացվող հոծախումբ հիբրի դային պատերազմում, որը հա -
վաքական Արևմուտքը սանձազերծել է մեր ռազ մավարական դաշնակցի`
եղ բայրական Ռուսաստանի Դաշնության դեմ։ Մնա ցածը սատանայից է»։
REGNUM տեղեկատվական գործակալության ին տերնետ-պարբերա կա նում
հրապարակված իմ հոդվածներից մեջբե րումներ կատարելով` չեմ կա րող
խորին երախտագիտությունս չհայտնել REGNUM տեղեկատվական գոր -
ծա կալության գլխավոր խմբագիր, հար գար ժան Մոդեստ Ալեքսեևիչ Կո լե -
րովին ռուսական դերժավնիկական իս կա կան հայրենասիրության, ճշմար -
տության խոր գիտակցման համար. կրակում են Հայաստանին ու Արցախին,
բայց թիրախը Ռուսաստանն է։

Հարգելի ընթերցող, ճիշտ ժամանակին էր Կրեմլի կայքում 9 նո յեմ -
բերի 2020 թ. ժամը 23։30-ին (Մոսկվայի ժամանակով) հրապարակված Հայ -
տարա րությունը, որի տեքստը մեջբերվում է. «Ադրբեջանի Հանրապե տութ -
յան նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ
Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսային բանակցությունների շար քից հետո Ռու -
սաստանի նախագահը դիմում է կոչով` դադարեցնելու ղարա բաղյան հակա -
մարտության գոտում մղվող մարտական գործո ղութ յուն  ները մարդասիրա -
կան նկատառումներով, զոհվածների մարմին ների և ռազմագերիների փո -
խա նա կման նպատակով։ Այս հարցերի վերաբերյալ խորհրդակցություններ
անցկացնելու համար Ռուսաստանի արտաքին գոր ծերի նախարարի մի -
ջնորդությամբ հոկտեմբերի 9-ին Մոսկվա են հրավիր վում Ադրբեջանի և Հա -
յաստանի արտաքին գործերի նախարարները»։ Այնու հետև, ինչպես հայտ -
նի է, տեղի ունեցան հայ և ադրբեջանցի պաշտո նակիցների` Զ . Հ. Մնա ցա -
կան յանի և Ջ. Ա. Բայրամովի հետ Ռուսաստանի արտա քին գործերի նա խա -
րար Ս. Վ. Լավրովի տասը ժամ տևած բա նակ ցություն ները, որոնց արդ -
յունք ներով համաձայնեցվեց հետևյալ փաստա թուղ թը. «1. Հայտարարվում
է հրադադար 2020 թ. հոկտեմբերի 10-ին ժամը 12.00-ից մարդասիրական
նպատակներով` գերիների և այլ կալանավոր ված անձանց ու զոհվածների
մարմինների փոխանակման համար` Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի
չափանիշներին համապատասխան։ 2. Հրա դա դարի կոնկրետ չափանիշ -
ները լրացուցիչ կհամաձայնեցվեն։ 3. Ադր բեջանի Հանրապետությունը և
Հա յաստանի Հանրապետությունը ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի համանախագահ նե -
րի միջնորդությամբ, հիմնվելով կարգա վորման հիմնարար սկզբունքների
վրա, սկսում են առարկայական բանակ ցություն ները` շուտափույթ խաղաղ
կար գավորման հասնելու նպատակով։ 4. Կող մերը հաստատում են բա նակ -
ցային գործընթացի ձևաչափի անփո փոխ լինելը»։ Այն, որ Ադրբեջանն ան -
պայման կխախտի այս համաձայնագրի կա տարումը փաստաթղթի հրապա -
րակման առաջին իսկ րոպեներից` հաս կանալի էր։ Ես հատուկ ներկայացրի
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համա ձայնագրի ամբողջ տեքստը, որն առաջին քաղաքական ապտակն էր
նեո օսմանյան սուլթան Էրդողանին։ Նա, ափ շերոնյան սուլթանի կողմից սան -
ձազերծված պատերազմի գլխավոր սադ րիչը լինելով, իր համար մերձավո -
րա գույն խնդիր էր դրել փոխել Ղարաբաղյան հակամարտության կար գա -
վոր ման բանակցային գործընթա ցի ձևաչափը, իսկ համաձայնագրում, ընդ
որում` երկու անգամ, ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի համանախագահների կազմում
բա նակցային գործընթացի անփո փոխ լինելու մասին հիշատակումը չա փա -
զանց վրդովեցրել էր Ռեջեփ Թա յիփո վիչին։ Այս պայմաններում ափ շե րոն -
յան սուլթանին բան չէր մնում անե լու իր պատրոնի` նեոօսմանյան սուլթանի
սիրտը շահելու համար` կոպտո րեն խախտելով ս. թ. հոկտեմբերի 10-ի հրա -
դա դարի համաձայնագիրը և նոր ուժով վերսկսելով ռազմական գոր ծո ղութ -
յուն ները Ադրբեջանի Զինված ուժե րի և Արցախի Հանրապետության Պաշտ -
պանության բանակի դիմա կա յության համարյա թե ամբողջ պարագծով։ Սա
սուլթան Էրդողանի ինքնա տիպ ուղերձն էր Ռուսաստանի ղեկավարությանն
այն մասին, որ առանց իր` սուլթանի մասնակցության ցանկացած բանակ -
ցութ յուն և համաձայնագիր դա տապարտված են ձախողման։ Այստեղ էլ հե -
նց նեոօսմանյան սուլթանը կո պիտ սխալ թույլ տվեց։ Այսպես, ս. թ. հոկ տեմ -
բերի 14-ի առաջին կեսին «Ռուսաստանի Օդատիեզերական ուժերի (ՕՏՈւ)
օդուժը հարված հասցրեց սիրիական Իդլիբ նահանգի ճամբարին, որտեղ
գրոհայիններ էին պատ րաստ վում Լեռնային Ղարաբաղում զինված հակա -
մարտությանը մաս նա կցելու համար։ Այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաս -
տանի պաշտպանության նախարարությանը մոտ «Русская весна» պարբե -
րա կանը։ ... Արդյունքում երկու Су-34 կործանիչներ և երկու Су-24М-ներ
գրո հեցին ճամբարի յոթ օբյեկտների վրա, որոնց թվում են կառավարման
կե տը, թաքստարանները և քողարկված ռազմական տեխնիկան»։ Համա -
ձայն գնահատողական տվ յալների` 15 րոպեի ընթացքում ռուսական կոր -
ծանիչները և ռմբակոծիչները ոչն չացրել են մոտ 200 գրոհայինից բաղկա -
ցած խումբը։ Նշենք, որ Ղարա բաղում մարտական գործողությունների գո -
տում սիրիական ահաբեկիչների հայտ նվելու մասին ավելի վաղ տեղեկաց -
րել էր բրիտանական Guardian-ը` հավաստելով, որ գրոհայիններին հավա -
քա գրում է թուրքական մասնավոր ընկերությունը, և նրանք պատրաստվում
են թուրքական մարզաճամբար ներում։ Բավական հատկանշական է, որ ՌԴ
ՕՏՈւ-ի այս հաջող գրոհից մի քանի ժամ հետո թուրքական կողմի նախա -
ձեռնությամբ տեղի ունեցավ Վլա դի միր Պուտինի հեռախոսազրույցը Թուր -
քիայի Հանրապետության նախա գահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ։ Կրեմլի
կայքում ժամը 19։40-ին հրա պա րակ վեց հաղորդագրություն, որում, մասնա -
վորապես, ասվում է. «Ռու սաս տանի նախագահը լուրջ մտահոգություն է
հայտ նել մարտական գոր ծողություններին մերձավորարևելյան գրո հա յին -
ների մասնակցության առն չությամբ։ Ընդգծվել է համատեղ ջանքերի խիստ
ան հրաժեշտությունը` ար յունահեղության շուտափույթ դադարեցման և ղա -
րաբաղյան խնդրի խաղաղ կար գավորմանն անցնելու նպատակով։ Հույս է
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հայտնվել, որ Թուրքիան` որ պես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ (ոչ թե ԵԱՀԿ Մին -
սկի խմբի համա նախագահ, այլ անդամ – Ա. Գ.), կառուցողական ներդրում
կու նենա հակա մարտության ապաէսկալացման գործում»։ Ադրբեջանի կող -
մից հրադադա րի` դրան հաջորդած արհամարհումը սուլթան Էրդողանի կա -
տա ղության հեր  թական վկայությունն է, ով, անկասկած, Ռուսաստանի Դաշ -
նութ յան նա խա գահ, մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետ հեռա -
խոսա զրույ ցի ընթացքում հասկացել էր, որ բախվել է Ռուսաստանի ղեկա -
վա րութ յան աննկուն կամքին և վճռականությանը` հետևել ս. թ. հոկտեմբերի
10-ի հրա դադարի համաձայնագրին։ Արյունոտ սուլթան Էրդողանը որոշեց
«ասի  մետրիկ» պատասխան տալ Ռուսաստանի նախագահին։ Այսպես, ար -
դեն հոկտեմբերի 16-ին տեղի ունեցավ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր
Զե լենսկու պաշտոնական այցը Թուրքիա։ Ստամբուլում նրանց հանդիպու -
մից հետո տեղի ունեցած ճեպազրույցում Էրդողանը հայտարարեց. «Մենք
Ուկ  րաինան ընկալում ենք որպես կարևոր երկիր մեր տարածաշրջանի ան -
վտանգության և կայունության առումով։ Եվ այս շրջանակում մենք միշտ
աջակ  ցում ենք, աջակցել և աջակցելու ենք Ուկրաինայի ինքնիշխանությանն
ու տարածքային ամբողջականությանը, ներառյալ Ղրիմը։ Թուրքիան չի ճա -
նաչել և չի ճանաչում Ղրիմի անեքսիան»։ Դե ինչ, կարելի է ասել. նեո օսման -
յան սուլթանի խոսքերը հերթական անգամ բացեցին Ղրիմի զավթման նրա
հե  ռուն գնացող ծրագրերը, ինչի մասին ավելի վաղ նշվել էր։ Ուշադիր հետև -
ելով Զելենսկու Թուրքիա կատարած այցին` ինձ անընդհատ հետապնդում
էր հետևյալ միտքը. մի՞թե Ուկրաինայի նախագահը չգիտի այն երկրի պատ -
մությունը, որի ղեկավարությունը վստահված է իրեն։ Գոնե հուշեին Վ. Զե -
լենսկուն, որ ծանոթանար թուրքական սուլթան, «Մուհամեդի որդի, Արե գա -
կի և Լուսնի եղբայր, աստծո թոռ և գահակալ երկրի վրա, Մակեդոնյան, Բա -
բելոնյան, Երուսաղեմյան, Մեծ և Փոքր Եգիպտոսի թագավոր» Մեհմեդ IV-ին
զապորոժյան կազակների պատասխանին։ Չէ՞ որ այնտեղ քիչ չեն սր տա ռուչ
խոսքերը, որոնք այժմ մարգարեական են հնչում։ Կցանկանայի մեջ բերել
թուր քական սուլթանին զապորոժյան կազակների պատասխանի ամ բող ջա -
կան տեքստը, բայց, այնուամենայնիվ, ձեռնպահ կմնամ դա անելուց, թե չէ մեկ
էլ տեսար այնպես չեն հասկանա մարդու (սույն պարագայում սուլ թան Էրդո -
ղա նի) իրավունքների պաշտպանները։ Ինչևէ։ Որպեսզի ընթեր ցողնե րին հաս -
կանալի լինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ընդամենը մի քանի տող բերեմ այդ
նա մակից. «Դու բաբելոնյան խոհարար ես, մակեդոնական կա  ռապան, երու -
սաղեմյան գարեջրագործ, ալեքսանդրիական այծ հար վածող, Մեծ և Փոքր
Եգիպ տոսի խոզարած... ամբողջ աշխարհի և ենթաշ խարհի հիմար... Դու
խո զի դունչ ես, զամբիկի քամակ, մսագործի շուն, չկնք ված ճակատ...»։ Ինձ`
որպես հայի, միանգամայն հասկանալի են զապորժ յան կազակների զգաց -
մունք ները, դրանք խիստ արդիական են նաև հիմա, երբ Օսմանյան կայս -
րության երիտթուրքերի կազմակերպած Հայոց ցեղա սպա նությունից 105
տա րի անց նրանց հոգևոր ժառանգորդ սուլթան Էրդո ղանն այսօր շարու նա -
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կում է իր հոգևոր «հովիվների» հանցագործություն ները Արցախի Հանրա պե -
 տութ յան ազատասեր հայ ժողովրդի հանդեպ։

Հարգելի ընթերցող, երկուշաբթի, Նյու Յորքի ժամանակով օրվա եր կ -
րորդ կեսին ՄԱԿ ԱԽ անդամները փակ խորհրդակցություններ անցկացրին
Լեռ  նային Ղարաբաղի իրավիճակի վերաբերյալ` Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի
և ԱՄՆ-ի` ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների եռյակի առաջարկով։ Ին -
չ պես տեղեկացնում է Interfax-ը, ՄԱԿ-ում ՌԴ մշտական ներկայացուցիչ Վա -
սիլի Նեբենզյան ասաց, որ Անվտանգության խորհրդում քննարկում են, թե ինչ -
պես կարելի է ավելի արդյունավետ վերահսկել հրադադարի ռեժիմի պահ պա -
նումը Լեռնային Ղարաբաղում, որի մասին պայմանավորվածութ յունը ձե ռք է
բերվել երկու անգամ` հոկտեմբերի 10-ին և 18-ին, բայց երկու դեպ քում էլ շու -
տով խախտվել է։ «Հրադադարի մասին պայմանավորվա ծութ յան ձեռքբեր -
ման պահից այն չի պահպանվել։ Գլխավոր հարցն այն է, թե ինչպես ապահո -
վել հրադադարի ռեժիմի պահպանման վերահսկողութ յունը։ Այսօր տեղեկութ -
յուն ներ են հայտնվել այն մասին, որ ՌԴ պաշտպա նության նախարարութ յու -
նը բանակցություններ է վարում Հայաստանի և Ադր բեջանի գործընկերների
հետ այն մասին, թե ինչպես իրականացնել վերահսկողության այդ մեխա -
նիզ մը», – լրագրողներին ասել է Նեբենզյան փակ հանդիպման արդյունք նե -
րի վերաբերյալ։ Նշենք նաև, որ ս. թ. հո կտեմ բերին Ռուսաստանն է զբաղեց -
նում ՄԱԿ Անվտանգության խորհրդի նա խագահի աթոռը։

Վերջաբանի փոխարեն: Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի
կողմից ռազմական ագրեսիա սկսելու առաջին օրվանից, կարելի է առանց
չա  փազանցության հաստատել, որ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունն է, ի
տա ր բերություն գործընկեր շատ երկրների, որ չի սահմանափակվել լոկ
ականջ շոյող նախազգուշացումներով նեոօսմանների հասցեին, դիցուք` «դա -
 տապարտում ենք», «մտահոգություն ենք հայտնում» մարտական գոր ծո -
ղություններին Սիրիայից ահաբեկիչների ներգրավման փաստերի առն չութ -
յամբ։ Այդպես էլ չհնչեց ՆԱՏՕ-ի մերձավոր դաշնակից Թուրքիայի ապա կա -
ռուց ողական, ավելին` սադրիչ գործողությունների ոչ մի խիստ, կոշտ դա տա -
 պարտում։ ՌԴ ՕՏՈւ-ի հարվածները Սիրիայում գրոհայինների ճամբա րնե -
րին, որոնք պատրաստվում էին Լեռնային Ղարաբաղ ուղարկվելու հա մար, լու -
րջ և, համոզված եմ, սթափեցնող նախազգուշացում եղան Թուր քի այի, նրա`
նեո օսմանյան սուլթան Էրդողանի համար` նրա բացահայտ սադ րիչ գոր ծո -
ղությունների անթույլատրելիության մասին։ Այս առնչությամբ կցան կանայի
մեջբերել REGNUM տեղեկատվական գործակալությունում 2020 թ. մարտի 2-
ին հրապարակված իմ «Պատերազմը Ռուսաստանի դեմ աղետ է Թուրքիայի
համար» հոդվածի անոտացիան. «Այս տագնապալի օրե րին հարկ է նորից
ընդգծել. Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի ան վտանգությունը, փխր -
ուն խաղաղության պահպանումը Հարավային Կով կասի տարածաշրջանում
նո րահայտ սուլթան Սուլեյման Հիասքանչի, այս ին քն` Էրդողանի արկածա խն -
դրական քաղաքականությունից շատ բանով կախված կլինի այն որո -
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շումներից, որոնք կկայացնի Մեծ Ռուսաստանը։ Այո, Վրաստանի և Ադր բե -
ջանի անվտանգությունը նույնպես կապահովվի Ռու սաս տանի ջանքերով։
Եթե Էրդողանը պատերազմ սանձազերծի Ռու սաս տանի դեմ, աղետը Թուր -
քի այի համար անխուսափելի կդառնա։ Բայց դա չի լինի Ռուսաստանի ընտ -
րությունը»։ Թող ների ինձ հարգելի ընթերցողը ավե լի վաղ գրած հոդ ված նե -
րիս քանիցս հղումներ կատարելու համար։ Կրկնում եմ, այժմ Արցախի Հան -
րա պետությունում (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տութ յունում) ամբողջ տե -
ղի ունեցողը միանգամայն կանխատեսելի էր։ Բայց, ավաղ, իմ բոլոր նա խա -
զգուշացումներն այդպես էլ մնացին ձայն բարբառո հանապատի։ Նորից ու
նո րից երախտագիտություն եմ հայտնում REGNUM տե ղեկատվական գոր -
ծակալության գլխավոր խմբագիր, հարգարժան Մո դեստ Ալեքսեևիչ Կոլերո -
վին, Պետական դումայի ԱՊՀ գործերի և հայրենա կիցների հետ կապերի կո -
միտեի առաջին փոխնախագահ, միջազգային «Լա զարյան ակումբի» (որի
պաշ  տո նական կայքում հրապարակվել են իմ հոդվածները) ստեղծող հար -
գարժան Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ Զատուլի նին։ Պաշտոնական Երևանը, և
ոչ միայն, էմբարգո է դրել իմ հոդվածների վրա, իսկ տողերիս հեղինակին
չես տեսնի ՀՀ հեռուստատեսության ամենա տար բեր ալիքների էկրան նե -
րին, էլ չեմ ասում ինտերնետ-հեռուստա ալիք ների մասին, որոնք հեռար ձա -
կ վում են սորոսյան ողորմությունների շնորհիվ։ Միայն հրաշքով «ողջ
մնացած» «Իրավունք», «Новое Время» հայրենա սիրա կան պարբերական -
նե րը, Shame.am ինտերնետ-պարբերականը (արդեն 10 օրից ավելի այդ
պարբերականի կայքը արգելափակված է), հազ վադեպ` նաև «Голос Ар -
мении» ինտերնետ-պարբերականն են հրա պարակել իմ հոդվածները։ Այն -
ինչ, հիմա ավելի քան ակնհայտ է, որ Հայաս տանի Հանրապետությունում 2018
թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո տեղի ունեցած իրա -
դարձություն ների իմ գնահա տականներն ու կան խատեսումները շատ չանցած
իրականություն էին դառնում։

Հ. Գ. 1. Վերադառնալով ռուսաստանյան լրատվամիջոցներում Ար -
ցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած` լայնորեն լուսա -
բանվող պա   տերազմի թեմային, հարկ է հատկապես ընդգծել մի բավական
էա կան հան գամանք, դիցուք. բանավեճերի մասնակիցների մեծ մասը հան -
գամանքների տա րօրինակ բերումով չի խորանում ՌԴ (և ոչ միայն) լրատ -
վա միջոցներում ափ շերոնյան սուլթանի և Ко-ի կողմից լայնորեն շրջանառ -
վող թեզիսի իրա վա չա փության հարցում` օկուպացված ադրբեջանական
տա րածքների մասին, նե րառյալ բացի Լեռնային Ղարաբաղի անվտան գութ -
յան գոտու 7 շրջաններից նաև Ար ցախի Հանրապետության տարածքը։ Այն -
ինչ, հատկապես պետք է նշել, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութ յու -
նը երբեք չի եղել Ադրբեջանի Հան րա պետության կազմում։ Նորից հղում կա -
տարեմ ոչ վաղ պատմական անցյալի փաս տերին։ Այսպես, 1990 թ. ապրիլի
3-ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը որո շում է կայացնում «ԽՍՀՄ-ից մի ու -
թենական հանրապետությունների դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծ -
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ման կարգի մասին» օրենքի ուժի մեջ մտնելու մա սին։ Այդ որոշման երկրորդ
կետում գրված է. «... ցանկացած գործողություն` կապ ված ԽՍՀՄ-ից միու -
թե նական հանրապետության դուրս գալու հարցադր ման հետ, որը կհակասի
«ԽՍՀՄ-ից միութենական հանրապետությունների դու րս գալու հետ կապ -
ված հարցերի լուծման կարգի մասին» ԽՍՀՄ օրենքին (N 1410−1, 1990 թ.
ապ րիլի 3), նախաձեռնված ինչպես օրենքի ուժի մտնելուց առաջ, այնպես էլ
հետո, իրավաբանական որևէ հետևանք չի ծնում ինչպես ԽՍՀ Մի ության,
այնպես էլ միութենական հանրապետությունների համար»։ Հա մա ձայն այս
նույն օրենքի` ԽՍՀՄ կազմից կարելի էր դուրս գալ միայն հանրապե տութ -
յունում անցկացված հանրաքվեի արդյունքի հիման վրա։ Ընդ որում` հա -
նրա  պետության (սույն պարագայում` Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի) կազմում
գտնվող ինքնավար հանրապետությունները, մարզերը (մեր պարագայում`
Լեռնային Ղա րաբաղի Ինքնավար Մարզը) և օկրուգները ստանում են իրա -
վունք` հենվելով վարչատարածքային այդ միավորումներում անցկացված
հանրաքվեի արդյուն ք ների վրա, ընդունել որոշում` կամ մնալ ԽՍՀՄ կազ -
մում, կամ առհասարակ ան կախ դառնալ։ Եվ ահա, 1991 թ. օգոստոսի 30-ին
Ադր բեջանական ԽՍՀ Գերա գու յն խորհրդի արտահերթ նիստում ընդուն -
ված «Ադրբեջանի Հանրա պետութ յան պետական անկախության վերականգն -
ման հռչակագիրը» և 1991 թ. հո կ տեմ բերի 18-ին ընդունված Սահմանադրա -
կան ակտը Ադրբեջանի Հան րապետության պետական անկախության մա -
սին` «ԽՍՀՄ-ից միութենական հան  րապետությունների դուրս գալու հետ կապ -
ված հարցերի լուծման կարգի մասին» ԽՍՀՄ օրենքի 2-րդ կետին համա -
պա տաս  խան, ոչ մի իրավաբանական ուժ չունեն։ Միևնույն ժամանակ, թու -
րք-ադրբեջանական դիվանագիտության ավա նդական նենգության տեսա -
կետից բավական բնութագրական են Սահ մանադրական ակտի 1–3 հոդ -
ված ները. «Հոդված 1. 1920 թ. ապրիլի 27–28-ին ՌԽՖՍՀ 11-րդ բանակի
ներ խու ժումը Ադրբեջան, հանրապետության տարածքի անեքսիան, Ադր -
բեջա նական Դեմոկրատական Հանրապետության` միջազ գա յին իրավունքի
սուբ յեկտի տապալումը Ռուսաստանի կողմից անկախ Ադր բե ջանի օկուպա -
ցիա են։ Հոդված 2. Ադրբեջանական Հանրապետությունը 1918 թ. մայիսի
28-ից մինչև 1920 թ. ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանական Հան -
րապետության իրավահաջորդն է։ Հոդված 3. 1922 թ. դեկտեմբերի 30-ի ԽՍՀՄ
կազմավորման մասին պայմանագիրը անվավեր է Ադրբեջանին վերա բերող
մասի ստորագրման պահից»։ Նշենք նաև, որ անկախության հանրաքվեն
Ադր բեջանում անցկացվել է 1991 թ. դեկտեմբերի 29-ին, այսինքն` ԱՊՀ նպա -
տակների և սկզբունքների մասին Ալմա Աթայի հռչակագրի ընդունումից 8
օր հետո, որը հայտարարեց ԽՍՀՄ գոյության դադարեցման մասին։ Եվ ահա,
Լեռ նային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության հանրաքվեն տեղի
է ունեցել 1991 թ. դեկտեմբերի 10-ին` 1990 թ. ապրիլի 3-ի «ԽՍՀՄ-ից մի ութե -
նա կան հանրապետությունների դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծ -
ման կար գի մասին» ԽՍՀՄ օրենքին լիովին համապատասխան։ Օրենք, որը
ԽՍՀՄ տա րած ք ում միակ իրավական ակտը դարձավ, որը միանգամայն
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հա վասար իրա վունքներ էր տալիս ԽՍՀՄ բոլոր սուբյեկտներին ինքնուրույն
և ազատ որոշելու իր պետաիրավական կարգավիճակը և կանոնակարգում
էր ինչպես ԽՍՀՄ-ից, այնպես էլ միութենական հանրապետությունից դուրս
գալու ընթացակարգը։ Ավելին, Ադրբեջանի կազմից դուրս գալը Լեռնային
Ղա րաբաղն իրականացրեց ՄԱԿ Կանոնադրությանը, միջազգային իրա -
վուն քի նորմերին և, կրկնում եմ, ԽՍՀՄ այն ժամանակ գործող օրենս դրութ -
յանը լիակատար համապատասխա նութ յամբ։ Այսպիսով, արդեն ձանձրաց -
րած հղումները Ադրբեջանական Հանրա պե տութ յանն Արցախի Հանրա -
պետութ յան պատկանելության մասին կա´մ սուլթան Էրդողանի հովա նա -
վորությամբ ափշերոնյան սուլթանի սանձազերծած պատերազմի հետ կապ -
ված բանավեճերի ամեն տեսակ մասնակիցների անբա վարար տեղեկաց -
վածության արդյունք են, կա´մ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականութ -
յան ջատագով հաստիքային փորձագետների կանխակա լության հետևանք։
Մեկ անգամ ևս նշեմ, որ Արցախի Հանրապետությունը (Լեռ նային Ղա րա -
բաղի Հանրապետություն) երբեք չի եղել Ադրբեջանական Հանրա պե տութ -
յան մաս։ Միջազգային իրավունքը հարգող յուրաքանչյուր փորձագետ, որ -
քան էլ որ ԽՍՀՄ-ն ատող կամ ռուսատյաց լինի, պետք է ընդունի այս անբե -
կա նելի ճշմարտությունը. Արցախի Հանրապետությունը երբեք չի եղել Ադր -
բեջա նական Հանրապետության կազմում։

Հ. Գ. 2. Օրերս մեր բարդ ժամանակներում լուրջ և բավական պա հա ն -
ջված «Կիրակնօրյա երեկոն Վլադիմիր Սոլովյովի հետ» հաղորդման մեջ,
որի հեղինակն ու վարողը Վլադիմիր Ռուդոլֆովիչ Սոլովյովն է, ես միան գա -
մայն նորովի բացահայտեցի ինձ համար կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազա րո -
վին, այն նույն Շահնազարովին, որի պապերն ու ապուպապերը Շուշիի մե -
լիք  ներ են եղել (ինչի մասին, ըստ Շահնազարովի, համապատասխան փաս -
տա  թղթեր կան պահպանված)։ Նա անկեղծորեն իր հիացմունքն էր հայտ -
նում Ադ րբեջանի ժողովրդական գրող Չինգիզ Աբդուլաևի ելույթի հետ կապ -
ված, որը եթեր էր հեռարձակվել ս. թ. հոկտեմբերի 16-ին Վլադիմիր Սոլով -
յովի հա ղո րդման մեջ։ Ռեժիսորին հուզել էր այն, որ Աբդուլաևը մանրամասն
գիտի Ալեք սանդր Սերգեևիչ Գրիբոյեդովի «Խելքից պատուհաս» կատա կեր -
 գութ յան հե րոսների ճակատագիրը։ Միամտությունիցս ելնելով` ես կարծում
էի, թե անթաքույց հիացմունքի հետ միասին անվանի ռեժիսորը ափսոսանք
կհայտ նի, որ Չ. Աբդուլաևը չի կարդացել Օսիպ Մանդելշտամի «Ֆայտոն -
չին» հան րա հայտ բանաստեղծությունը` գրված 1931 թ. հունիսի 12-ին, Օ.
Ման դելշ տամի և նրա կնոջ` Նադեժդա Մանդելշտամի Շուշի կատարած
ուղ ևորությու նից հետո, ազերիների կողմից Շուշի քաղաքի հայ բնակչության
բնաջնջումից և այն լիովին հրկիզելուց 11 տարի անց։ Բանաստեղծի կինը
Ղա րաբաղ կա տարած ուղևորության մասին կգրի. «Լուսածագին ավ տո բու -
սով Գյանջայից հասնում ենք Շուշի։ Քաղաքն սկսվում էր անծայրածիր գերեզ -
մանոցից, հետո շու կայի փոքրիկ հրապարակն էր, դեպի ուր տանում են թա -
լան ված քաղաքի փո ղոցները։ Մեզ արդեն վիճակվել էր տեսնել բնակիչների

605

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



կողմից լքված, մի քանի կիսավեր տներից բաղկացած գյուղեր, բայց այս` մի
ժամանակ ակնհայտ հարուստ ու բարեկարգ քաղաքում, աղետի ու կոտո -
րա ծի պատկերը չա փա զանց ակնհայտ էր (արժանահավատ գնահատա -
կան ներով` Շուշիում սպան վել է 2–10 հազար հայ։ Սովետական հանրագի -
տա րանը սպանվածների թիվը նշում է 2096 մարդ – Ա. Գ)։ Մենք քայլում էինք
փողոցներով, և ամենուր նույն պատկերն էր. երկու շարք տներ` առանց տա -
նիքների, պատուհանների, դռ նե րի։ Կոտրված պատուհաններից տեսանելի
էին դատարկ սենյակները, տեղ-տեղ` պաստառների կտորները, երբեմն կո -
տրված կահույքի մնացորդները … Ասում են` կոտորածից հետո բոլոր ջրհոր -
ները դիակներով բերնեբերան լցված էին։ Եթե որևէ մեկը ողջ էր մնացել` փա -
խել էր այս մահվան քաղաքից։ Լեռ նային բոլոր փողոցներում մենք որևէ մար -
դու չհանդիպեցինք։ Միայն ներքև ում` շուկայի հրապարակում, տեսնում ենք
մարդկանց, որոնց մեջ, սակայն, գեթ մեկ հայ չկար, միայն մահմեդականներ
էին։ Օսիպ Մանդելշտամի մոտ տպա վո րութ յուն էր ստեղծվել, որ կարծես
շու կայում մահմեդականները այն մարդա սպան ների մնացորդներն են,
որոնք տասը տարի առաջ ավերել էին քաղաքը, մի այն թե դրանից որևէ դաս
չէին քաղել նրանք. արևելյան աղքատություն, հրե շա վոր ցնցոտիներ ու թա -
րա խոտ պալարներ նրանց դեմքերին …»։  

Իր և կնոջ` Նադեժդայի ապրումները Օսիպ Մանդելշտամն արտահայ -
տել է այսպիսի տողերով.

... Ես Ղարաբաղը տեսա լեռնային,
Տեսա գիշատիչ Շուշի քաղաքը,
Ուր ճաշակեցի սարսափներ մահի –
Հոգուս խռովքին համանվագ:

Քառասուն հազար մեռյալ լուսամուտ,
Ակնախոռոչներ մութ, սնամեջ.
Դառը տքնանքի բոժոժը հմուտ
Թաղված էր այնտեղ` լեռների մեջ… 

Անամոթաբար շառագունում են 
Մերկ տներն ու վեր նայում անթարթ, 
Երկինքը վերից մեգն իր մանում է, 
Որպես մուգ-կապույտ ոմն ժանտախտ

(թարգմ.` Հրաչյա Բեյլերյանի)։

Կարծում եմ, որ ХХ դարի մեծագույն բանաստեղծ նե րից մեկի` Օսիպ
Մանդելշտամի այս տողերը, անվիճելիորեն, կհարստացնե ին ժո ղով րդա -
կան գրող, մուալիմ Չինգիզի խոսքերը, դրանց հավաստիութ յուն ու լր ջութ -
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յուն կհաղորդեին, այլ ոչ թե կընկալվեին անկեղծ չասված կենա ցի ժանրով։
Հետն էլ համարձակվում եմ հուսալ, որ ռեժիսորի հիացմունքը կպակասեր։

Որպեսզի ընթերցողները տպավորություն չստանան, թե կանխակալ եմ
Կարեն Շահնազարովի ելույթի ընկալման հարցում, առանձնացնեմ նաև դրա -
 կան պահերը։ Այսպես, ինձ համար միանգամայն հասկանալի էր նրա հոր`
բաք  վեցու անկեղծ ցանկությունը` լինել այդ քաղաքում։ Ըստ երևույթին, նա
ցան կանում էր իր աչքերով տեսնել հայկական ջարդերի չսպիացող վեր -
քերը, որոնք տեղի էին ունեցել 1990 թ. հունվարի 13-ից 20-ը Բաքվում։ Ըն -
թերցող  ներին հիշեցնենք, որ այդ օրը (հունվարի 13-ին) այնտեղ ան կար գութ -
յուններ սկսվեցին էթնիկական հողի վրա, որոնք ուղեկցվում էին հայ
բնակչության հան դեպ զանգվածային բռնությամբ, թալանով, սպանություն -
նե րով, հրկիզում նե րով և գույքի ոչնչացմամբ։ «Փառք Սումգաիթի հերոս նե -
րին», «Կեցցե´ Բաքուն առանց հայերի» կարգախոսները ամենատարած վա -
ծն ու պահանջվածն էին մոլեգնած ամբոխների համար։ Բաքվում կազ մա -
կերպ ված հայկական ջար դերի զոհերի թիվը ճշգրտված չէ։ Մի շարք հետա -
զոտող ների կարծիքով` այդ թի վը գերազանցում է 200 մարդը։ «Մենք դեռ
կսա րսռանք Ադրբեջանի մայրա քա ղաքում հայերի ջարդերի մանրամասնե -
րից, երբ կխոսեն որպես Ժողովր դական ճակատ ներկայացող ջահելների
կազ մակերպած կոտորածի փաս տա թղթերը։ Դեռ հայտնի կդառնա, թե ինչ -
պես և ինչու իրավիճակը դուրս եկավ վերահսկողությունից ... Մենք դեռ կկար -
դանք այն մասին, թե ինչպես հանրա պետության Կոմկուսի Կենտկոմի առա -
ջին քարտուղարն ասես դիտավորյալ սպասում էր այն օրերին, երբ յուրա -
քանչ յուր րոպեն բազմապատկում էր զո հերի թիվը ... Դեռ կիմանանք ժողովր -
դական պատգամավորների մի ինչ-որ հեր թական համագումարում զորքերի
կողմից քաղաքի պաշարման մանրա մասները...» («Огонёк» ամսագիր, N 6,
1990 թ.)։ Ի դեպ, գուցե նախախնամութ յունն է խաղացել իր դերը, որ կինո -
ռե ժիսորի հարգարժան հայրն այդպես էլ չգնաց Բաքու, չտեսավ հայաթափ
եղած, մի ժամանակ հոծ բնակեցված Ար մենի քենդը և Բաքվի Անդրկայարա -
նային շրջանը, Խուտորը ... Էլ չեմ ասում ին տերնացիոնալ քաղաք Բաքվի
բնա կիչ ռուսների և հայերի պղծված քրիս տոնեական Մոնտինյան գերեզ -
մանոցի մասին։ Ավարտելով այս թեման` նշեմ, որ համաձայն Human Rights
Watch զեկուցող Ռոբերտ Կիշենի` «ջարդերը լիո վին տարերային չէին (կամ,
գուցե, լիովին տարերային չէին), քանի որ ջարդա րարներն ունեին հայերի ու
նրանց հասցեների ցուցակները» (Conflict in the Soviet Union: Black January
in Azerbaidzhan, by Robert Kushen, 1991, Human Rights Watch, ISB N07 14
652 326, ISB N 9 780 714 652 320)։

Հարգելի ընթերցող, կարելի է բազմաթիվ այլ օրինակներ էլ բերել, որոնք
ամենայն համոզչությամբ վկայում են հայ ժողովրդի չսպիացող վերքերի մա -
սին Ադր բեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի գտնվելու պայմաններում։
Հե նց ֆիզիկական բնաջնջման սպառնալիքը Լեռնային Ղարաբաղի հայութ -
յանը ազ գային-ազատագրական պատերազմի հանեց 1992–1994 թթ.։ Այդ
ժա մա  նակ վանից անցել է 26 տարի։ Այսօրվա երիտասարդությունը ծնվել և
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դաստի արակ վել է անկախ, դեմոկրատական Արցախի Հանրապետություն -
ում։ Նա գի տի իր ազատ երկրամասի պատմությունը և պատրաստ է իր կյան -
քի գնով պաշտ պանել այն։ Պաշտպանել կյանքի իր իրավունքը ինքնորոշ -
ված, անկախ Ար ցախի Հանրապետությունում։ Եվ շատ եմ ցանկանում հա -
վատալ, որ Հա յաս տանի և Ռուսաստանի ռազմավարական դաշինքը կլինի
ոչ միայն հայոց պե տա կանության երաշխավորը, այլև կդառնա թուրք-ադր -
բե ջանական ցեղ ասպանության սպառնալիքից Արցախի ազատասեր ժո ղո -
վրդի փրկության մի ակ երաշխավորը։ Չէ՞ որ միայն Ռուսաստանն է ի զորու
հնազանդեցնելու «Եվ րոպայի հիվանդ մարդուն»` նորահայտ սուլթան Էրդո -
ղանին։  

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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РОССИЯ, И ТОЛЬКО РОССИЯ – ГАРАНТ СОХРАНЕНИЯ
МИРА В ЮЖНОМ КАВКАЗЕ

Аннотация
Мир и безопасность армян Республики Арцах будут гарантированы

ли шь при условии, когда Российская Федерация возьмёт под своё покро-
вительство Республику Арцах и «не уступит сего протектората никакому
треть ему Государству». Пусть закавыченные слова, взятые из Статьи III
Мо с ковского договора 1921 года, не ввергнут в шок современных нео ос ма -
мов, особенно султана Реджепа.

Когда пишутся эти строки, продолжается героическая борьба свобо-
долюбивого народа Республики Арцах за своё право жить на земле своих
от  цов и дедов, народа, полного решимости отстоять свои святыни, вот уже
две тысячи лет оберегаемые армянами в Нагорном Карабахе. Думаю, чи -
тателям будет интересно узнать, что писал известный русский поэт, ли те -
ра турно-культурный, общественно-политический деятель и большой зна -
 ток Кавказа Сергей Городецкий в газете «Кавказское слово» 23 мар та 1919
года в статье «Карабах»: «В Карабахе, в течение двух тысяч с лишним
лет армянский народ выдерживал натиск кочующих племён, сохраняя свою
культуру, обороняя свое национальное лицо … Все будущее возрожденных
наций зависит от того, найдут ли они в самих се бе достаточное количество,
так сказать, дрожжей своей национальной куль туры. При таких условиях все
цен тры, где по тем или иным причинам скон  центрировалась культурная
жизнь, приобретают исключительное значение. Таково и значение Карабаха
для Армении» (https://nashasreda.ru/sergej-gorodeckij-karabax/). Я не стану
приводить примеры, ссылаясь на более чем две тысячи религиозных и
куль турных памятников прошлых веков, каждый из которых, бесспорно,
стал бы своеобразной визитной карточкой принадлежности в недавнем ис -
торическом прошлом кочующих племён к одной из мировых цивилизаций.
Во ины обороны Арцаха, особенно молодежь, родившаяся в независимой
Нагорно-Карабахской Республике (Рес публика Арцах. – Ред.) осознанно
про являют беспримерный героизм, казалось бы, новое прочтение мыслей,
изложенных в книге «О Вардане и войне армянской», которая считается од -
ним из шедевров мировой исторической литературы, написанной очевид-
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цем летописцем Егише Ава райр ской битвы, произошедшей 26 мая 451
года на берегу реки Тхмут в ар мянской провинции Васпуракан. Напомним
чи тателям, что это была битва за право отстоять христианскую веру, ко -
торую армянский народ пр инял в 301 году, за право быть и оставаться ар -
мянами. В наши дни, когда всматриваешься в одухотворенные лица мо -
лодых воинов Армии обороны Арцаха, которые прямо в окопах буквально
пе ред боем проходят об ряд крещения священником с Библией в руках, на
память приходит бессмертное изречение Егише: «Смерть неосознанная
есть смерть, смерть осоз нанная – бессмертие». На Аварайрском поле спа -
рапет (полководец) Вар дан Мамиконян был убит. Проигранная битва в ра -
зы превосходящим силам персидской армии Сасанидов стала великой ду -
ховной победой армянского народа, ибо армия Вардана Мамиконяна вы -
полнила свою ос новную задачу – армяне отстояли право на жизнь и на
свою христианскую веру. Напомним читателям, что уже в V веке Армян -
ская Апостольская церковь причислила Вардана Мамиконяна и павших
вместе с ним на Ава райрском поле воинов-героев к лику святых. И сегодня,
спустя 1570 лет, лучшие сыны армянского народа в Арцахе материализу -
ют спрессованную в веках духовную победу своих предков, воплощают её
в реальную победу, отстаивая независимость Республики Арцах. И в их
по беде не при ходится сомневаться, так как они являются потомками дваж -
ды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Ивана Хрис то -
форовича Баграмяна, Героя Советского Союза, Адмирала Флота Советс -
кого Союза Ивана Степановича Исакова (Ованес Степанович Исаакян), Ге -
роя Со вет ского Союза, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа
Хача туровича Бабаджаняна, Маршала авиации Сергея Александровича
Ху дякова (Арменак Артёмович Ханферянц), Маршала инженерных войск
СССР Сергея Христофоровича Аганова, Героя Советского Союза, гене-
рал-полковника Михаила Артемьевича Парсегова, дважды Героя Совет -
ского Союза (удостоен второй Золотой Звезды посмертно) гвардии под -
пол ков ника Нельсона Георгиевича Степаняна. Вдумайтесь, пожалуйста,
ува жаемый читатель: все эти легендарные люди – карабахцы! Неу жели
турецко-азербайджанские вояки, бросая в бой турецкий спецназ и сирий-
ских террористов из Идлиба, надеются сломить непоколебимый дух вои-
нов Армии обороны Карабах?. Не дождутся. Возмездие же за убийство
невинных граждан Арцаха, за разрушенные города и села Рес публики
Арцах будет неизбежно. Если для турецкого султана Эрдогана развязан-
ная при его прямом подстрекательстве война против Арцаха – это утоле-
ние неуемной жажды через территорию Республики Армения проложить
«коридор» к аннексированным 100 лет назад исконным армянским зем-
лям Нахиджевана, тем самым согнув исламскую дугу на южных ру бежах
России, использовав в качестве тупого инструмента азербайджанские воо -
руженные силы и сирийских наемников-террористов из Идлиба, то, повто-
рюсь, этому никогда не бывать. Армянская сторона отстаи вает независи-
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мость своей Родины, своё право жить на исторической земле предков, хра-
нителей одной из древней христианской цивилизации.

Читатель вполне резонно может задуматься: мы живем в XXI веке и
одного героизма недостаточно, чтобы несгибаемая Рес публика Арцах с 150-
тысячным населением смогла не только противостоять, но и победить ту -
рецко-азербайджанские вооруженные силы с бо лее чем двумя тысячами
сирийских боевиков-террористов в придачу. Ведь вовсе не случайно вы -
пускник МГИМО, он же апшеронский султан Ильхам Алиев вместе со сво -
им военно-политическим поводырем султаном Эрдоганом бахвалятся тем,
что у одной нации и двух государств с суммарным населением 90 млн че -
ловек нет проблем с людскими ресурсами. Тем более когда по всей линии
фронта на передовой с азербайджанской стороны в основном воюют пред -
ставители национальных меньшинств Азербайджана – лезгины, таты, та -
лы ши, удины и, конечно, сирийские террористы из Идлиба. Апшеронский
султан хочет, проливая их кровь, заодно решить и весьма актуальный для
Азербайджана вопрос усмирения национальных меньшинств. Так вот,
господа нехорошие, Арцах непобедим, так как он обеспечен надежным
тылом – Республикой Армения и более чем десятимиллионной армянской
Диас порой. Той самой Диаспорой, которая в эти дни выступает как еди-
ное целое, будь то в го родах Европы, США, Канады, Австралии или Ар ген -
тины. Выступает с единым лозунгом – турецко-азербайджанский геноцид
не пройдёт!

Для полноты картины и чтобы не было недосказанных мыслей, при-
веду выдержки из недавних выступлений президента России Владимира
Владимировича Путина на итоговой пленарной сессии XVII ежегодного за -
седания Международного дискуссионного клуба «Валдай» (22 октября
2020 г.) и на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия
зовёт!» (29 октября 2020 г.). Один из ветеранов клуба «Валдай» Анатоль
Ливен спросил у президента России В. В. Путина: «… У меня вопрос по по -
воду конфликта, новой вспышки в Нагорном Карабахе. Россия, как и дру-
гие члены международного сообщества, всячески старается добиться
мирного разрешения этого конфликта, но пока ничего не получается. Ес -
ли так пойдёт дальше, – мы знаем, что у России давние исторические свя -
зи с Арменией и давние военные связи, – будет ли Россия выбирать сто-
рону в конфликте и поддерживать кого-то одного в этом конфликте с
Азербайджаном?». Каждое предложение, прозвучавшее в ответ и сказан-
ное выдающимся лидером России, бесспорно, достойно не только упоми-
нания, но и серьезного анализа и извлечения уроков – уроков мудрости,
тре петного и бережного отношения как к Армении, так и Азербайджану:
«У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи в России на гумани-
тарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. По -
этому для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнёры. И для нас
огромная трагедия, когда там гибнут люди». И, естественно, что в свете
этих оценок нужно понять, вникнуть в содержание следующих заключений
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Владимира Владимировича Путина: «… этот конфликт начался не просто
как межгосударственный конфликт и борьба за территории, он начался с эт -
нического противоборства. Это тоже, к сожалению, факт, когда в Сум -
гаите, а потом и в Нагорном Карабахе были осуществлены жестокие
прес тупления против армянского народа. Всё это в комплексе мы должны
учи тывать». Было бы нечестно с моей стороны, если бы я не привёл да -
ль нейшие высказания президента России В. В. Путина: «В то же время
мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть терри-
тории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно».

Так вот, уважаемый читатель, развязанная турецким и апшеронским
султанами война против Республики Арцах свидетельствует, что «жесто-
кие преступления в Сумгаите, а потом и в Нагорном Карабахе против ар -
мянского народа», армянские погромы в Баку и Гяндже в 1990 г. в настоя-
щее время трансформировались в откровенную политику геноцида ар мян
Арцаха, осуществляемую тандемом Эрдоган–Алиев. Естественно, что в
таких условиях говорить о совместном проживании армян Арцаха и азер -
байджанцев в одном государстве – значит засвидетельствовать  смягче-
ние мозгов или же на ереванском сленге – констатировать, что у гла ша -
таев сего циничного абсурда выше плеч пустота, а по-научному – чёрная
дыра. Стало быть, в сложившейся ситуации главенствующим становится
вопрос обеспечения безопасности, да что там безопасности – существо-
вания, недопущения геноцида армян самоопределившейся, не за висимой
Республики Арцах.

Приведу выдержку из аннотации к моей статье «Россия – гарант
спасения армян Арцаха от турецко-азербайджанского геноцида», опубли-
кованной 20 октября т. г. в ИА REGNUM: «Угроза физического уничтоже-
ния подняла армян Нагорного Карабаха на национально-освободитель-
ную войну в 1992–1994 гг. Сегодняшняя молодежь родилась и воспитыва-
лась в независимой, демократической Республике Арцах. Она знает исто-
рию своего свободного края и готова её ценою своей жизни отстоять. Хо -
чется верить, что союз Армении и России станет гарантом спасения наро-
да Арцаха от турецко-азербайджанского геноцида. Только России под си -
лу ус мирить больного человека Европы, новоявленного султана Эрдо га -
на». Уве рен, что голос Арцаха Россией был услышан. Позволю себе при-
вести вы держку из открытого письма президента Республики Арцах Ара -
ика Ару тюняна президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину: «…
Много ува жаемый Владимир Владимирович, Вы являетесь человеком и
руководителем, имеющим огромный личный авторитет в мире и нашем ре -
гионе. Про шу Вас сделать все возможное для прекращения боевых дей-
ствий и возобновления политических процессов в зоне азербайджано-ка -
рабахского конфликта. С самыми наилучшими пожеланиями, Араик Ару -
тю нян, пре зидент Республики Арцах». Это откровение президента Арцаха
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дорогого стоит. Это, по сути, честное признание, что Россия, и только Рос -
 сия не допустит геноцида армян Нагорного Карабаха.

В свете вышеизложенного постараемся понять смысл недавнего за -
явления советника президента США по вопросам нацбезопасности Ро -
берта О'Брайена о том, что США прорабатывают возможность размещения
скандинавских военных в районе Нагорно-карабахского конфликта, ко то -
рое он сделал 31 октября т. г. во время встречи в Лос-Анджелесе с пред-
ставителями армянской Диаспоры. Притом хочу выразить глубокую приз -
нательность моим соотечественникам в Калифорнии за их самоотвер-
женную борьбу за справедливое урегулирование Нагорно-кара бах ского кон -
фликта, за обеспечение безопасного существования независимой Респуб -
лики Арцах. Так вот г-н О'Брайен подчеркнул недопустимость размеще-
ния миротворческих войск стран-сопредседателей Минс кой группы ОБСЕ
(РФ, США, Франция) или соседних стран, в том числе Турции. «Мы считаем,
что обе страны (Армения и Азербайджан) должны принять скандинавских
миротворцев, и мы работаем со скандинавскими пра вительствами над соз -
данием миротворческих сил, которые можно было бы развернуть в регио-
не для соблюдения режима прекращения ог ня», – цитирует О'Брайена Public
Radio of Armenia. Видимо О'Брайен в своё время был очень впечатлен «пло -
дотворной» работой голландских миротворцев, которые в апреле 1993
года решением Совета Безопас ности ООН были размещены в Сребрени -
це, объявленной «зоной безопасности» (в количестве 600 человек, воору-
женных стрелковым оружием). Не стану приводить жуткие подробности
тра гедии, разыгравшейся в июле 1995 года в Сребренице. Замечу лишь,
что гибель боснийских му сульман (8200 человек) и около 2388 сербских
женщин и детей, погибших от рук боснийцев в результате этнических «чис -
ток», есть и результат, мяг ко выражаясь, бездействия миротворцев
(ru.wikipedia.org/wiki/Резня_в_Сребренице).

В связи с заявлением советника президента США по нацбезопасно-
сти замечу, что за день до этого, 30 октября 2020 года в интервью The
Daily Telegraf «народный премьер» Армении Никол Пашинян сказал: «Я
вы с тупаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но пробле-
ма заключается в том, что размещение миротворческих сил из РФ должно
быть одобрено всеми сторонами конфликта». Что ж, О'Брайен буквально
на следующий день, 31 октября т. г. внёс «ясность» на сей счёт, а именно:
если вводить миротворцев, то с обязательным условием наличия в их сос -
та ве воинских подразделений государств-членов НАТО (раз уж Турции в
этом отказано со стороны США). Однако в этом случае в воздухе повиса-
ет вопрос замглавы МИД России Андрея Руденко, который, комментируя
заявление советника президента США по национальной безопасности
Ро бер та О'Брайена касательно возможного появления в зоне Карабах с -
кого конфликта миротворцев из Скандинавии, сказал: «Нужно у аме ри кан -
цев спрашивать, откуда они взяли эту идею?». По его словам, в МИД РФ не
располагают подробностями по этому предложению.
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Уважаемый читатель, когда пишутся эти строки, продолжают посту-
пать тревожные сообщения о применении в Нагорном Карабахе азербай-
джано-турецкой военщиной нового вида оружия. Так, Госслужба по чрез-
вычайным ситуациям Арцаха выступила с сообщением, в котором гово-
рится: «На территории Республики Арцах найден боеприпас от примене-
ния нового вида вооружения. Выяснилось, что это зажигательное кассетное
оружие, длина снаряда 40 см». Напомним читателям, что 31 октября т. г.,
как сообщает ТАСС, «Утром на северо-восточном, южном и юго-восточном
направлениях возобновились боевые действия. Противник продолжает
атаковать мирные поселения и гражданскую инфраструктуру. Про тивник
применил оружие, содержащее химические элементы (белый фосфор),
запрещенные Женевскими конвенциями», – указали в Едином армянском
ин формационном центре при правительстве Армении (https://tass.ru/mezh-
dunarodnaya-panorama/9880847).

Можно и далее продолжить вопиющие проявления геноцидальной
политики, проводимой турецко-азербайджанскими султанами в ходе из на -
чально преступной войны. Войны, которая была развязана апшеронским
сул таном при прямом подстрекательстве султана Эрдогана, в нас тоящее
время открыто выступающего в роли самозваного вождя радика льного Ис -
лама. Здесь, уважаемый читатель, признаюсь, что никогда не думал, что
мне придется в хорошем ключе цитировать «народного премьера» РА
Никола Воваевича, себя любимого, но факты – вещь упрямая. Так, премь-
ер-министр Республики Армения Никол Пашинян в интервью не мецкому
изданию Bild (которое было опубликовано 4 октября т. г.), отвечая на воп -
рос, какие действия следует предпринять Германии в текущей ситуации,
ответил: «Ожидаю четкой позиций. Если международное сообщество не -
верно оценит геополитическое значение этой ситуации, Европе следует
ожидать Турцию близ Вены … Полагаю, через 100 лет Турция вернулась в
ре гион Южного Кавка за, чтобы продолжить Геноцид армян. Нагорный Ка -
ра бах и Армения сейчас стали фронтом цивилизации. Армяне на Южном
Кавка зе являются последним препятствием экспансии Турции на север,
юго-восток и на восток. Империалистическая политика Турции простира-
ется значительно дальше, чем Южный Кавказ». Что ж, как показали собы-
тия минувшего дня в Вене, Никол Воваевич оказался провидцем. Дай Бог,
чтобы он столь же трезво оценил всю опасность для судеб двух армян-
ских государств своё дальнейшее пребывание в должности Верховного
главнокомандующего вооруженными силами Респуб ли ки Армения, кото-
рая «стала сейчас фронтом цивилизации».

Вместо послесловия. В чём же выход из создавшего крайне опасно-
го положения, в котором оказался армянский народ Республики Армения
и Республики Арцах? Не скрою, уважаемый читатель, сегодня эти вопро-
сы, а вернее поиск ответов на них, уверен, в мыслях и чувствах всех ар -
мян планеты Земля.
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Размышляя о судьбах двух армянских государств – Республики Ар -
мения и Республики Арцах, всё время в памяти совершенно по-новому
воск решают события 100-летней давности, когда судьба армянского наро -
да «решалась сильными мира сего». Я невольно вспоминаю Севрский мир -
 ный договор (так и не вступивший в силу), подписанный 10 августа 1920 го -
да в городе Севр (Франция), согласно которому Турция признавала Ар -
мению «как свободное и независимое государство». Согласно договору,
Турция и Армения соглашались подчиниться президенту США Вудро Виль -
сону по арбитражу границ в пределах вилайетов Ван, Битлис, Эрзурум и
Трапезунд и принять его условия относительно доступа Армении к Чер -
ному морю. Вспомнил из истории, что 22 ноября 1920 года президент
США Вудро Вильсон внёс на рассмотрение союзников Ар битражное пред-
ложение, по которому Турция должна была передать Ар мении террито-
рию площадью 103 599 кв. км: две трети вилайетов Ван и Битлис, почти ве -
сь вилайет Эрзурум, большую часть вилайета Трапе зунд, включая и порт
(на берегу Черного моря) …

Не мог не вспомнить и Московский договор между Россией и Тур -
цией от 16 марта 1921 года, в Статье III которого было записано: «Ста тья
III. Обе Договорившиеся Стороны согласны, что Нахичеванская об ласть в
границах, указанных в приложении (С) настоящего договора, об ра зует
автономную территорию под покровительством Азербайджана, при усло-
вии, что Азербайджан не уступит сего протектората никакому треть ему Госу -
дарству». Вспомнил и то, что, хотя исторически симпатии Рос сии находи-
лись на стороне православных Афин, Фрунзе и Аралов, направленные Ле -
ниным на помощь туркам, «нанесли большой урон грекам, привезя их вра-
гам сотни тысяч золотых рублей и оружие. Всего с 1920 по 1922 годы Совет -
ская Россия поставила Ататюрку и его сторонникам 10 млн деньгами, 39
тыс. винтовок, 327 пулеметов, 147 тыс. снарядов и два миноносца – «Жи -
вой» и «Жуткий». Советские специалисты помогли наладить воен ное произ -
вод ство: под их руководством построили две пороховые фабрики» (Игорь
Гашков: «Союз России и Турции. Как Ленин пришёл на помощь Ататюрку», 3
июня 2020 г., tass.ru/obschestvo/8631339).

Уже в наши дни генетическое коварство новоявленных неоосманов
имело место 24 ноября 2015 г. в 10 час. 24 мин. (мск), когда российский
фронтовой бомбардировщик СУ-24 М был сбит в районе сирийско-турец-
кой границы ракетой «воздух-воздух», выпущенной самолетом F-16 турец-
ких BBC. Экипажу удалось катапультироваться. Однако командир подпол-
ковник Олег Пешков погиб, попав под автоматный огонь туркоманов с
земли во время спуска на парашюте. Штурман СУ-24М капитан Константин
Мурахтин был спасен спецподразделениями РФ и сирийской армии. Во вре -
мя операции погиб морпех-контрактник Александр Позынич.

Гнусная сущность и подлинное лицо неоосманских ястребов особен-
но ясно проявились и в заявлении советника президента Турции Месута Хак -
 ки, которое он сделал в конце февраля т. г. в эфире телеканала “A-Haber”
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пос ле того, как турецкие военные, незаконно пребывающие в сирийской
провинции Идлиб, погибли, оказавшись под обстрелом. «Россия будет рас-
членена изнутри. В России проживает 25 миллионов мусульман. В про-
шлом мы сражались с Россией шестнадцать раз, мы сделаем это снова, на-
ша месть будет очень страшной», – грозно заявил турецкий чиновник, прих -
востень султана.

Все эти тревожные размышления привели меня к вполне однознач-
ному выводу. Да, героический народ Арцаха на поле боя проявит беспри-
мерные боевые качества своих отцов и дедов, далёких предков, однако не
хотелось, чтобы в XXI веке в Нагорном Карабахе повторилась картина Фер -
мопильского сражения 480 г. до н. э., когда (по различным данным) от 5200
до 7700 греков сражались с персидской армией численностью (по оцен кам
современных историков) в 200−250 тысяч человек. А к третьему дню сра-
жения лишь около 500 спартанцев, феспийцев и фиванцев стояли на сме -
рть, обретя в веках своё бессмертие. Убежден, что при внимательном проч -
тении открытого письма президента Арцаха Араика Арутюняна Владимиру
Владимировичу Путину мы вправе продолжить и завершить письмо его
единственно напрашивающейся мыслью, призывом, наконец, просьбой,
повторюсь: мир и безопасность армян Республики Арцах будут гарантиро-
ваны лишь при условии, когда Российская Федерация возьмёт под своё
покровительство Республику Арцах и «не уступит сего протектората ника-
кому третьему Государству». Пусть закавыченные слова, взятые из Статьи
III Московского договора 1921 года, не ввергнут в шок современных нео ос -
мамов, особенно султана Реджепа. А выпускник МГИМО, если внимательно
поразмыслит, думается, что поймёт – в таком решении зак лючено как его
спасение, так и спасение Азербайджанской Республики, которой Реджеп
Тай ипович уготовил сюрприз, выражающийся формулой – один народ, од -
но государство.

Уважаемый читатель, естественно, может поинтересоваться – а как
на это среагируют власть предержащие Армении, сам Никол Воваевич,
се бя любимый. Уже не приходится говорить об армянских почитателях скан -
динавских миротворцев. Что ж, не буду спешить с ответом, ибо время по -
кажет. Я верю в светлое будущее Республики Арцах под протекторатом Рос -
сии, именно России, и только России.

Статью хотелось бы завершить словами истинного и честного друга
армянского народа президента Российской Федерации Владимира Вла -
ди мировича Путина, сказанные 29 октября т. г. во время инвестиционного
форума «Россия зовёт!»: «Мы изначально исходили из того, что нужно го -
 ворить – наша позиция является абсолютно открытой – о возможности пе -
ре  дачи Азербайджану пяти плюс двух районов с обеспечением опреде-
лённого режима зоны Карабаха, взаимодействия с Арменией и так далее.
В чём или где это долгосрочное урегулирование, как Вы спросили, – сей-
час я подхожу к самой сути Вашего вопроса – в том, чтобы найти баланс ин   -
тересов, который устраивал бы обе стороны – как азербайджанский на -
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род, к которому мы относимся с неизменным уважением, так и интересы
были бы учтены армянского народа и государства Армения. С тем чтобы лю -
ди чувствовали себя в безопасности, но при этом были бы созданы ещё и
возможности для эффективного регионального развития с разблокирова-
нием и развитием всех инфраструктурных возможностей, которые бы лег -
ли в основу эффективного развития как Азербайджана, так и Армении, да и
самого Нагорного Карабаха, где люди живут достаточно скромно».
Вдумайтесь, уважаемый читатель, что эффективное развитие как Азер бай -
джана, Армении и Нагорного Карабаха рассматривается индивидуально.

P. S. А сейчас, уважаемые читатели, представьте на минуту реакцию
султана Эрдогана, когда он узнает о том, что Российская Федерация поло-
жительно отнеслась к просьбе подавляющего большинства граждан На гор -
ного Карабаха и согласилась взять под свое покровительство Республику
Арцах. При этом уж кто-кто, но турецкий султан вкупе с апшеронским султа-
ном прекрасно осведомлены, что Нагорно-Карабахская Рес публика никогда
не была в составе Азербайджанской Республики. Об этом напоминаю с тем,
что с точки зрения Международного права (в случае незадействования двой -
ных стандартов) решение народа Арцаха, подкреплённое референдумом,
будет незыблемым и с точки зрения все того же Международного пра ва. При
этом весьма важно отметить, что вожделенная мечта Реджепа Тайпа Эр до -
га на – соединить уже давно ан некси рованную Турцией Нахиче ванскую авто-
номную республику с Занге ланом, Джебраилом и Физули, то есть с 105-ки -
лометровой границей с Исламской Республикой Иран (до недавнего време-
ни полностью контролируемой Армией обороны Арцаха), при этом под мяв
под себя 45-километ ровую государственную границу Республики Ар мения с
Ираном, окончательно окажется химерой.

Не буду далее возбуждать читателей, а подведу итог моих разду-
мий. Он будет краток. Россия, и только Россия – гарант сохранения мира на
Южном Кавказе. А всё остальное из серии – «благими намерениями вы мо -
щена дорога в ад».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ՄԻԱՅՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՆ Է ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՎԿԱՍՈԻՄ

Անոտացիա
Արցախի Հանրապետության հայերի խաղաղությունը և անվտան գութ -

յունը կերաշխավորվեն միայն այն պայմանով, եթե Ռուսաստանի Դաշնութ -
յունը իր հովանու ներքո վերցնի Արցախի Հանրապետությունը և «ոչ մի եր -
րորդ Պետության չզիջի այդ խնամակալությունը»։ Թող չակերտների մեջ
վեր  ց  ված բառերը, որ վերցված են 1921 թ. Մոսկվայի պայմանագրի III Հոդ -
ված ից, կաթվածահար չանեն ժամանակակից նեոօսմաններին, հատկապես
սուլթան Ռեջեփին։ 

Երբ գրվում են այս տողերը, շարունակվում է Արցախի Հանրապե -
տութ   յան ազատասեր ժողովրդի հերոսական պայքարն իր հայրերի ու պա պե  րի
հողի վրա ապրելու իրավունքի համար, ժողովուրդ, որը լի է Լեռնային Ղա  րա -
բա ղում ահա արդեն երկու հազարամյակ պահպանվող իր սրբություն ները
պաշտ պանելու վճռականությամբ։ Կարծում եմ` ընթերցողներին հե տա  քր քիր
կլի նի իմանալ, թե ինչ է գրել ռուս բանաստեղծ, գրական-մշա կու թային, հա -
սա րակական-քաղաքական գործիչ և Կովկասի մեծ գիտակ Սեր գեյ Գորո -
դեց կին «Кавказское слово» թերթում 1919 թ. մարտի 23-ին. «Ղա րա բաղում
ավե լի քան երկու հազար տարվա ընթացքում հայ ժողովուրդը դի  մա կա  յել է
քոչ վոր ցեղերի ասպատակություններին` պահպանելով իր մշա կույ թը,
պաշտ պանելով իր ազգային դեմքը ... Վերածնված ազգերի ողջ ապա գան կախ -
ված է այն բանից, թե կգտնեն արդյոք նրանք իրենք իրենց մեջ, այս  պես
ասած, ազգային մշակույթի բավականաչափ քանակություն։ Նման պայ ման -
նե րում բոլոր կենտրոնները, որտեղ այս կամ այն պատճառով կեն տ րոնացել
է մշակութային կյանքը, բացառիկ նշանակություն են ձեռք բե րում։ Այդպիսին
է նաև Ղարաբաղի նշանակությունը Հայաստանի համար» (https://nashasre-
da.ru/sergej-gorodeckij-karabax/)։ Օրինակներ չեմ բերի` վկա յա կոչելով անց -
յալ դարերի ավելի քան երկու հազար կրոնական և մշա կութային հուշար -
ձան ները, որոնցից յուրաքանչյուրը, անշուշտ, համաշ խար հային քաղա քա -
կր թութ յուններից մեկին պատկանելության ինքնատիպ այցե քարտ կդառ -
նար ոչ վաղ պատմական անցյալում քոչվոր ցեղերի համար։ Ար ցախի
պաշտ  պանության մարտիկները, հատկապես երիտասարդները, որոնք
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ծնվել են անկախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում (Ար ցա խի
Հան  րապետություն – խմբ.), գիտակցաբար անօրինակ հերոսություն են ցու -
ցա բերում, թվում է, թե «Վասն Վարդանանց և հայոց պատերազմի» գր քում
ներ կայացված մտքերի նոր ընթերցում լինի, գիրք, որը համարվում է հա -
մաշ խարհային պատմագրության գլուխգործոցներից մեկը` գրված Վաս պու -
րա կան նահանգում Տղմուտ գետի ափին 451 թ. մայիսի 26-ին տեղի ունե -
 ցած Ավարայրի ճակատամարտի ականատես-պատմիչ Եղիշեի կող մից։ Ըն -
թեր ցողներին հիշեցնենք, որ դա ճակատամարտ էր հանուն քրիստո նեական
հա վատքի պաշտպանության, որը հայ ժողովուրդն ընդունել է 301թ., հանուն
հայ լինելու և հայ մնալու իրավունքի։ Մեր օրերում, երբ նա յում ես Ար ցախի
Պաշտ պանության բանակի զինվորների ոգեշունչ դեմքերին, որոնց հենց
խրա մատներում, տառացիորեն մարտից առաջ, մկրտում է քահանան`
Աստ վածաշունչը ձեռքին, մտաբերում ես Եղիշեի անմահ իմաստուն խոսքը.
«Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ` անմահութիւն»։ Ավարայրի դաշ -
տում սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը սպանվում է։ Տանուլ տրված
ճա   կա  տամարտը Սասանյանների պարսկական բանակի քանիցս գերա -
զան  ցող ուժերին դարձավ հայ ժողովրդի բարոյական մեծ հաղթանակը,
քան  զի Վարդան Մամիկոնյանի բանակը կատարեց իր հիմնական խնդիրը`
հա  յերը պաշտպանեցին ապրելու և իրենց քրիստոնեական հավատի իրա -
վուն քը։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ արդեն V դարում Հայ Առաքելական
եկեղեցին սրբադասեց Վարդան Մամիկոնյանին ու Ավարայրի դաշտում
նրա հետ ընկած հերոսներին։ Եվ այսօր, 1570 տարի անց, հայ ժողովրդի լա -
վա գույն զավակներն Արցախում նյութեղենացնում են իրենց նախնիների`
դա  րերով բյուրեղացած հոգևոր հաղթանակը, այն վերածում իրական հաղ -
թա նակի` պաշտպանելով Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Եվ
որ նրանք հաղթելու են` կասկածից վեր է, քանզի նրանք Խորհրդային Մի -
ութ  յան կրկնակի հերոս, Խորհրդային Միության մարշալ Հովհաննես Քրիս -
տա փորի Բաղրամյանի, Խորհրդային Միության հերոս, Խորհրդային Միութ -
յան ծովակալ Հովհաննես Ստեփանի Իսահակյանի (Իսակով), Խորհրդային
Միութ  յան հերոս, զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազասպ
Խա չատուրի Բաբաջանյանի, ավիացիայի մարշալ Արմենակ Արտյոմի Խան -
փեր յանցի (Սերգեյ Ալեքսանդրովիչ Խուդյակով), ԽՍՀՄ ինժեներային զոր -
քե րի մարշալ Սերգեյ Քրիստափորի Աղանովի, Խորհրդային Միության հե -
րոս, գեներալ-գնդապետ Միխայիլ Արտեմի Պարսեղովի, Խորհրդային Մի -
ութ  յան կրկնակի հերոս (հետմահու արժանացել է երկրորդ Ոսկե աստղի),
գվար դիայի գնդապետ Նելսոն Գևորգի Ստեփանյանի հետնորդներն են։ Խն -
դրում եմ նկատի առնեք, հարգելի ընթերցող, որ այս բոլոր լեգենդար մար -
դիկ ղարաբաղցինե՛ր են։ Մի՞թե թուրք-ադրբեջանական հրոսակները, մար -
տի նետելով թուրքական հատուկջոկատայիններին ու Իդլիբի սիրիացի
ահա   բեկիչներին, հույս ունեն կոտրել Ղարաբաղի Պաշտպանության բանա կի
մարտիկների աներեր կամքը։ Զո՛ւր հույսեր։ Իսկ հատուցումը Արցախի ան -
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մեղ քաղաքացիների սպանությունների, Արցախի Հանրապետության ավե ր -
ված քաղաքների ու գյուղերի համար անխուսափելի է։ Եթե թուր քա կան սուլ -
թան Էրդողանի համար իր անմիջական հրահրմամբ Արցախի դեմ սան ձա -
զերծ ված պատերազմը Հայաստանի Հանրապետության տարածքով դեպի
100 տարի առաջ անեքսիայի ենթարկված Նախիջևանի բուն հայկա կան հո -
ղեր «միջանցք» բացելու (դրանով իսկ Ռուսաստանի հարավային սահ ման -
նե րին իսլամական աղեղ անցկացնելու) անհագ ծարավը հագեց նելն է` որ -
պես բութ գործիք օգտագործելով ադրբեջանական զինված ուժե րն ու Իդ լի բի
սի րիական վարձկան ահաբեկիչներին, ապա, կրկնում եմ, դա եր բեք չի լինի։
Հայ կական կողմը պաշտպանում է իր Հայրենիքի անկա խությունը, նախ նի -
նե րի` հնագույն քրիստոնեական քաղաքակրթություն ներից մեկի պա հա -
պան ների պատմական հողում ապրելու իր իրավունքը։

Ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ. մենք
ապ  րում ենք XXI դարում, և միայն հերոսականությունը բավարար չէ, որ պես -
զի անկոտրում Արցախի Հանրապետությունն իր 150 հազար բնակ չությամբ
կա րողանա ոչ միայն դիմակայել, այլև հաղթել թուրք-ադրբեջա նական զին -
ված ուժերին` գումարած ավելի քան երկու հազար սիրիացի զին յալ ահա բե -
կիչ ները։ Չէ՞ որ պատահական չէ, որ Մոսկվայի Միջազգային հարա բե րութ -
յուն ների պե տա կան ինստիտուտի (МГИМО) շրջանա վարտ, նույն ինքը` ափ -
շե րոնյան սուլթան Իլհամ Ալիևն իր ռազմաքաղա քական ուղեվար սուլթան
Էր դողանի հետ միասին հոխորտում է, թե մեկ ազգ, երկու պետությունը` 90
մլն բնակչությամբ, մարդկային ռեսուրսի խն դիր չունի։ Մանավանդ որ ճա -
կա տի գծի ողջ երկայնքով առաջնագծում ադրբեջանական կողմում հիմ նա -
կա նում կռվում են Ադրբեջանի ազգային փոք րա մասնությունների ներ կա յա -
ցու ցիչները` լեզգիները, թաթերը, թա լիշները, ուդիները և, իհարկե, Իդլիբի
սի րիացի ահաբեկիչները։ Ափշերոն յան սուլթանը ցանկանում է, նրանց ար -
յու նը հեղելով, հետն էլ լուծել Ադրբե ջանի համար բավական ակտուալ` ազ -
գա յին փոքրամասնությունների հնա զան դեց ման հարցը։ Եվ ահա, պար սա -
վե  լի պարոնայք, Արցախն անհաղթ է, քանի որ հուսալի թիկունք ունի` Հա -
յաս տանի Հանրապետությունն ու ավելի քան տասը միլիոնանոց Սփյուռքը։
Այն նույն Սփյուռքը, որն այս օրերին հան դես է գալիս որպես մեկ ամ բող ջութ -
յուն, լինի Եվրոպայի, ԱՄՆ, Կանադայի, Ավս տրալիայի, թե Արգենտինայի
քա  ղաք ներում։ Հանդես է գալիս մեկ կար գա խոսով` թուրք-ադրբեջանական
ցե  ղասպանությունը չի՛ անցնի։

Որպեսզի պատկերն ավելի ամբողջական լինի, և որպեսզի թերասա -
ցութ յուն ներ չլինեն, մեջբերումներ կատարեմ Ռուսաստանի նախագահ Վլա -
դի  միր Վլադիմիրովիչ Պուտինի վերջերս ունեցած ելույթներից «Վալդայ»
Մի   ջազգային բանավիճային ակումբի ամենամյա` XVII խորհրդաժողովի ամ -
փո փիչ լիագումար նիստում (2020 թ. հոկտեմբերի 22) և «Ռուսաստա´նն է
կան   չում» ներդրումային համաժողովի լիագումար նիստում (2020 թ. հոկ -
տեմ  բերի 29)։ «Վալդայ» ակումբի վետերաններից մեկը` Անատոլ Լիվենը,
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հարց ուղղեց Ռուսաստանի նախագահ Վ. Վ. Պուտինին. «... Հարց ունեմ հա -
կա  մարտության, Լեռնային Ղարաբաղում նոր բռնկման առիթով։ Ռուսաս -
տանը, ինչպես և միջազգային հանրության այլ անդամներ, ամեն կերպ ջա -
նում են հասնել այդ հակամարտության խաղաղ լուծման, բայց առայժմ ոչինչ
չի ստացվում։ Եթե այսպես շարունակվի, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը
վա  ղեմի պատմական կապեր ունի Հայաստանի հետ և վաղեմի ռազմական
կա  պեր, արդյո՞ք Ռուսաստանը հակամարտությունում կընտրի ու կաջակցի
Ադր բեջանի հետ այս հակամարտության կողմերից որևէ մեկին»։ Ռուսաս -
տա  նի ականավոր առաջնորդի` ի պատասխան հնչեցրած և ասված յուրա -
քանչ  յուր նախադասություն, անշուշտ, արժանի է ոչ միայն հիշատակվելու,
այլև լուրջ վերլուծության և դասերի` իմաստնության, ինչպես Հայաստանի,
այն   պես էլ Ադրբեջանի հանդեպ սրտացավ և հոգատար վերաբերմունքի.
«Այդ բոլոր մարդիկ շատ կայուն, սերտ կապեր ունեն Ռուսաստանում հու -
մա  նի տար մակարդակով, միջանձնային, գործարար, հումանիտար, ընտա -
նե կան։ Ուստի մեզ համար և´ Հայաստանը, և´ Ադրբեջանը հավասար գործ -
ըն կեր ներ են։ Եվ մեզ համար հսկայական ողբերգություն է, երբ այնտեղ
մար  դիկ են զոհվում»։ Եվ բնական է, որ այս գնահատականների համա -
տեքս տում պետք է հասկանալ, խորամուխ լինել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ
Պու  տինի հաջորդ եզրահանգումների բովանդակության մեջ. «... այս հակա -
մար  տությունն սկսվել է ոչ պարզապես որպես միջպետական հակամար -
տութ  յուն և պայքար տարածքի համար, այն սկսվել է էթնիկ հակամարտութ -
յու նից։ Սա նույնպես, ցավոք, փաստ է, երբ Սումգաիթում, իսկ հետո նաև
Լեռ  նային Ղարաբաղում իրականացվեցին դաժան հանցագործություններ
հայ ժողովրդի դեմ։ Այս ամենն ամբողջության մեջ մենք պետք է հաշվի առ -
նենք»։ Իմ կողմից ազնիվ չէր լինի, եթե չմեջբերեի Ռուսաստանի նախագահ
Վ. Վ. Պուտինի` այնուհետև արտահայտած միտքը. «Միևնույն ժամանակ մե -
նք հասկանում ենք, որ այնպիսի իրավիճակը, երբ Ադրբեջանի տարածքի
զգա լի մասը երկրի կողմից կորսված է, հավերժ շարունակվել չի կարող»։

Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, Արցախի Հանրապետության դեմ թուր -
քա կան և ափշերոնյան սուլթանների սանձազերծած պատերազմը վկայում է,
որ «դաժան հանցագործությունները Սումգաիթում, իսկ հետո նաև Լեռ նա յին
Ղա րա բաղում հայ ժողովրդի դեմ», հայկական ջարդերը Բաքվում և Գյան -
ջա յում 1990թ., ներկայում փոխակերպվել են Արցախի հայության ցե ղա սպա -
նութ յան բացահայտ քաղաքականության, որն իրականացնում է Էր դո ղան–Ալիև
տանդեմը։ Բնական է, որ այսպիսի պայմաններում խոսել մեկ պետության
մեջ Արցախի հայերի և ադրբեջանցիների համատեղ ապրելու մասին` նշա -
նա կում է վկայել անուղեղության մասին կամ էլ` Երևանի սլեն գով ասած,
փաս տել, որ սույն ցինիկ անհեթեթության մունետիկներն իրենց «ուսե րից
վերև դատարկ են», իսկ գիտականորեն ասած` նրանց «վեր նահարկում» սև
խո ռոչ է։ Ասել է թե` ստեղծված իրավիճակում գերակա է դառ նում ինքն որոշ -
ված, անկախ Արցախի Հանրապետության հայերի ան վտան գության, ոչ, ինչ
ան վտանգություն` գոյության, նրանց ցեղասպա նութ յունը թույլ չտալու հար ցը։
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Մեջբերում կատարեմ ս. թ. հոկտեմբերի 20-ին REGNUM տեղեկատ -
վա կան գործակալությունում հրապարակված իմ «Ռուսաստանը` թուրք-
ադր  բե ջանական ցեղասպանությունից արցախահայության փրկության երա -
շ  խավոր» հոդվածի անոտացիայից. «Ֆիզիկական բնաջնջման սպառնա լի քը
Լեռ նային Ղարաբաղի հայությանը ազգային-ազատագրական պատե րազ  մի
հա նեց 1992–1994 թթ.։ Այսօրվա երիտասարդությունը ծնվել և դաս տի արա -
կվել է անկախ, դեմոկրատական Արցախի Հանրապետությունում։ Նա գիտի
իր ազատ երկրամասի պատմությունը և պատրաստ է իր կյանքի գնով
պաշտ  պանել այն։ Ցանկանում եմ հավատալ, որ Հայաստանի և Ռու սաս տա նի
դա շինքը կդառնա թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանությունից Ար ցախի
ժո ղովրդի փրկության երաշխավորը։ Միայն Ռուսաստանն է ի զո րու հնա -
զան դեցնելու «Եվրոպայի հիվանդ մարդուն»` նորահայտ սուլթան Էր դո ղա նին»։
Հա մոզված եմ, որ Արցախի ձայնը Ռուսաստանը լսել է։ Ինձ թույլ կտամ մեջ -
բե րում կատարել ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պու տինին Ար -
ցա խի Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի բաց նա մա կից.
«... Մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրի, Դուք այն անհատա կա նութ յունը և պե -
տութ յան ղեկավարն եք, ով ունի հսկայական հեղինակություն աշխարհում և
մեր տարածաշրջանում: Հաշվի առնելով այդ ամենը` խնդրում ենք Ձեզ գոր -
ծա դրել բոլոր հնարավոր ջանքերն ադրբեջանա-ղարաբաղյան հա կա մար -
տութ յան գոտում պատերազմի դադարեցման և քաղաքական գործ ընթաց -
նե րի վերսկսման ուղղությամբ ... Խորին հարգանքով` Արցախի Հան րա պե -
տութ յան նախագահ Արայիկ Հարությունյան»։ Արցախի նախա գահի այս ան -
կեղ ծությունը թանկ արժե։ Սա, ըստ էության, ազնիվ խոստովա նութ յուն է, որ
Ռու սաստանը և միայն Ռուսաստանը թույլ չի տա Լեռնային Ղա րաբաղի հա -
յե րի ցեղասպանությունը։

Վերոշարադրյալի համատեքստում փորձենք հասկանալ ԱՄՆ նա խա -
գա հի ազգային անվտանգության հարցերի գծով խորհրդական Ռոբերտ
Օ'Բրայենի վերջերս արած այն հայտարարության իմաստը, թե ԱՄՆ-ը մշա -
կում է սկանդինավյան խաղաղապահների տեղակայման հնարավո րութ յու նը
Ղա րաբաղյան հակամարտության շրջանում։ Հայտարարությունը նա արել է
ս. թ. հոկտեմբերի 31-ին Լոս Անջելեսում հայկական Սփյուռքի ներ կա յա ցու -
ցիչ ների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ընդ որում` ցանկանում եմ խորին
երախ տագիտություն հայտնել Կալիֆոռնիայի իմ հայրենակից ներին հանուն
Ղա րաբաղյան հակամարտության արդարացի կարգավոր ման, անկախ Ար -
ցա խի Հանրապետության անվտանգ գոյության ապահով ման իրենց անձ -
նու րաց պայքարի համար։ Եվ ահա, պրն Օ'Բրայենն ընդգ ծել է ԵԱՀԿ Մինս կի
խմբի համանախագահ երկրների (ՌԴ, ԱՄՆ, Ֆրանսիա) կամ հարևան երկր -
նե րի, այդ թվում Թուրքիայի խաղաղապահ զորքերի տե ղա կայման ան թույ -
լա տրելիությունը։ «Մենք կարծում ենք, որ երկու երկր ները (Հայաստանը և
Ադր բեջանը) պետք է ընդունեն սկանդինավցի խաղա ղապահներին, և մենք
աշ խատում ենք սկանդինավյան կառավարութ յուն ների հետ խաղաղարար
ուժե րի ստեղծման հարցում, որոնց կարելի կլիներ տեղակայել շրջանում
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հրա դադարի ռեժիմը պահպանելու համար», – Օ'Բրայենին մեջբերում է Pub -
lic Radio of Armenia-ն։ Ըստ երևույթին, Օ'Բրայենը ժա մանակին շատ է տպա -
վոր վել հոլանդացի խաղաղապահների «արդյու նա վետ» աշխատանքով,
որոնք 1993 թ. ապրիլին ՄԱԿ Անվտանգության խորհր դի որոշմամբ տե ղա -
կայ վեցին «անվտանգության գոտի» հայտարարված Սրե բրենիցայում (600
հո գի` զինված հրազենային զենքով)։ Չեմ ներ կա յացնի այն ողբերգության
ահա  վոր մանրամասները, որը տեղի ունեցավ 1995 թ. հուլիսին Սրեբ րե նի ցա յում։
Նշեմ միայն, որ բոսնիացի մուսուլմանների (8200 մարդ) և 2388 սերբ կա -
նանց ու երեխաների (որ զոհվեցին բոսնիացիների ձեռ քով էթնիկ «զտում նե րի»
հե տևանքով) մահն էլ հենց դարձավ խաղա ղա րար ների, մեղմ ասած, ան -
գոր ծության արդյունքը (ru.wikipedia.org/wiki/ Резня_в_Сребренице)։

ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհր դա կա նի
հայ տարարության առնչությամբ նշեմ, որ դրանից մեկ օր առաջ` 2020 թ. հոկ -
տեմ բերի 30-ին, The Daily Telegraf-ի հարցազրույցում Հայաստանի «ժող -
վար չապետ» Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր. «Ես կողմ եմ, որպեսզի ռուս խա -
ղա ղապահները տեղակայվեն հակամարտության գոտում։ Բայց խնդիրն այն է,
որ հակամարտության գոտում Ռուսաստանի Դաշնությունից խաղա ղա պահ
ուժե րի տեղակայումը պետք է հաստատվի հակամարտության բո լոր կող մե րի
կող մից»։ Դե ինչ, տառացիորեն հենց հաջորդ օրը` ս. թ. հոկ տեմ բերի 31-ին
Օ'Բրայենը «պարզություն» մտցրեց այս հաշվով, դիցուք. եթե խա ղա ղա -
պահ ներ պետք է մտցվեն, ապա նրանց կազմում ՆԱՏՕ ան դամ պե տութ -
յուն ների զինվորական ստորաբաժանումների առկայության պար տադիր
պայ մանով (քանի որ Թուրքիան այս հարցում մերժվել է ԱՄՆ-ի կողմից)։
Սա կայն այս դեպքում օդում կախվում է Ռուսաստանի ԱԳ փոխ նա խարար
Անդ րեյ Ռուդենկոյի հարցը, որը, մեկնաբանելով ԱՄՆ նախագահի ազ գային
ան  վտանգության հարցերով խորհրդական Ռոբերտ Օ'Բրայենի հայ տա րա -
րութ  յունը Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում Սկանդինա վի այից խա ղա -
 ղա պահների հնարավոր հայտնվելու մասին, ասել է. «Ամե րի կացիներին պետք
է հարցնել` որտեղի՞ց վերցրին այդ գաղափարը»։ Նրա խոս քով` ՌԴ ԱԳՆ-ում
ման րամասների չեն տիրապետում այս առաջար կութ յան վե րա բեր յալ։

Հարգելի ընթերցող, երբ գրվում են այս տողերը, շարունակում են
տագ  նապալի տեղեկություններ ստացվել Լեռնային Ղարաբաղում ադրբե -
ջա նա-թուրքական զինվորականության կողմից նոր զինատեսակի օգտա -
գործ  ման մասին։ Այսպես, Արցախի Արտակարգ իրավիճակների պետական
ծա ռա յությունը հանդես է եկել հաղորդագրությամբ, որում ասվում է. «Ար ցա խի
Հան րապետության տարածքում գտնվել է սպառազինության նոր տե սակի
օգ տագործման զինամթերք։ Պարզվել է, որ դա հրկիզող կասետային զենք
է, ականի երկարությունը` 40 սմ»։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ ս. թ. հոկ -
տեմ բերի 31-ին, ինչպես տեղեկացնում է ՏԱՍՍ-ը, «Առավոտյան հյուսիս ար -
ևել յան, հարավային և հարավարևելյան ուղղություններով վերսկսվել են
մար  տական գործողությունները։ Հակառակորդը շարունակում է գրոհել խա -
ղաղ բնակավայրերն ու քաղաքացիական ենթակառուցվածքը։ Հակառա -
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կորդն օգտագործում է քիմիական տարրեր (սպիտակ ֆոսֆոր) պարու նա -
կող զենք, որն արգելված է Ժնևյան կոնվենցիայով», – տեղեկացրել են ՀՀ
կա  ռա վարության մամուլի կենտրոնի Հայկական միասնական տեղեկատ -
վա կան կենտրոնում (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/9880847)։

Կարելի է էլի շարունակել թուրք-ադրբեջանական սուլթանների կող -
մից ի սկզբանե հանցավոր պատերազմի ընթացքում իրականացվող ցեղաս -
պա  նական քաղաքականության աղաղակող դրսևորումները։ Պատերազմ,
որը սանձազերծվել է ափշերոնյան սուլթանի կողմից սուլթան Էրդողանի ան -
մի  ջական հրահրմամբ, որը ներկայում բացահայտորեն հանդես է գալիս ար -
մա  տական իսլամի ինքնակոչ առաջնորդի դերում։ Այստեղ, հարգելի ըն թեր -
ցող, խոստովանում եմ, որ երբեք չեմ մտածել, թե ստիպված կլինեմ բա րե -
հա ճորեն մեջբերել ՀՀ «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչին` իր իսկ սի րեց -
յա լին, բայց փաստերը համառ բաներ են։ Այսպես, Հայաստանի Հան րա պե -
տութ յան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գերմանական Bild պարբերա կա -
նին տված հարցազրույցում (հրապարակվել է ս. թ. հոկտեմբերի 4-ին), պա -
տաս խանելով հարցին, թե ինչ գործողություններ պետք է ձեռնարկի Գեր մա -
նիան ընթացիկ իրավիճակում, ասել է. «Հստակ դիրքորոշումներ եմ ակն կա -
լում։ Եթե միջազգային հանրությունը ճշգրիտ չգնահատի այս իրա վիճակի
աշ  խարհաքաղաքական նշանակությունը, ուրեմն Եվրոպան պետք է Թուր -
քիա յին սպասի Վիեննայի մերձակայքում ... Կարծում եմ, որ Թուր քիան 100
տարի անց վերադարձել է Հարավային Կովկասի տարածա շր ջան` հայերի
ցե ղասպանությունը շարունակելու համար, որը տեղի է ունեցել 1915 թվա -
կա նին Օսմանյան Թուրքիայում: ... Լեռնային Ղարաբաղը և Հայաս տանն
այժմ քաղաքակրթության ճակատ են դարձել։ Հայերը Հարավային Կով կա -
սում վերջին խոչընդոտն են Թուրքիայի ճանապարհին դեպի հյուսիս, դե պի
հա րավ-արևելք և դեպի արևելք ծավալվելու համար։ Որովհետև Թուր քիայի
կայ սերապաշտական քաղաքականությունը շատ ավելի հեռուն է գնում,
քան Հարավային Կովկասը»: Դե ինչ, ինչպես ցույց տվեցին անցած օր վա
իրա դարձությունները Վիեննայում, Նիկոլ Վովաևիչը ճիշտ էր գու շակում։
Տա Աստված, որպեսզի նա նույնքան սթափ գնահատի հայկական երկու պե -
տութ յունների ճակատագրի համար Հայաստանի Հանրապե տութ յան (որն
այժմ դարձել է «քաղաքակրթության ճակատ») զինված ուժերի Գերագույն
գլխա վոր հրամանատարի պաշտոնում իր հետագա գտնվելու ողջ վտան -
գա վորությունը։

Վերջաբանի փոխարեն: Ո՞րն է չափազանց վտանգավոր դրությունից,
որում հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե -
տութ յան հայ ժողովուրդը, դուրս գալու ելքը։ Չեմ թաքցնի, հարգելի ընթեր -
ցող, այսօր այս հարցերը, ավելի ճիշտ` դրանց պատասխանների որոնումը,
հա  մոզված եմ, Երկիր մոլորակի բոլոր հայերի մտքերի ու զգացումների մեջ են։

Մտորելով հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրապե -
տութ յան և Արցախի Հանրապետության ճակատագրի մասին` անընդհատ

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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մտ  քումս միանգամայն նորովի վերակենդանանում են 100-ամյա վաղե մութ -
յան իրադարձությունները, երբ հայ ժողովրդի ճակատագիրը «վճռվում էր աշ -
խար   հիս հզորների կողմից»։ Ակամա մտաբերում եմ Սևրի հաշտության պայ -
մա   նագիրը (որն այդպես էլ ուժի մեջ չմտավ)` ստորագրված 1920 թ. օգոս տո սի
10-ին Սևր քաղաքում (Ֆրանսիա), որի համաձայն` Թուրքիան Հայաստանը
ճա   նա չում էր «որպես ազատ և անկախ պետություն»։ Պայմանագրի համա -
ձայն` Թուրքիան և Հայաստանը համաձայնում են ենթարկվել ԱՄՆ նախագահ
Վուդ րո Վիլսոնին սահմանների իրավարարության հարցում` Վանի, Բիթլիսի,
Էրզ  րումի և Տրապիզոնի վիլայեթների սահմաններում, և ընդունել դեպի Սև
ծով Հայաստանի ելք ունենալու նրա պայմանները։ Պատմությունից հիշեցի,
որ 1920 թ. նոյեմբերի 22-ին ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը դաշնակիցների
դի   տարկմանը ներկայացրեց Իրավարար որոշումը, որով Թուրքիան պետք է
Հա  յաստանին հանձներ103 599 քառ. կմ մակերեսով տարածք` Վանի և Բիթ -
լի  սի վիլայեթների երկու երրորդը, Էրզրումի գրեթե ողջ վիլայեթը, Տրապիզոնի
վի  լայեթի մեծ մասը, ներառյալ նաև նավահանգիստը (Սև ծովի ափին) ...

Չէի կարող չհիշել նաև 1921 թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագիրը
Ռու   սաստանի և Թուրքիայի միջև, որի III Հոդվածում գրված է. «Հոդված III.
Եր   կու պայմանավորվող կողմերը համաձայն են, որ Նախիջևանի մարզը` սույն
Պայ  մանագրի 1-ին (C) հավելվածում նշված սահմաններում կազմի ին քնա -
վար տերիտորիա` Ադրբեջանի խնամակալության ներքո, պայմանով, որ
Ադր   բեջանը սույն խնամակալությունը չի զիջի մի երրորդ Պետության...»։ Հի -
շե  ցի նաև այն, որ, չնայած Ռուսաստանի համակրանքը պատմականորեն ուղ -
ղա  փառ Աթենքի կողմն էր, Ֆրունզեն և Արալովը, որոնք Լենինի կողմից ուղ -
արկ   ված էին թուրքերին օգնության, «մեծ վնաս հասցրին հույներին` նրանց
թշ  նա  միներին բերելով հարյուր հազարավոր ոսկե ռուբլիներ և զենք։ Ըն դա -
մե  նը 1920–1922 թթ. Խորհրդային Ռուսաստանը Աթաթուրքին ու նրա կողմ -
նա   կիցներին մատակարարել է 10 մլն փողով, 39 հազար հրացան, 327 գն -
դա  ցիր, 147 հազ. ական և երկու ականակիր` «Ժիվոյ» և «Ժուտկիյ»։ Խորհր -
դա յին մասնագետները օգնեցին կազմակերպել ռազմական արտադրութ -
յուն. նրանց ղեկավարության ներքո կառուցվեց վառոդի երկու գործարան»
(Իգ որ Գաշկով. «Ռուսաստանի և Թուրքիայի դաշինքը։ Ինչպես Լենինն օգ նութ -
յան եկավ Աթաթուրքին», 3 հունիսի 2020 թ., tass.ru/obschestvo/8631339)։

Արդեն մեր օրերում նորահայտ նեոօսմանների գենետիկ նենգությունը
դրս ևորվեց 2015 թ. նոյեմբերի 24-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 10.24-ին,
երբ ռուսական ճակատային СУ-24 М ռմբակոծիչը խփվեց սիրիա-թուր քա -
կան սահմանին «օդ-օդ» հրթիռով, որն արձակվել էր թուրքական ՌՕՈւ F-16
ինք նաթիռից։ Անձնակազմին հաջողվել էր կատապուլտացվել։ Բայց հրա -
մա նատարը` փոխգնդապետ Օլեգ Պեշկովը, զոհվեց` պարաշյուտով իջ նե -
լիս ընկնելով թուրքոմանների ցամաքից արձակված ավտոմատային կրա կի
տակ։ СУ-24 М-ի շտուրման, կապիտան Կոնստանտին Մուրախ տինը փրկ -
վեց ՌԴ հատուկ ստորաբաժանումների և սիրիական բանակի կող մից։ Գոր -
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ծո ղության ժամանակ զոհվեց պայմանագրային ծառայող, ծո վա  յին հետևակ
Ալեք սանդր Պոզինիչը։ 

Նեոօսմանյան բազեների ստոր էությունն ու իսկական դեմքը հատ կա -
պես պարզ երևացին նաև Թուրքիայի նախագահի խորհրդական Մեսութ Հա -
քիի հայտարարությունում, որը նա արել է ս. թ փետրվարի վերջին “A-Haber”
հե ռուստաալիքի եթերում այն բանից հետո, երբ սիրիական Իդլիբ նա հան -
գում ապօրինաբար գտնվող թուրք զինվորականները զոհվեցին` հայտնվե -
լով հրետակոծության տակ։ «Ռուսաստանը կմասնատվի ներսից։ Ռուսաս -
տա  նում ապրում է 25 մլն մուսուլման։ Անցյալում մենք Ռուսաստանի հետ
պա  տե րազմել ենք տասնվեց անգամ, մենք դա նորից կանենք, մեր վրեժը շատ
ահա վոր կլինի», – սպառնալից հայտարարել է սուլթանի պնակալեզ թուրք
պաշ տոնյան։ 

Այս բոլոր տագնապահույզ մտորումներն ինձ հանգեցրին միան գա -
մայն միանշանակ եզրահանգման։ Այո, Արցախի հերոսական ժողովուրդը
մար տա դաշտում կցուցաբերի իր հայրերի և պապերի, հեռավոր նախնի նե րի
ան օրինակ մարտական հատկանիշները, բայց չէի ցանկանա, որ XXI դա -
րում Լեռնային Ղարաբաղում կրկնվի մ. թ. ա. 480 թ. Թերմոպոլիսի ճակա -
տա  մարտի պատկերը, երբ (տարբեր տվյալներով) 5200–7700 հույներ կռ -
վում էին 200–250 հազար (ժամանակակից պատմաբանների տարբեր գնա -
հա տականներով) թվաքանակ ունեցող պարսկական բանակի դեմ։ Իսկ ճա -
կա   տամարտի երրորդ օրը միայն 500 սպարտացիներ, թեսպիացիներ և թե -
բե ա ցիներ էին կենաց-մահու կռիվ մղում` դարերի համար կերտելով իրենց
ան  մահությունը։ Համոզված եմ, որ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին Ար -
ցա խի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հղած բաց նամակն ուշադիր
կար  դալով մենք իրավունք ունենք շարունակել և ավարտել նամակը` դրա -
նից բխող միակ մտքով, կոչով, վերջապես` խնդրանքով, դիցուք. Արցախի
Հան   րապետության հայերի խաղաղությունն ու անվտանգությունը կեր աշ -
խա  վորվեն միայն այն պայմանով, եթե Ռուսաստանի Դաշնությունն իր հո -
վա  նու տակ վերցնի Արցախի Հանրապետությունը և «սույն խնամակա լութ -
յունը չզիջի մի երրորդ Պետության»։ Թող չակերտների մեջ վերցված բա ռե րը,
որ, կրկնեմ, վերցված են 1921 թ. Մոսկվայի պայմանագրի III Հոդ վա ծից,
կաթ վածահար չանեն ժամանակակից նեոօսմաններին, հատկապես սուլ -
թան Ռեջեփին։ Իսկ МГИМО-ի շրջանավարտը, եթե լավ մտածի, կար ծում եմ`
կհաս կանա, որ նման լուծման մեջ է ինչպես իր, այնպես էլ Ադրբե ջանի Հանրա -
պե  տության փրկությունը, որի համար Ռեջեփ Թայիփովիչը անա կնկալ է պատ -
րաս տել հետևյալ բանաձևով` մեկ ժողովուրդ, մեկ պե տություն։

Հարգելի ընթերցողը, բնականաբար, կարող է հետաքրքրվել. իսկ ինչ -
պե՞ս դրան կարձագանքեն Հայաստանի իշխանավորները, ինքը` Նիկոլ Վո -
վա ևիչը, իր իսկ սիրեցյալը։ Էլ չեմ ասում սկանդինավյան խաղաղապահների
հայ երկրպագուների մասին։ Դե ինչ, չեմ շտապի պատասխանել, քանզի
ժա  մանակը ցույց կտա։ Ես հավատում եմ Արցախի Հանրապետության լու -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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սա  վոր ապագային Ռուսաստանի, հենց Ռուսաստանի և միայն Ռու սաս տա նի
հովանու ներքո։

Հոդվածը կցանկանայի ավարտել հայ ժողովրդի իսկական ու ազնիվ
բա  րեկամ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ
Պու տինի խոսքերով` ասված ս. թ. հոկտեմբերի 29-ին «Ռուսաստա´նն է
կան  չում» ներդրումային համաժողովի ժամանակ։ «Մենք ամենասկզբից էլ
ել  նում էինք նրանից, որ հարկավոր է ասել – մեր դիրքորոշումը բացարձա -
կա  պես թափանցիկ է – Ադրբեջանին հինգ պլյուս երկու շրջաններ վե րա -
դարձ  նե լու հնարավորության մասին` Ղարաբաղի գոտու որոշակի ռեժիմի
ապա  հով մամբ, Հայաստանի հետ համագործակցությամբ և այլն։ Ո՞րն է կամ
որ  տե՞ղ է երկարատև կարգավորումը, ինչպես Դուք հարցրիք, – հիմա ես մո -
տե  նում եմ Ձեր հարցի բուն էությանը – որպեսզի գտնվի շահերի հավա սա -
րա  կշռություն, որը կբավարարի երկու կողմերին էլ` ինչպես ադրբեջանցի
ժո ղովրդին, որին մենք անփոփոխ հարգանքով ենք վերաբերվում, այնպես
էլ հաշվի նստելով հայ ժողովրդի և Հայաստանի պետության շահերի հետ։
Որ  պեսզի մարդիկ իրենց անվտանգության մեջ զգան, բայց և ստեղծվեն նաև
ար դյու նավետ տարածաշրջանային զարգացման հնարավորություններ` են -
թա կառուցվածքային բոլոր հնարավորությունների ապաշրջափակմամբ ու
զարգացմամբ, որոնք կդրվեն ինչպես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաս տանի,
և հենց Լեռնային Ղարաբաղի, որտեղ մարդիկ բավական համեստ են ապ -
րում, արդյունավետ զարգացման հիմքում»։ Տեսե´ք, հարգելի ընթերցող, որ
ինչ պես Ադրբեջանի, այնպես էլ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի ար -
դյու  նավետ զարգացումը դիտարկվում է անհատապես։

Հ. Գ. Իսկ այժմ, հարգելի ընթերցողներ, մի պահ պատկերացրեք սուլ -
թան Էրդողանի արձագանքը, երբ նա իմանում է այն մասին, որ Ռուսաս տա նի
Դաշ նությունը դրականորեն է վերաբերվել Լեռնային Ղարաբաղի քաղա քա -
ցի  ների ճնշող մեծամասնության խնդրանքին և համաձայնել է իր հո վա նու
տակ վերցնել Արցախի Հանրապետությունը։ Ընդ որում, ով` ով, բայց թուր քա -
կան սուլթանը ափշերոնյան սուլթանի հետ միասին հիանալի տեղե կաց ված է,
որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երբեք չի եղել Ադր բե ջա նի
Հանրապետության կազմում։ Այս մասին հիշեցնում եմ նրա հա մար, որ Մի ջազ -
գային իրավունքի տեսակետից (երկակի չափորոշիչների չգոր ծելու դեպ քում)
Ար ցախի ժողովրդի որոշումը` ամրագրված հանրաք վեով, ան սա սան կլինի
նաև այդ նույն Միջազգային իրավունքի տեսակե տից։ Ընդ որում` շատ կարևոր է
նշել, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի բաղձալի երա զանքը` միա վորել Թուր քիայի
կող մից արդեն վաղուց անեքսիայի են թարկված Նա խի ջևանի ինքնավար մար զը
Զան գելանի, Ջաբրայիլի և Ֆի զու լիի, այսինքն` Իրա նի Իսլամական Հան րա պե -
տութ յան հետ 105 կիլոմետ րա նոց սահմանի հետ (որը մինչև վերջերս վե րա -
հսկ վում էր Արցախի Պաշտ պանության բա նա կի կողմից), միաժամանակ իր
տակ ճզմելով Իրանի հետ Հա յաս տանի Հան րապետության 45 կիլոմետրանոց
սահ մանը, վերջնա կա նա պես քիմեռ կդառ նա։
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Էլ չեմ շարունակի գրգռել ընթերցողներին, այլ կամփոփեմ խորհր դա -
ծութ յուն ներս։ Այդ ամփոփումը հակիրճ կլինի։ Ռուսաստանը և միայն Ռու -
սաս տանն է խաղաղության պահպանման երաշխավորը Հարավային Կով -
կա սում։ Իսկ մնա  ցածը – «բարի մտադրություններով սալարկված ճա նա -
պարհ է դեպի դժոխք» շարքից է։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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ПАШИНЯН ТО ЛИ В БУНКЕРЕ, ТО ЛИ 
В АМЕРИКАНСКОМ ПОСОЛЬСТВЕ

Оппозиция Армении формирует 
«Комитет национального спасения»

В Армении продолжаются протесты против трехстороннего согла-
шения по Карабаху. 11 ноября армянская оппозиция организовала митинг
на площади Свободы в центре Еревана, на котором потребовала отставки
пре мьер-министра Никола Пашиняна и объявила о создании «Коми тета
на ционального спасения». Ряд оппозиционных политиков был задержан
еще до начала акции, затем на площади полиция начала массовые за -
дер жания участников протеста. В отделения было доставлено около 130
че ловек. О том, что сейчас происходит в Армении, нам рассказал по теле-
фону из Еревана бывший депутат парламента, лидер партии «На цио -
наль ное Единение» Арташес Гегамян.

– Что сейчас происходит на площади? Людей задерживают? 
– Силовики уже образумились. В основном всех отпустили. Сейчас

про  должается митинг под неусыпным контролем полиции и органов без-
опасности. 

– Сколько людей на площади? Чего они требуют?
– Около 15 тысяч. 18 политических партий, включая нашу, выступи-

ли с заявлением, первый пункт которого – безотлагательная отставка Ни -
ко ла Пашиняна. Его надо гнать в шею не потому, что он подписал это сог -
ла шение, а потому, что он довел ситуацию до такого состояния, когда на -
се лению Карабаха угрожал геноцид со стороны турецко-азербайджанской
воен щины. Не будь подписано это соглашение, был бы второй геноцид
ар  мянского народа. 

–То есть Вы считаете, что подписание этого соглашения – правиль-
ный шаг? 

– Спасение от геноцида – это, конечно, хорошо. Но вопрос в другом.
Кто довел до такого состояния? Кто всячески препятствовал тому, чтобы
еще 28 сентября, сразу после нападения, Армения обратилась к Рос сий -
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ской Федерации с просьбой ввести миротворцев? Но Пашиняна Запад не
для того привел к власти, чтобы он обратился к России. Он вилял, вилял до
тех пор, пока не довел ситуацию до полного краха. Ему не позволили его
хо  зяева, он несамостоятельный человек. Как Алиев без Эрдогана не может
и шагу ступить, так и Пашинян без американского посольства. 

– Вы считаете, что он ставленник американцев?
– Пашинян – это ставленник Сороса и стоящих за ним политических

сил. Его привели к власти для того, чтобы оторвать Армению от ее стратеги-
ческого союзника Российской Федерации и постепенно обеспечить переход
рес публики в НАТО. Вторая часть вопроса – надо было любой ценой сдать
Ар цах (Нагорный Карабах). Потому что самый короткий путь для всех комму-
никаций, всех нефтепроводов и газопроводов, по которым азербайджанские
нефть и газ перекачиваются в Турцию, лежит через территорию Армении. Со
стра тегической точки зрения им, кровь из носу, надо было, чтобы Азер -
байджан был соединен с Нахичеванской автономной республикой. Единст -
вен ный путь для этого – это 45-километровая граница Армении с Ираном.
Это хорошо известный еще 25 лет назад план Гобла, который сейчас приоб -
рел исключительную актуальность. Все это в итоге направлено на выдавли-
вание РФ с Южного Кавказа. Единственной опорой России в регионе сейчас
яв  ляется Армения. Азербайджан давно уже в кармане Эрдогана, Грузия в
кар мане НАТО и американцев. И «смотрящим» Грузии является тоже Тур -
ция. Вся Аджария находится под контролем турецкого бизнеса.

– Где сейчас Пашинян, известно? 
– Ряд источников утверждают, что он в бункере Министерства обороны.

Но прошла информация, что он в американском посольстве в Ереване. 
– Что будет дальше? Как будет развиваться внутриполитическая си -

туа ция в Армении? 
– Пашинян хочет спровоцировать гражданскую войну. Единствен -

ный конституционный способ выхода из ситуации – это созыв внеочеред-
ного заседания Национального Собрания, которое вынесет вотум недове-
рия Пашиняну. Но его политическая сила, в которой ядро составляют со -
росовцы – это 88 депутатов, которые имеют конституционное большин-
ство в парламенте – они исчезли, их нет. Невозможно их найти и приве-
сти в зал заседаний. То есть можно сделать вывод, что они хотят спрово-
цировать гражданские столкновения и якобы «антиконституционный пе -
ре ворот» в Армении. Формально вызванный подписанием этого соглаше-
ния. То есть опять все стрелки переведут против России. Гнусность этой
па  шиняновской власти в этом. Она довела до состояния, когда угроза ге -
но цида была реальной. А президент РФ, заставив Азербайджан подпи-
сать это соглашение, спас народ Арцаха от геноцида.
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ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ԿԱՄ ԲՈՒՆԿԵՐՈՒՄ Է, ԿԱՄ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ
ԴԵՍՊԱՆԱՏԱՆԸ

Հայաստանի ընդդիմությունը ձևավորում է 
«Ազգային փրկության կոմիտե»

Հայաստանում շարունակվում են Ղարաբաղի վերաբերյալ եռակողմ
հա  մա ձայնագրի դեմ բողոքները։ Նոյեմբերի 11-ին հայկական ընդդիմութ յու նը
կազ մակերպեց հանրահավաք Երևանի կենտրոնում` Ազատության հրա պա -
րա կում, որի մասնակիցները պահանջեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշին յանի
հրա ժարականը և հայտարարեցին «Ազգային փրկության կոմիտե» ստեղ ծե լու
մա սին։ Ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ ձերբակալվեցին դեռևս ակցիայից
առաջ, այնուհետև հրապարակում ոստիկանությունն սկսեց բողո քի մաս նա -
կից  ների զանգվածային ձերբակալությունները։ Բաժանմունքներ բեր վեց մոտ
130 մարդ։ Այն մասին, թե ինչ է այժմ տեղի ունենում Հա յաս տանում, Եր ևա նից
հե ռախոսով մեզ պատմեց խորհրդարանի նախկին պատ գա մավոր, «Ազ -
գային Միաբանություն» կուսակցության ղեկավար Ար տա շես Գե ղամ յանը։

– Ի՞նչ է այժմ տեղի ունենում հրապարակում։ Մարդկանց ձեր բա կա -
լո՞ւմ են։

– Ուժայիններն արդեն խելքի են եկել։ Հիմնականում բոլորին բաց են
թո ղել։ Այժմ հանրահավաքը շարունակվում է ոստիկանության և անվտան -
գութ յան մարմինների արթուն հսկողության ներքո։

– Որքա՞ն մարդ կա հրապարակում։ Ի՞նչ են պահանջում նրանք։
– Մոտ 15 հազար։ 18 քաղաքական կուսակցություն, ներառյալ մերը,

հան  դես է եկել հայտարարությամբ, որի առաջին կետը Նիկոլ Փաշինյանի
ան  հապաղ հրաժարականն է։ Վզակոթին տալով նրան պետք է քշել ոչ թե
նրա համար, որ ստորագրել է այդ համաձայնությունը, այլ որ իրավիճակը
հասց   րել է այնպիսի դրության, երբ Ղարաբաղի բնակչությանը սպառնում էր
ցե  ղասպանություն թուրք-ադրբեջանական հրոսակա-զինվորականության
կող  մից։ Եթե չստորագրվեր այդ համաձայնությունը, ապա կլիներ հայ ժո ղո -
վր դի երկրորդ ցեղասպանությունը։

– Այսինքն` Դուք կարծում եք, որ այդ համաձայնագրի ստորագրումը
ճի՞շտ քայլ էր։
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– Ցեղասպանությունից փրկությունը, իհարկե, լավ է։ Բայց հարցն այլ է։
Ո՞վ հասցրեց այդպիսի վիճակի։ Ո՞վ ամեն կերպ խոչընդոտեց այն բանին, որ -
պե սզի դեռևս սեպտեմբերի 28-ին, հարձակումից անմիջապես հետո, Հա յաս -
տա նը դիմեր Ռուսաստանի Դաշնությանը` խաղաղապահներ մտցնելու խն -
դրան  քով։ Բայց Արևմուտքը Փաշինյանին նրա համար չէր բերել իշխա նութ -
յան, որ նա դիմեր Ռուսաստանին։ Նա ձգեց, մլուլ տվեց այնքան, մինչև որ
իրա   վիճակը հասցրեց լիակատար կործանման։ Նրան թույլ չտվեցին նրա տե -
րե րը, նա ինքնուրույն մարդ չէ։ Ինչպես Ալիևն առանց Էրդողանի չի կա րող
քայլ անգամ անել, այդպես էլ Փաշինյանը` առանց ամերիկյան դես պա նության։

– Դուք կարծում եք, որ նա ամերիկացիների դրածո՞ն է։
– Փաշինյանը Սորոսի ու նրա հետևում կանգնած քաղաքական ուժերի

դրա  ծոն է։ Նրան իշխանության բերեցին նրա համար, որպեսզի Հայաստանը
պո  կեն իր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունից և աս -
տի   ճանաբար ապահովեն հանրապետության անցումը ՆԱՏՕ։ Հարցի եր կ -
րորդ մասն այն է, որ պետք էր ամեն գնով հանձնել Արցախը (Լեռնային Ղա -
րա բաղը)։ Որովհետև հաղորդակցությունների, բոլոր նավթատարների ու
գա զա մուղ ների համար ամենակարճ ճանապարհը, որոնցով ադրբեջա նա -
կան նավթն ու գազը մատակարարվում են Թուրքիային, անցնում է Հայաս -
տա  նի տարածքով։ Ռազմավարական տեսակետից նրանց պետք էր քթից
ար  յուն հոսեցնել, որպեսզի Ադրբեջանը միանար Նախիջևանի Ինքնավար
Հան  րապետությանը։ Դրա միակ ճանապարհը Իրանի հետ Հայաստանի 45
կի  լո մետրանոց սահմանն էր։ Դա դեռևս 25 տարի առաջ քաջ հայտնի Գոբլի
ծրա գիրն է, որն այժմ բացառիկ արդիականություն ստացավ։ Այս ամենն ար -
դ յուն քում ուղղված է Հարավային Կովկասից ՌԴ-ին դուրս մղելուն։ Ռու սաս -
տա նի միակ հենարանը տարածաշրջանում այժմ Հայաստանն է։ Ադրբե ջա նը
վա ղուց արդեն Էրդողանի գրպանում է, Վրաստանն էլ ՆԱՏՕ-ի և ամերի կա -
ցի  ների գրպանում։ Եվ Վրաստանը «նայողը» նույնպես Թուրքիան է։ Ողջ
Աջա րիան գտնվում է թուրքական բիզնեսի հսկողության տակ։

– Հայտնի՞ է, թե որտեղ է հիմա Փաշինյանը։
– Մի շարք աղբյուրներ հավաստիացնում են, որ նա Պաշտպանության

նա  խա րարության բունկերում է։ Բայց տեղեկատվություն հայտնվեց, որ նա
Եր ևա նում ամերիկյան դեսպանատանն է։

– Ի՞նչ կլինի հետո։ Ինչպե՞ս կզարգանա ներքաղաքական իրա վի ճա կը
Հայաստանում։

– Փաշինյանը ցանկանում է քաղաքացիական պատերազմ հրահրել։
Իրա  վիճակից դուրս գալու սահմանադրական միակ միջոցը Ազգային ժո ղո վի
արտահերթ նիստ գումարելն է, որն անվստահություն կհայտնի Փա շին յա -
նին։ Բայց նրա քաղաքական ուժը, որի միջուկը կազմում են սորոսա կան նե րը`
88 պատգամավորներ, որոնք սահմանադրական մեծամասնութ յուն ունեն
Ազ գային ժողովում, անհետացել են, չկան։ Նրանց հնարավոր չէ գտ նել ու
բե րել նիստերի դահլիճ։ Այսինքն` կարելի է եզրակացնել, որ նրանք ցանկա -
նում են քաղաքացիական բախումներ և, իբր, «հակասահ մանա դրա կան հե -
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ղա շրջում» հրահրել Հայաստանում։ Ինչը, իբր, պայմանավորված էր այդ
հա մաձայնագրի ստորագրմամբ։ Այսինքն` նորից բոլոր սլաքները կուղ ղեն
Ռու սաստանի դեմ։ Փաշինյանական իշխանության այս ստորությունը խո  րա -
նում է։ Այն հասցրեց այնպիսի իրավիճակի, երբ ցեղասպանության սպառ  նա -
լի քը իրական էր։ Իսկ ՌԴ նախագահը, Ադրբեջանին ստիպելով ստո րա գրել
այդ համաձայնությունը, Արցախի ժողովրդին փրկեց ցեղասպանությունից։

«Իրավունք», 12. 11. 2020: 

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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ОТСТРАНЕНИЕ ПАШИНЯНА ОТ ВЛАСТИ – 
ЕДИНСТВЕННОЕ СПАСЕНИЕ АРМЕНИИ И АРЦАХА

Аннотация
В лице Никола Воваевича Запад вместе с Турцией имеет уже испы-

танного исполнителя своей стратегии по части выдавливания России из
Рес  публики Армения, а значит и из Южного Кавказа. Таким образом, за -
да  ча антинациональной швали, то бишь соросовского отребья, тотали -
тар  ной религиозной секты «Слово жизни» и разного рода близкими сердцу ни -
колвоваевской камарильи ЛГБТ-отбросами – постепенно выйти из подполья
и продолжить системную работу по дискредитации теперь уже Рос сии.

Уважаемый читатель, когда пишутся эти строки, в Армении продол-
жаются аресты и судебные заседания. Нет-нет, аресты не Никола Паши -
няна и его предательской клики, а подлинных патриотов Республики Ар -
мения и Республики Арцах, вернувшихся с самых опасных огневых пози-
ций армяно-турецко-азербайджанского противостояния спустя пару суток
пос  ле опубликования Заявления президента Российской Федерации, пре -
 зи  дента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Ар -
ме  ния (далее – Заявление), 10 ноября 2020 года, 11:45 мск. (http://kremlin.
ru/events/president/news/64384). Вменяемое им преступление лишь в том,
что они начали, как и присуще честному патриоту своей стра ны, открыто
ра зоблачать преступную, предательскую, безграмотную де ятельность Вер -
 ховного главнокомандующего Вооруженных сил РА, коим согласно Конс -
титуции РА является Никол Пашинян.

В их числе доблестный командир добровольческого отряда «Ашот
Ер кат» («Ашот Железный»), участник трех войн Ашот Минасян, экс-глава
СНБ Армении генерал-майор Артур Ванецян, которым предъявлено обви-
нение по ч. 2 ст. 38−235, ч. 1 ст. 35−300 и 35−305 УК Армении (попытка
узур  пации власти и подготовка убийства премьер-министра Армении).
На  помним читателям, что 16 сентября 2019 года Артур Ванецян так про-
комментировал на своей странице в социальной сети Facebook свою от -
став ку: «… спонтанность решений, необоснованность действий, неуме-
ние отличать важное от второстепенного, а переходное от постоянного;
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по   добный стиль работы – не тот путь, который приведет к выполнению
це  лей. Это не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицер-
ские погоны и подобные развития несовместимы. Пусть моя отставка ста-
нет отрезвляющим шагом: Остановись!». Не внял Никол Воваевич, себя
лю  бимый, предостережениям честного генерала, патриота Родины. Не
ме  нее гнусным выглядит и задержание руководителя парламентской
фрак ции Республиканской партии в Национальном Собрании РА VI созы-
ва Ваграма Багдасаряна. Человека, который не единожды спасал Никола
Во  ваевича от вселенского позора в бытность его депутатом НС РА. Спа -
сал из своего благородства и жалости, из желания уберечь от морального
кра ха «лидера» парламентской оппозиции НС РА VI созыва. Не могу не
упо мянуть и арестованного СНБ Армении лидера партии «Адеквад» Ар -
ту ра Даниеляна за его выступление 15. 11. 2020 в прямом эфире на сво -
ей странице в Facebook. По словам его адвоката, уголовное дело было
воз буждено по статье 226. 2 УК РА. Статью, которой его обвинили, в наро-
де называют не иначе как «статья об оскорблении турка-янычара». Как
уже догадался уважаемый читатель, Артур Даниелян в прямом эфире
весь  ма доказательно разоблачил предательскую деятельность Никола
Во ваевича с первого дня азербайджано-турецкой агрессии, 27 сентября т.
г. и до принятия Заявления. Уже ночью Артур Даниелян и Артур Ванецян
ре шением суда были освобождены.

Далее, уважаемый читатель, я не стану приводить другие факты,
сви  детельствующие о продолжающейся антинациональной деятельности
влас ти предержащих РА, в очередной раз обнаживших всю свою преда-
тельскую сущность. Потому что в этом случае я также невольно окажусь
од  ним из действующих лиц все того же сценария кукловодов из-за океа-
на и с берегов Туманного Альбиона, сценария, реализация которого при-
вела чуть ли не к потере армянской государственности в Армении и Ар -
ца хе. Сценария, вот уже чуть ли не полтора десятилетия реализуемого в
Рес публике Армения. Чтобы не прослыть деятелем, который прозрел, ког   -
да с Родиной случилась большая беда, сошлюсь на мои оценки и вы во ды
из недавнего прошлого.

Итак, уважаемый читатель, приведу лишь некоторые заглавия моих
ста тей: так, 27 сентября 2018 года ИА REGNUM опубликовало мою ста-
тью под заглавием «Азербайджан вот-вот развяжет войну», «Стра те ги -
чес кий со юз Армении и России – гарант армянской государственности»
(26 апреля 2019 г.), «Неадекватность властей – угроза национальной без-
опасности Армении» (17 июня 2019 г.) «Промедление с отстранением от
дик татуры – угроза безопасности Армении» (4 августа 2019 г.), «Про во ка -
ция Па шиняна в Степанакерте угрожает войной против Армении и Ар ца ха»
(17 августа 2019 г.), «Не дать Пашиняну втянуть Армению и Арцах в вой ну»
(8 сентября 2019 г.), «Отстранение Пашиняна – гарантия выживания Ар -
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ме нии» (17 сентября 2019 г.), «Отстранить Пашиняна от власти — спасти
Ар мению от разрушения» (24 сентября 2019 г.), «Отставка правительства
и новые выборы – условие жизни Армении и Арцаха» (4 октября 2019 г.).
Я специально сослался на публикации 2018-2019 годов с тем, чтобы ува-
жаемый читатель наяву убедился в том, что еще в минувшем году ваш по -
кор ный слуга предупреждал наших граждан, политический класс Ар мении
в неизбежности развязывания Азербайджаном войны против Ар цаха. При
этом это были не голословные алармистские предупреждения, а приве-
денные в статьях выводы опирались на неопровержимые факты. Соб -
ствен но не будь серьезных обоснований, тогда такой весьма взыскатель-
ный и высококвалифицированный главный редактор патриотического ИА
REG NUM, уважаемый Модест Алексеевич Колеров не стал бы публико-
вать эти статьи, не говоря уже о заголовках к ним. А чтобы у читателей не
ока залось сомнений на этот счет приведу отдельные выдержки из анно-
таций к статьям. «Благоприятный информационный фон для возможной
агрессии со стороны Азербайджана против Арцаха создан от кровенно
провокационным выступлением Пашиняна в Степанакерте. И эту свою
бла гоглупость он намерен повторить в Лос-Анджелесе. Под линный замы-
сел один – заручиться поддержкой якобы всего армянства в вос сое ди не -
нии Армении и Арцаха. А кровавые последствия авантюры и ответствен-
ность за нее он постарается бросить на весь армянский на род. Увы, этим
Па шинян свел на нет существование Минской группы ОБСЕ» (17 августа
2019 г.). «Мы заплатили слишком большую цену за не зависимость и
долж ны ее беречь. Однако сегодня страна встала перед уг ро зой безот-
ветственного уничтожения того, что было создано на протяжении многих
лет кровью и потом. В «революционной» лихорадке рушатся институцио-
нальные основы государства, уничтожаются традиционные на цио наль -
ные ценности, распространяются нетерпимость и взаимная не нависть …»
(24 сентября 2019 г.).

Можно было продолжить приведение выдержек из полутора годами
ра нее опубликованных статей. Их главное предназначение было в одном,
а именно: предупредить армянский народ, проживающий в двух армян-
ских государствах – Республике Армения и Республике Арцах, а также в
вось мимиллионной армянской Диаспоре, что заокеанскими стратегами и
их коллегами с берегов Туманного Альбиона ведётся системная работа
по разрыхлению устоев армянской государственности путем создания об -
ста новки управляемого хаоса и других технологий, апробированных в
нояб ре 2013–феврале 2014 гг. во время так называемого Евромайдана
на Украине. Почти в каждой из своих статей я приводил десятки доказа-
тельств того, что свершившийся в апреле–мае 2018 года государствен-
ный переворот в Армении – не результат недовольства немалой части
на селения Армении, что, несомненно, имело место, а годами планируе-

А. ГЕГАМЯН



637

мый и щедро финансируемый из-за бугра государственный переворот.
Дви жущими силами переворота, как и следовало ожидать, были не один
год регулярно оплачиваемые из соросовских фондов и разного рода демо-
кратическими институтов Запада «радетели» усиления в Армении граждан-
ского общества, углубления демократии и прав человека и прочей наду-
манной плакатной ерунды, наиболее агрессивные представители ЛГБТ-
сооб щества, а также многие сотни, если не тысячи представителей тотали-
тарной религиозной секты «Слово жизни», которая по какой-то случайности
фи нансируется из Израиля, одного из главных поставщиков Азербайджану
смер тоносных беспилотных летательный аппаратов (БПЛА), а также техно-
логий их производства в Азербайджане. Как сказал бы известный гангстер-
ма фиози из фильма: «Ничего личного, это просто бизнес».

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом – а
с какого это перепугу стоящие за Соросом могущественные глобальне
фи  нансовые воротилы, имеющие недюжинный опыт расчленения и уни-
чтожения государств, стратеги с берегов Туманного Альбиона так сильно
ополчились на маленькую Армению с ее трехмиллионным населением и
заодно на гордую независимую Республику Арцах со 150-тысячным насе-
лением? Не преувеличиваю ли я роль, место и значение двух армянских
государств – Республики Армения и Республики Арцах? На первый
взгляд читатель, задавшийся этими вопросами, будет прав. Однако это
все го лишь на первый взгляд, ибо, развязав войну против Арцаха и Ар ме -
нии, целят, главным образом, в Россию, а в перспективе и по Ис ламской
Рес публике Иран. Но для убедительности этого утверждения при ведем
не которые факты из недавнего прошлого. Итак, 15 мая 2013 го да член
Об щественной палаты РФ Денис Дворников выступил со статьей, опубли-
кованной в патриотическом интернет-издании ИА REGNUM под заглавием
«Де нис Дворников: Кровавый «договорняк» в Нагорном Ка рабахе, или
«план Гобла»–3?». Внимательно анализируя события, предшествовав-
шие недавно завершившейся войне и после нее, невольно приходишь к
единственному выводу, который раньше лишь был в плоскости вполне
реального предположения, что вышеупомянутые внешние си лы привели
Никола Пашиняна к власти с тем, чтобы он реализовал кровавый «дого-
ворняк». Приведу отдельные цитаты из этой статьи Дениса Дворникова
(https://regnum.ru/news/polit/1658751.html): «Сущность «договорного» воо -
ру женного конфликта понятна. Стороны по предварительному согласию
(или лучше сказать «сговору») инициируют боевые действия, которые
про должаются до момента достижения определенного ре зультата. Что
мо жет служить таким результатом? Почему добровольное и согласован-
ное убийство может выглядеть привлекательным в чьих-то глазах? …
Нефтяной ренессанс Азербайджана, непрерывное бряцание оружием «с
восточной стороны» делает патовую ситуацию весьма нервной. Вот на
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этих нервах хотять и сыграть некоторые «добрые посредники». А теперь,
ува жаемый читатель, приведем выдержку из публикации РИА Новости от
13 ноября 2020 г. под заглавием «Песков: Турция одобрила силовой сце-
нарий в Карабахе». «Турция заняла последовательную позицию на одоб-
рение военной операции, на одобрение силового сценария в решении
Карабахского конфликта. В этом мы серьезно расходились и расходимся
во мнениях с нашими турецкими коллегами. И это при этом не мешает нам
продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, вклю чая высший
уро вень … в данном случае Турция ошибочно, с нашей точ ки зрения, счи-
тает, что мира можно достичь силовыми методами. Здесь мы расходимся
в суждениях», – сказал Песков в интервью RT (https://ria.ru/ 20201113 /  turt
siya-1584423752.html).

Не вызывает сомнений и тот факт, что в годы президенства в
Армении Героя Арцаха Сержа Азатовича Саргсяна (2008−2018 гг.) вари-
ант кровавого «договорняка» напрочь исключался. Но ставки закордон-
ных стратегов войны и стоящих за ними мирового финансового капитала
и кровожадных академиков по части разрушения государств с берегов Ту -
манного Альбиона были давно уже сделаны и при этом они слишком
велики. Именно с этой целью после президентских выборов 2008 года в
РА были вброшены десятки миллионов долларов на дестабилизацию по -
ло жения в Армении путем организации разного рода тренировочных ми -
тин гов и массовых шествий в общем-то со справедливыми требованиями
со  циального плана. Это властям тогда удалось нивелировать. Далее в
2016 году последовало развязывание войны со стороны Азербайджана,
что обернулось для Азербайджана семикратно превышающими армян-
ские по терями в азербайджанских вооруженных силах. Подобный исход
че тырехдневной войны расстроил планы по дальнейшей дестабилизации
по  ло жения в РА, что не могло не расшатать нервы кукловодов. Спустя
все го лишь три месяца после завершения военной агрессии Азер бай джа на,
17 июля 2016 года в столице Армении Ереване группа вооруженных лю -
дей, которые называли себя «Неистовые из Сасуна» (арм. «Сасна црер»,
наз вание взято из поэмы), взяли вооруженным штурмом полицейский
учас ток в Ереване и захватили заложников, одновременно с силовым
про тивостоянием началась якобы стихийная многолюдная акция проте-
ста с требованием отставки президента РА Сержа Саргсяна. В результа-
те силового противостояния с правительственными силами трое поли-
цейских погибли. Напомним читателям, что уже 23 июля 2016 года на ми -
тин ге «Неистовых из Сасуна» Пашиняна буквально прогнали с митинга,
один из организаторов которого громогласно заявил, что Пашинян хочет
«наг  реть руки на крови», а другой выступил с конструктивным предложе-
нием «засунуть Никола в мусорный бак». Надо полагать, что поводыри
Ни кола Воваевича извлекли надлежащие уроки из этого провала их став-
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ленника и уже в апреле 2018 года ими был разработан тщательный сце-
нарий захвата власти в РА Н. Пашиняном и его камарильей, что открыло
ши рокие возможности для западных стратегов с помощью в доску своего
ст роп  тивого, но «Больного человека Европы», члена НАТО Турции при-
ступить к непосредственной организации «договорной войны». Приведу
еще одну выдержку из вышеупомянутой статьи Д. Дворникова: «2. С уче-
том нап ряженной ситуации вокруг Ирана, даже «небольшой договорный
конф ликт» может превратиться в полномасштабную региональную войну.
Азер байджан по сценарию будет стремиться отрезать армян от границ с
Ира ном (кстати говоря, одной из целей плана «Гобла-1» была как раз лик-
видация армяно-иранской границы посредством «обмена» Мегри на конт-
ролируемый армянскими силами Лачин), что наверняка вынидило бы Те -
ге ран вмешаться в конфликт, как говорится, далее везде».

Естественно, что подобный сценарий был вожделенной мечтой ту -
ре цих неоосманов и их покровителей по НАТО в лице США и Вели ко бри -
та нии. Турецко-азербайджанским планам, впрочем, и планам их по во ды -
рей не суждено было сбыться. Да-да, уважаемый читатель, я не ошибся.
Для нас, граждан Республики Армения и Республики Арцах, для всего ми -
ро вого армянства предательство национальных интересов со стороны
Па шиняна и его хунты – это кровоточащая рана, которая не ско ро зажи-
вет, если заживет вообще. Вместе с тем волей Провидения Рос сия, ее
вы дающийся лидер, президент Российской Федерации Владимир Вла ди -
ми рович Путин, заставив президента Азербайджана подписать за явление
от 10 ноября 2020 года, спас народ Арцаха от геноцида со стороны турец-
ких спецназовцев, более чем двухтысячной банды террористов из Сирии
и вооруженных сил Азербайджана. Благодаря воле, последовательности
и решительности военно-политического руководства братской России Ар -
ме нии удалось избежать общенациональной катастрофы. Что бы не быть
го лословным сошлюсь на события, имевшие место в пос ледние дни.

Так, 20 октября Совет Безопасности ООН обсудил необходимость
обес печить контроль за режимом прекращения огня в Нагорном Ка ра ба хе.
Как сообщил Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил 19 ок тяб ря
те кущего года председательствующий в Совете Бе зопасности постоян -
ный представитель России при ООН Василий Небензя по итогам закрытого
за седания по Нагорному Карабаху. «Сейчас необходимо обеспечить вы -
пол нение (прекращение огня. – Прим. ТАСС), это са мый насущный воп -
рос, так как соответствующее соглашение было дос тигнуто, но не соблю-
далось, – сказал он. – Главным вопросом остается то, как обеспечить
конт роль за его выполнением. Этот вопрос, конечно, об суждался в ходе
кон сультаций, и совет был достаточно един в подходах». Однако, увы,
имен но Британия заблокировала принятие резолюции Сов беза ООН по
Ка рабаху, согласованную сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Ес -
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тес твенно, что Лондон исходил из своих интересов и явно под держал Тур -
цию. Ведь неоосманские и пантуранистские устремления турецкого сул-
тана Эрдогана к тому времени были еще далеки от осуществления. Я не
ду маю, что Великобритания это свое решение согласовала с действую-
щим президентом Республики Армения Арменом Сар кисяном, как извест-
но, вхожим в королевскую семью Великобритании, близ ким человеком
прин ца Чарльза. Это для разрядки и к сведению читателей. Но это тема
дру гого анализа, впрочем, как и визит 21 октября т. г. президента Ар ме -
нии, нет-нет, уважаемый читатель, не в Москву к на шему стратегическому
союз нику, а в Брюсель, встречаться с генсеком НАТО Йенсом Стол тен -
бер гом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике
бе зопасности Жозепом Боррелем, главной Европейского совета Шарлем
Ми шелем, словом, со всеми сердобольными друзьями небезызвестного
блог гера Алексея Навального. Видимо, наш весьма доверчивый прези-
дент надеялся, что, если они подняли столь все ленский шум, как это бы -
ло с заранее запланированной провокацией с На вальным, то ради эле-
ментарного человеческого сострадания к тысячам и тысячам жертв азер-
байджано-турецкой войны с Арцахом остудят во инственный, преступный
пыл члена НАТО, новоявленного неоосманского султана Эрдогана.

На этом фоне был весьма примечательным визит главы секретной
раз  ведывательной службы Великобритании Mi-6 Ричарда Мура в Анкару.
По литолог, лидер движения «Суть времени», который, по-моему убежде-
нию, блестяще разбирается в сути происходящего в регионе Южного Кав -
ка за и вокруг него, Сергей Ервандович Кургинян объяснил этот факт со -
бы тиями в Нагорном Карабахе и действиями премьер-министра РА Ни ко ла
Па шиняна. 13 ноября 2020 года в издательстве «Красная весна» бы ла
опуб ликована статья «Кургинян рассказал, кто управляет тройкой «Эр -
доган–Пашинян–Алиев». В ней мы читаем: «Премье-министр Армении
Ни кол Пашинян является такой же креатурой британской разведки, как и
президент Турции Реджеп Эрдоган и лидер Азербайджана Ильхам Алиев,
за явил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 12
ноября в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на те -
леканале «Россия-1». Эксперт уверен, что Пашинян работал на ту же за -
дачу, что и Эрдоган и Алиев – сдачу Карабаха, которая в свою очередь
яв ляется прологом к турецкой экспансии в сторону России. В этом кон-
тексте эксперт сообщил краткие сведения о главе британской разведки
Mi-6 Ричарде Муре, который является крупной фигурой в этой игре: «Это
ир ландец, внук одного из ирландских террористов или борцов за незави-
симость Ирландии. Человек с блестящим образованием, прошедший
МИД -овскую школу и спецслужбистскую и политическую. Он является ав -
то ром всей этой концепции реализации Турана, лично он. Он очень круп-
ная фигура, у него очень большое влияние»». По этому, согласно прими-
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тивной тактике эрдогановской пропаганды, было заявлено, что Ричард
Мур в Анкаре удостоится чести быть принятым самим пресс-секретарем
Ре д жепа Эрдогана Ибрагимом Калыном. Кустарная дезинформация ту -
рец  кой пропаганды по сути подтвердила зловещий характер тщательно
скрываемой встречи Мура с Эрдоганом. И все это, уважаемый читатель,
про ходило на фоне тиражируемой официальной Анкарой информации о
том, что турецкие войска направляются в Нагорный Карабах для участия
в миротворческой миссии вместе с Российской Федерацией. «Тур ция зай-
мет место в совместной миротворческой миссии для наблюдения и конт-
роля выполнения соглашения (заявления. – А. Г.)», – неоднократно заяв -
лял министр обороны Турции Хулуси Акар. И эти заявления турецкого
яст реба проходили в условиях, когда 12 нояря т. г. министр иностранных
дел России Сергей Викторович Лавров в интервью с российскими и ино-
странными СМИ заявил: «Никаких миротворческих подразделений Ту рец -
кой Республики в Нагорный Карабах направляться не будет. Об этом чет ко
ска зано в заявлении лидеров Азербайджана, Армении и Рос сии о полном
пре кращении военных действий в Нагорном Карабахе». Лав ров добавил,
что ознакомился с заявлением министра иностранных дела Мевлюта Ча -
ву шоглу и главы минобороны Турции Хулуси Акара, что «турецкие миро-
творцы будут работать на тех же основаниях, что и россияне». Речь идет
ис ключительно о том центре, который будет работать стационарно без
выездных миссий. В этом центре действительно российско-турецкие спе-
циалисты будут работать на одинаковых началах. Границы мобильности
ту рецких наблюдателей ограничиваются теми географическими коорди-
натами, которые будут определены для расположения, размещения соз-
даваемого российско-турецкого мониторингового цент ра на территории
Азер  байджана, которая не приближена к Карабаха и которая будет до -
пол нительно согласована» (tass.ru/politika/9983381).

Вместе с тем заметим, что Турция и после этого заявления С. В.
Лав рова неоднократно декларирует совершенно другую интерпретацию
этих договоренностей. Турецкое агентство Anadolu привело слова мини-
стра обороны Турции Хулуси Акара о непосредственном участии ми рот -
вор  ческой миссии: «Где там Турция? Турция внутри него (процесса уре гу -
ли  рования. – Anadolu). И за столом, и на поле. Завтра прибывает боль -
шая делегация из России. Предстоит обсудить политические и техниче-
ские детали, кто где будет стоять и кто что будет делать». Заметим, что
Дмит рий Песков, опровергая это заявление Акара об участии миротвор-
ческой миссии в Нагорном Карабахе, вновь терпеливо разъяснил: «Нет,
здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-
то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из то го, что
ми ротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в
зо не соприкосновения сторон, а взаимодействия с турецкими во ен ными
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бу дут в рамках мониторингового центра на территории Азер байджана».
На помним читателям, что 14 ноября т. г. турецкое государственное ин -
фор мационное агентство Anadolu выступило с сообщением, в ко тором го -
во рилось: «Российские и турецкие военные делегации завершили техни-
ческие переговоры, планируется, что они будут продолжены в ближай-
шие дни». При этом в минобороны Турции не уточнили, когда и где прой -
дут следующие переговоры по Нагорному Карабаху.

Политические конвульсии турецкого руководства в связи с вводом
рос   сийских и только российских миротворцев в зону Нагорно-карабахского
конф ликта со всей убедительностью свидетельствуют о том, что планы
сул  тана Эрдогана, рассчитанные на полную узурпацию Республики Арцах,
соз дание полностью контролируемой Турцией 45-километровой госу-
дарственной границы Республики Армения с Исламской Республикой
Иран, не сбылись. А это огромная потеря для его ближайших наставников
и союзников по НАТО – США и Великобритании, жаждущих взять в кольцо
НАТО се верную границу Ирана, включая границу Армении с Ираном (мег-
ринский учас ток границы). Ведь азербайджано-турецкие военные при под-
держке более двухтысячной армии сирийских террористов в ходе войны
уда лось взять под свой контроль 105-километровый участок границы с
Ира ном, до войны контролируемой Армией обороны Республики Арцах
(Зан ге ланский, Джебраильский и Физулинские районы). Именно этот факт
выз  вал у апшеронского султана Ильхама Алиева неописуемый восторг,
ко торый он и не скрыл в ходе телеэфира. Так, обращаясь к своему подель-
нику, кто нынче называется визави, Николу Пашиняну, он с усмешкой упо-
минал имен но и Джебраильский район. Читатель может возразить, что я
спе циально замалчиваю о пункте 9 заявления, где отмечается: «9. Раз бло -
ки  руются все экономические и транспортные связи в регионе. Рес пуб лика
Ар мения обеспечивает транспортное сообщение между западными райо -
на ми Азербайджанской Республики и Нахичеванской автономной респуб-
ликой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транс-
портных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспорт-
ным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ Рос сии».
Что ж, уважаемый читатель, смею сделать вывод, что главнейшей за дачей
ту рецко-азербаджанской войны, развязанной 27 сентября 2020 года про-
тив Республики Арцах, конечной целью войны было именно осуществле-
ние контроля над 45-километровым мегринским участком, армяно-иран-
ской государственной границы. То есть реанимация плана Гобла в новом
проч тении. А там переукладка азербайджанских нефтепроводов и га зо -
про водов по наиболее короткому маршруту через территорию Ар мении,
На хичеван и в порт Средиземного моря Джейхан. Напомним читателям,
что владельцем ныне действующего нефтепровода Баку–Тбили си–Джейхан,
который проложен в обход Армении, является международный консор-
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циум ВТС Cо, а его главным акционером является британская компания
ВР (British Petrolium) с 30.1% акций. В случае успеха пантуранистских вож-
делений турецкого султана Эрдогана нефтегазовые ресурсы быв ших
сред неазиатских ресурсов также непременно будут поставляться именно
по этому (еще в мечтах Эрдогана) маршруту. Так что в лице Ни ко ла Во ва -
е вича Запад вместе с Турцией имеет уже испытанного исполнителя своей
стра тегии по части выдавливания России из Республики Арме ния, а зна-
чит и из Южного Кавказа. Таким образом, задача антинациональной шва -
ли, то бишь соросовского отребья, тоталитарной религиозной сек ты «Сло во
жиз ни» и разного рода близких сердцу николвоваевской камарильи ЛГБТ-
от бросов – постепенно выйти из подполья и продолжить системную рабо-
ту по дискредитации теперь уже России. Первые попытки этой антинацио-
нальной гнили уже налицо, как-то: нет-нет да появляются листовки анти-
российского содержания. А политический класс Армении очень честно и
убе дительно клеймит позором предателя Никола, требуя, чтобы тот уб -
рал ся. Но почему-то то ли в силу своей деликатности, то ли в си лу еще че го-
то не развенчивает антиармянскую политику поводырей Никола, султана
Ре джепа и султана Ильхама, то есть глобалистские фи нансово-по ли ти чес -
кие структуры США и Великобритании, а также весьма и весьма деликат-
ную Западную Европу, быть может, за исключением дружественной Фран -
ции, которая хотя бы на словах клеймит султана Редже па. Заявления пре-
зидентов России, Азербайджана, премьер-министра Ар мении дают нам
мир ную передышку, но главное сражение Турции и Азер байджана, под-
стрекаемых Западом, еще впереди, а их главная цель – пе рекинуть хаос с
юж ного подбрюшья России на территорию самой России.

В создавшейся ситуации первым шагом на пути общенационального
спа сения на самом деле является незамедлительное отстранение Ни ко ла
Па шиняна и его приспешников от власти. И это – единственное условие
спа сения Армении и Арцаха. Иначе новой беды не миновать!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՄԻԱԿ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆ Է

Անոտացիա
Արևմուտքը Թուրքիայի հետ միասին հանձին Նիկոլ Վովաևիչի ունի իր

ռազ մավարության արդեն փորձառու կատարողին Հայաստանի Հանրապե -
տութ  յունից, նշանակում է` նաև Հարավային Կովկասից Ռուսաստանին դուրս
մղե լու մասով։ Այսպիսով, հակազգային տականքների, ասել է թե` սորոսա -
կան թափթփուկների, «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի և
նի կոլվովաևիչյան թայֆայի սրտին մոտ ԼԳԲՏ թերմացքների խնդիրն է` աս -
տի  ճանաբար դուրս գալ ընդհատակից և շարունակել այժմ արդեն Ռուսաս -
տա նի վարկաբեկման համակարգային աշխատանքը։

Հարգելի ընթերցող, երբ գրվում են այս տողերը, Հայաստանում շա րու -
նա կ վում են ձերբակալությունները և դատական նիստերը։ Ո՛չ, ո՛չ, ոչ թե Նի -
կոլ Փաշինյանի ու նրա դավաճանական խառնամբոխի, այլ Հայաստանի
Հան  րապետության և Արցախի Հանրապետության իսկական հայրենա սեր -
նե   րի ձերբակալությունները, ովքեր վերադարձել են հայ-թուրքադրբեջանա -
կան դիմակայության ամենավտանգավոր կրակակետերից` 2020 թ. նո յեմ -
բե  րի 10-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 11։45-ին հրապարակված «Ռու -
սաս  տանի Դաշնության նախագահի, Ադրբեջանի Հանրապետության նա -
խա   գա հի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հայտարարությու նից»
(այ սուհետ` Հայտարարություն) մեկ-երկու օր անց (http://kremlin.ru/events /presi
dent /news/64384)։ Նրանց վերագրվող հանցանքը միայն այն է, որ նրանք
սկսել են, ինչպես հարիր է սեփական երկրի ազնիվ հայրենասերին, բա ցա -
հայտ մերկացնել ՀՀ ԶՈւ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի (ՀՀ Սահմա -
նա  դրության համաձայն` Նիկոլ Փաշինյանն է Գերագույն գլխավոր հրամա -
նա  տարը) հանցավոր, դավաճանական, անգրագետ գործունեությունը։

Նրանց թվում են «Աշոտ Երկաթ» կամավորական ջոկատի խիզախ
հրա  մանատար, երեք պատերազմների մասնակից Աշոտ Մինասյանը, Հա -
յաս  տանի ԱԱԾ նախկին ղեկավար, գեներալ-մայոր Արթուր Վանեցյանը, որոնց
ներ կայացվել է մեղադրանք Հայաստանի Քր. օր. 38-235 հոդվածի 2-րդ մա -
սով, 35-300 հոդվածի 1-ին մասով և 35-305 հոդվածով (իշխանության յու րաց -
ման փորձ և Հայաստանի վարչապետի սպանության նախապատ րաս տում)։
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Ըն թերցողներին հիշեցնենք, որ 2019 թ. սեպտեմբերի 16-ին Արթուր Վա նեց -
յանն այսպես էր Facebook սոցիալական ցանցի իր էջում մեկնաբանել իր
հրա ժարականը. «... որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների
հա  խուռ նությունը, առաջնայինը երկրորդականից, իսկ անցողիկը մնայունից
չտար բերելու գործելաոճն այն ճանապարհը չէ, որը տանում է դեպի նպա -
տակ  ների իրականացում։ Այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանա պատ -
վության հետ, սպայի ուսադիրն ու զարգացումների նման ընթացքը անհա մա -
տե ղե լի են։ Իմ հրաժարականը թող լինի «Կանգ ա´ռ»-ի սթափեցնող քայլ»։
Չլսեց Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրեցյալը, ազնիվ գեներալի, հայրե նա սերի
նա  խազգուշացումները։ Պակաս զզվելի չէ նաև ՀՀ VI գումարման Ազ գային
ժո ղովի Հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմ բակցութ -
յան ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կալանավորումը։ Մարդ, որը քա նի  ցս
փրկել է Նիկոլ Վովաևիչին տիեզերական խայտառա կութ յունից ՀՀ ԱԺ պատ -
գա մավոր եղած ժամանակ։ Փրկել է իր վեհանձնութ յան և նրան խղճա լու, VI
գու մարման ՀՀ ԱԺ-ում խորհրդարանա կան ընդդի մութ յան «առաջ նոր դին»
բա րոյական տապալումից պահպանելու ցանկութ յան պատճառով։ Չեմ կա -
րող չհիշատակել նաև Հայաստանի ԱԱԾ-ի կողմից ձերբակալված` «Ադե կ -
վադ» կուսակցության ղեկավար Արթուր Դանիել յա նին ուղիղ եթերով Face -
book-ի իր էջում 15.11. 2020 թ. ելույթի պատճառով։ Նրա փաստաբանի խոս -
քով` քրեական գործը հարուցվել է ՀՀ Քր. օր. 226.2 հոդ վածով։ «Հոդվածը,
որով նրան մեղադրել են, ժողովրդի մեջ այլ կերպ չեն անվանում, քան «թուրք
ենի չերներին վիրավորելու մասին հոդված»։ Ինչ պես արդեն գլխի ընկավ
հար   գելի ընթերցողը, Արթուր Դանիելյանն ուղիղ եթե րով բավական փաս -
տար  կ  ված մերկացրել է Նիկոլ Վովաևիչի դավա ճանական գործունեութ յունը
ադր բեջանա-թուրքական ագրեսիայի առաջին իսկ օրից` ս. թ. սեպ տեմ բերի
27-ից մինչև Հայտարարության ընդունումը։ Ար դեն գիշերը Արթուր Դա նիել -
յանը և Արթուր Վանեցյանը դատարանի որոշ մամբ ազատ արձակվեցին։

Այսուհետ, հարգելի ընթերցող, ՀՀ իշխանավորների շարունակվող հա -
կազ  գային գործունեությունը վկայող այլ փաստեր չեմ ներկայացնի, իշխա -
նա  վորներ, ովքեր հերթական անգամ ի ցույց դրեցին իրենց դավաճանական
էութ  յունը։ Որովհետև այդ դեպքում ես նույնպես ակամա կդառնամ ան դր օվ -
կիա նոսյան և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերի տիկնիկավարների այդ նույն
սցե նարի գործող անձանցից մեկը, սցենար, որի իրագործումը քիչ մնաց հան -
գեց ներ հայոց պետականության կորստին Հայաստանում և Արցախում։ Սցե -
նար, որն ահա համարյա թե մեկուկես տասնամյակ իրականացվում է Հա -
յաս  տանի Հանրապետությունում։ Որպեսզի այնպիսի գործչի անուն չհա նեմ,
որը հասունացավ այն ժամանակ, երբ Հայրենիքի հետ մեծ դժբախ տութ յուն
պա տահեց, վկայակոչեմ ոչ վաղ անցյալի իմ գնահատականներն ու եզրա -
հան գումները։

Եվ այսպես, հարգելի ընթերցող, ներկայացնեմ իմ որոշ հոդվածների
մի այն վերնագրերը. այսպես, 2018 թ. սեպտեմբերի 27-ին REGNUM տեղե -
կատ  վական գործակալությունը հրապարակեց իմ հոդվածը «Ադրբեջանն

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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ուր որ է պատերազմ կսանձազերծի» վերնագրով, «Հայաստանի և Ռուսաս -
տա  նի ռազմավարական դաշինքը հայոց պետականության պահպանման
երաշ խավորն է» (2019 թ. ապրիլի 26), «Իշխանությունների անհամարժե -
քութ  յունը սպառնալիք է Հայաստանի ազգային անվտանգությանը» (2019 թ.
հու նիսի 17), «Հապաղումը բռնապետությունը վերացնելու հարցում սպառ -
նա լիք է Հայաստանի անվտանգությանը» (2019 թ. օգոստոսի 4), «Փաշին յա նի
սադ րանքը Ստեփանակերտում սպառնում է Հայաստանի և Արցախի դեմ
պա տե րազ մով» (2019 թ. օգոստոսի 17), «Թույլ չտալ Փաշինյանին` Հայա -
ստա  նը և Արցախը ներքաշել պատերազմի մեջ» (2019 թ. սեպտեմբերի 8),
«Փա  շինյանի հեռացումը Հայաստանի գոյատևման երաշխիքն է» (2019 թ.
սեպ տեմբերի 17), «Հեռացնել Փաշինյանին իշխանությունից` նշանակում է
փր կել Հայաստանը ինքնաքայքայումից» (2019 թ. սեպտեմբերի 24), «Կա -
ռա  վարության հրաժարականը և նոր ընտրությունները` Հայաստանի և Ար -
ցա խի կենսապայման» (2019 թ. հոկտեմբերի 4)։ Ես հատուկ վկայակոչեցի
2018-2019 թթ. հրապարակումները, որպեսզի հարգելի ընթերցողը հարթմնի
հա  մոզ վի այն բանում, որ դեռևս անցած տարի ձեր խոնարհ ծառան նախա -
զգու  շացնում էր մեր քաղաքացիներին, Հայաստանի քաղաքական դասին,
որ Արցախի դեմ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի սանձազերծումն ան խու -
սա  փելի է։ Ընդ որում` դրանք մերկապարանոց խուճապային նախազգուշա -
ցում   ներ չէին, հոդվածներում արված եզրահանգումները հենվում էին ան -
հեր   քե լի փաստերի վրա։ Ըստ էության, եթե չլինեին լուրջ հիմնավորում ներ,
այդ դեպքում REGNUM հայրենասիրական տեղեկատվական գործա կա լութ -
յան այդքան բծախնդիր և բարձր արհեստավարժ գլխավոր խմբա գիր, հար -
գար ժան Մոդեստ Ալեքսեևիչ Կոլերովը չէր հրապարակի այդ հոդ ված ները,
էլ չեմ ասում դրանց վերնագրերի մասին։ Եվ որպեսզի ընթերցող ները կաս -
կած ներ չունենան այս հաշվով, որոշ մեջբերումներ կատարեմ հոդ վածների
անո տացիաներից։ «Ստեփանակերտում Փաշինյանի բացա հայտ սադրիչ
ելույ թը Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ հնարավոր ագրե սի այի համար
նպաս տավոր տեղեկատվական ֆոն է ստեղծել։ Եվ իր այդ բա րե հի մա րութ -
յու նը նա մտադիր է կրկնել Լոս Անջելեսում։ Իսկական մտադ րութ  յունը մեկն է.
ձեռք բերել իբր ողջ հայության աջակցությունը Հայաս տա նի և Արցախի վե -
րա միավորման գործում։ Իսկ արկածախնդրության արյու նա լի հետ ևանք նե րը
և դրա պատասխանատվությունը նա կջանա դնել ողջ հայ ժողովրդի ուսե -
րին։ Ավաղ, Փաշինյանը սրանով զրոյի հավասարեցրեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի
գո յությունը» (2019 թ. օգոստոսի 17)։ «Մենք չափազանց մեծ գին ենք վճա -
րել Անկախության համար և պետք է փայփայենք այն: Բայց հնարավոր չէ
պահ պանել Անկախությունը` առանց հզոր պետականության: Սակայն այսօր
եր կիրը կանգնել է տարիներ շարունակ արյամբ և քրտինքով կառուցածը
ան պատասխանատու կերպով քանդելու վտանգի առաջ: «Հե ղա փո խա -
կան» տենդով քանդվում են պետության ինստիտուցիոնալ հիմքե րը, ոչն -
չաց վում ավանդական ազգային արժեքները, անհանդուրժողակա նութ յուն և
փո խադարձ ատելություն է սերմանվում...» (2019 թ. սեպտեմբերի 24)։

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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Կարելի էր շարունակել մեջբերումներ կատարել մեկուկես տարի առաջ
հրա պարակված հոդվածներից։ Դրանց գլխավոր նպատակը մեկն էր, դիցուք.
նա խազգուշացնել հայկական երկու պետություններում` Հայաստանի Հան -
րա   պետությունում և Արցախի Հանրապետությունում ապրող հայ ժողովր -
դին, ինչպես նաև ութ միլիոնանոց Սփյուռքին, որ անդրօվկիանոսյան ստրա -
տեգ  ներն ու նրանց գործընկերները Մառախլապատ Ալբիոնից հայոց պե -
տա կանության հիմքերը խարխլելու համակարգային աշխատանք են տա -
նում` կառավարելի քաոսի իրադրություն և այլ տեխնոլոգիաներ ստեղծելու
ճա նապարհով, որոնք փորձարկվել էին 2013 թ. նոյեմբերին – 2014 թ. փե -
տր  վարին Ուկրաինայում, այսպես կոչված, Եվրամայդանի ժամանակ։ Իմ
հոդ  վածներից գրեթե յուրաքանչյուրում ես տասնյակ ապացույցներ եմ ներ -
կա յացրել, որ 2018 թ. ապրիլ–մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցած պե -
տա  կան հեղաշրջումը Հայաստանի ոչ փոքրաթիվ մասի դժգոհության արդ -
յուն քը չէ, ինչը, անշուշտ, առկա էր, այլ տարիներ շարունակ ծրագրված և ար -
տա  սահմանից շռայլորեն ֆինանսավորվող պետական հեղաշրջում։ Հե ղա շրջ -
ման շարժիչ ուժերը, ինչպես և պետք էր սպասել, տարիներ շարունակ սո  րոս -
յան ֆոնդերից ու Արևմուտքի տարատեսակ դեմոկրատական ինստի տու տ նե -
րից կանոնավորապես վճարվող` Հայաստանում քաղաքացիական հա  սա րա -
կութ յան ուժեղացման, դեմոկրատիայի և մարդու իրավունքների խո   րաց ման ու
մտա ցածին ամեն տեսակ պաստառային անհեթեթության «ջա  տա գով ներն»
էին, ԼԳԲՏ-հանրույթի առավել ագրեսիվ ներկայացուցիչ նե րը, ինչպես նաև
«Կյան քի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի հար  յուրա վոր, եթե ոչ`
հա զարավոր ներկայացուցիչները, որն ինչ-որ պա տա   հականությամբ ֆի նան -
սա վորվում է Իսրայելից` Ադրբեջանին մահա սփյուռ անօդաչու սարքերի, ինչ -
պես նաև Ադրբեջանում դրանց արտադ րութ յան տեխնոլոգիաների գլխավոր
մա տա կարարներից մեկից։ Ինչպես կասեր ֆիլ մի հայտնի գանգստեր մա ֆիո -
զին. «Անձնական բան չկա, պարզապես բիզ նես է»։

Հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ.
իսկ այդ ինչի՞ց են Սորոսի հետևում կանգնած հզորագույն գլոբալիստական
ֆի  նանսական հսկաները, որոնք պետությունների մասնատման և վերաց -
ման արտասովոր փորձ ունեն, Մառախլապատ Ալբիոնի ափերի ստրատե -
գներն այդքան հոծ խմբվել փոքր Հայաստանի դեմ` իր երեք միլիոնանոց
բնակ  չությամբ ու հետն էլ` հպարտ, անկախ Արցախի Հանրապետության դեմ`
իր 150 հազարանոց բնակչությամբ։ Արդյո՞ք չեմ չափազանցնում հայ կա կան
եր կու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հան -
րա  պետության դերը, տեղն ու նշանակությունը։ Առաջին հայացքից այս հար -
ցերը տվող ընթերցողը իրավացի կլինի։ Սակայն միայն առաջին հայացքից,
քան  զի, պատերազմ սանձազերծելով Արցախի և Հայաստանի դեմ, թիրա -
խա  վորում են հիմնականում Ռուսաստանին, իսկ հետագայում` նաև Իրանի
Իս լա մական Հանրապետությանը։ Բայց այս պնդումն ավելի համոզիչ դարձ -
նե լու համար որոշ փաստեր ներկայացնենք ոչ վաղ անցյալից։ Եվ այսպես, 2013 թ.
մա յիսի 15-ին ՌԴ Հանրային պալատի անդամ Դենիս Դվորնիկովը հանդես
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եկավ հոդվածով, որը հրապարակվեց REGNUM հայրենասիրական տե ղե -
կատ վական ինտերնետ-պարբերականում, «Դենիս Դվորնիկով. Արյունալի
«պայ  մա նավորվածություն» Լեռնային Ղարաբաղո՞ւմ, թե՞ «Գոբլի պլան» – 3»
վեր  նագրով։ Ուշադիր վերլուծելով վերջերս ավարտված պատերազմին նա -
 խոր դող և դրան հաջորդող իրադարձությունները` ակամա գալիս ես մի ակ
եզրա հանգմանը, որը մինչ այդ միայն միանգամայն իրական են թադ րության
հար թությունում էր, որ վերոնշյալ արտաքին ուժերը Նիկոլ Փաշին յա նին իշ -
խա նության բերեցին, որպեսզի նա իրականացնի արյունալի «պայ մա նա -
վոր վածությունը»։ Որոշ մեջբերումներ կատարեմ Դենիս Դվորնի կո վի այդ
հոդ վածից (https://regnum.ru/news/polit/1658751.html). ««Պայմա նա վոր -
ված» զինված հակամարտության էությունը հասկանալի է։ Կողմերը նախ -
նա կան համաձայնությամբ (կամ ավելի լավ է ասել` «դավադրությամբ») նա -
խա ձեռնում են մարտական գործողություններ, որոնք շարունակվում են
մին  չև որոշակի արդյունքի հասնելու պահը։ Ի՞նչը կարող է նման արդյունք
ծա  ռայել։ Ինչո՞ւ կամավոր կամ համաձայնեցված սպանությունը կարող է
գայ  թակղիչ երևալ ոմանց աչքին ... Ադրբեջանի նավթային վերածնունդը,
«ար ևել յան կողմից» անընդհատ զենք ճոճելը բավական նյարդային են դար -
ձնում պատային իրավիճակը։ Ահա այդ նյարդերի վրա էլ ցանկանում են
խա  ղալ որոշ «բարի միջնորդներ»։ Իսկ հիմա, հարգելի ընթերցող, մեջբերում
կա տարենք РИА Новости-ի 2020 թ. նոյեմբերի 13-ի «Պեսկով. Թուրքիան
հա  վանություն է տվել ուժային սցենարին Ղարաբաղում» վերնագրով հրա -
պա  րակումից: «Թուրքիան ռազմական գործողությանը հավանություն տա լու,
Ղա րաբաղյան հակամարտության լուծման գործում ուժային սցենարին հա -
վա նություն տալու հետևողական դիրքորոշում է որդեգրել։ Այս հարցում
մենք լրջորեն տարակարծիք ենք եղել և տարակարծիք ենք մեր թուրք գործ -
ըն կերների հետ։ Եվ սա, ընդ որում, չի խանգարում մեզ շարունակել սերտ
փոխ գործակցությունը բոլոր մակարդակներում, ներառյալ բարձրագույն
աս տիճանը ... այս պարագայում Թուրքիան սխալմամբ, մեր տեսանկյունով,
կար ծում է, որ խաղաղության կարելի է հասնել ուժային մեթոդներով։ Այս -
տեղ մեր դատողությունները տարբերվում են», – ասել է Պեսկովը RT-ի հար -
ցա  զրույցում (https://ria.ru/20201113/turtsiya-1584423752.html)։

Կասկածներ չի հարուցում նաև այն փաստը, որ Հայաստանում Ար ցա խի
հե րոս Սերժ Ազատի Սարգսյանի նախագահության տարիներին (2008–2018 թթ.)
ար յունալի «պայմանավորվածության» տարբերակը իսպառ բացառվում էր։
Բայց պատերազմի անդրօվկիանոսյան ստրատեգների և դրանց թիկունքում
կանգ նած համաշխարհային ֆինանսական կապիտալի ու Մառախլապատ
Ալ բիոնի` պետությունների փլուզման մասով արյունար բու ակա դե մի կոս նե րի
դրույք ները վաղուց արդեն արված էին, ընդ որում` դրանք բավական բարձր են։
Հենց այդ նպատակով ՀՀ-ում 2008 թ. նա խագահական ընտրություններից
հետո տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ նետ վեցին Հայաստանում իրա վի -
ճա կը ապակայունացնելու համար` տարա տեսակ մարզումային հան րա հա -
վաք  ների ու զանգվածային երթերի կազմա կերպման ճանապարհով, ընդ -
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հա նուր առմամբ` սոցիալական պլանի արդա րացի պահանջներով։ Իշ խա -
նութ յուններին դա այն ժամանակ հաջողվեց չե զո քացնել։ Այնուհետև, 2016 թ.
հա ջորդեց Ադրբեջանի կողմից սանձազերծ ված պատերազմը, ինչն Ադր բե -
ջանի վրա հայկականին յոթակի գերազան ցող կորուստներ արժեցավ Ադր -
բե ջանի զինված ուժերում։ Քառօրյա պատե րազմի նման ելքը ձախողեց ՀՀ-
ում դրության հետագա ապակայունացման ծրագրերը։ Ինչը չէր կարող չքայ -
քայել տիկնիկավարների նյարդերը։ Ադրբե ջանի ռազմական ագ րե սիա յի
ավար տից ընդամենը երեք ամիս անց` 2016 թ. հուլիսի 17-ին, Հայաստանի
մայ րաքաղաք Երևանում զինված մարդկանց խում բը, ովքեր իրենց ան վա -
նում էին «Սասնա ծռեր», գրոհով զավթեցին ոստի կանական տեղամաս Եր -
ևա նում և պատանդներ վերցրին, միաժա մա նակ ուժային դիմակայությամբ
սկսվեց իբր տարերային բազմամարդ բողո քի ակցիա` ՀՀ նախագահ Սերժ
Սար գսյանի հրաժարականի պահանջով։ Կառավարական ուժերի հետ
ուժա յին դիմակայության հետևանքով զոհվեց երեք ոստիկան։ Ըն թեր ցող նե -
րին հիշեցնենք, որ արդեն 2016 թ. հուլիսի 23-ին «Սասնա ծռերի» հան րա -
հա վաքում Փաշինյանին տառացիորեն քշեցին հան րա հավաքից, որի կազ -
մա  կերպիչներից մեկը բարձրագոչ հայտա րա րեց, թե Փաշինյանը ցան կա -
նում է «ձեռքերը տաքացնել արյան վրա», իսկ մյուսը հանդես եկավ կա ռու -
ցո  ղական առաջարկությամբ` «Նիկոլին նետել աղբաման»։ Պետք է կարծել,
որ Նիկոլ Վովաևիչի ուղեվարները պատշաճ դասեր քաղեցին իրենց դրա ծո յի
այդ ձախողումից և արդեն 2018 թ. ապրիլին մշակեցին Ն. Փաշինյանի ու
նրա խառնամբոխի կողմից ՀՀ-ում իշխանութ յունը զավթելու մանրակրկիտ
սցե նար, ինչը արևմտյան ստրատեգների համար իրենց հոգեհարազատ,
քմա հաճ, բայց «Եվրոպայի հիվանդ մար դու»` ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի
օգ նությամբ «պայմանավորված պատե րազ մի» անմիջական կազ մա կերպ -
մա  նը ձեռնամուխ լինելու լայն հնարա վորություն ներ բացեց։ Միայն մեկ մեջ -
բե րում կատարեմ Դ. Դվորնիկովի վերո նշյալ հոդվածից. «2. Հաշվի առ նե -
լով Իրանի շուրջ լարված իրավի ճա կը` անգամ «ոչ մեծ պայմանավորված
հա  կամարտությունը» կարող է վե րած վել լայնամասշտաբ տա րա ծա շրջա -
նա յին պատերազմի։ Ադրբեջանն ըստ սցենարի կձգտի հայերին կտրել
Իրա նի հետ սահմաններից (ի դեպ` «Գոբլ – 1» պլանի նպատակներից մեկը
հենց հայ-իրանական սահմանի վե րացումն էր հայկական ուժերի կողմից վե -
րա հսկվող Լաչինով Մեղրին «փո խանակելու» միջոցով), ինչը հաստատ
կստի պի Թեհրանին միջամտել հա կա մարտությանը հետագայում, ինչպես
ասում են, ամենուր»։

Բնականաբար, նման սցենարը թուրք նեոօսմանների և ՆԱՏՕ-ի նրանց
հո վանավորների` հանձինս ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի, բաղձալի երա -
զանքն էր։ Թուրք-ադրբեջանական, ի դեպ` նաև նրանց ուղեվարների պլան -
նե  րին վիճակված չէր իրականանալ։ Այո´, այո´, հարգելի ընթերցող, ես չսխալ -
 վե  ցի։ Մեզ` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության
քա ղաքացիներիս, համայն հայության համար Փաշինյանի ու նրա խունտայի
կող մից ազգային շահերի դավաճանությունը արնածոր վերք է, որը շուտ չի

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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ապա  քինվի, եթե առհասարակ կապաքինվի։ Բայց և այնպես, Նախախնա -
մութ  յան կամքով Ռուսաստանը, նրա ականավոր առաջնորդ, Ռուսաստանի
Դաշ  նության նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը, ստիպելով
Ադր   բե ջանի նախագահին ստորագրել 2020 թ. նոյեմբերի 10-ի հայտարա -
րութ   յունը, փրկեց Արցախի ժողովրդին թուրք հատուկջոկատայինների, սի -
րի ացի ահաբեկիչների ավելի քան երկու հազարանոց ավազակախմբի և
Ադր բեջանի զինված ուժերի ցեղասպանությունից։ Եղբայրական Ռուսաս -
տա նի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կամքի, հետևողականության և
վճռա կանության շնորհիվ Հայաստանին հաջողվեց խուսափել համազգային
աղե տից։ Որպեսզի ասածս մերկապարանոց չհնչի, հղում կատարեմ վերջին
օրե  րին տեղի ունեցած իրադարձություններին։

Այսպես, հոկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ Անվտանգության խորհուրդը քն նար -
կ եց Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմի վերահսկումն ապա հո վե լու
ան հրաժեշտությունը։ Ինչպես տեղեկացրեց Արմենպրեսը` հղում կա տա րե -
լով ՏԱՍՍ-ին, այդ մասին ընթացիկ տարվա հոկտեմբերի 19-ին հայ տա րա -
րել էր Անվտանգության խորհրդում նախագահող` ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի
մշտա կան ներկայացուցիչ Վասիլի Նեբենզյան Լեռ նային Ղարաբաղի վե րա -
բերյալ փակ նիստի արդյունքներով։ «Այժմ անհրա ժեշտ է ապահովել կա -
տա րումը (հրադադարի – ծան.` ՏԱՍՍ-ի), դա ամենա կարևոր հարցն է, քանի
որ համապատասխան համաձայնագիրը ձեռք է բեր վել, բայց չի պահ պան վել, –
ասել է նա։ – Գլխավոր հարցը մնում է այն, թե ինչպես ապահովել դրա կա -
 տար  ման վերահսկողությունը։ Այս հարցը, իհար կե, քննարկվել է խոր հր դակ -
ցութ յունների ընթացքում, և խորհուրդը բավա կան միասնական է եղել մո տե -
ցում ներում»։ Սակայն, ավաղ, հենց Բրիտա նի ան արգելափակեց Ղա րա բա ղի
վե րաբերյալ ՄԱԿ ԱԽ` ԵԱՀԿ Մինսկի խմ բի համանախագահների հետ հա -
մա ձայնեցված բանաձևի ընդունումը։ Բնակա նա բար, Լոնդոնն առաջ նորդ -
վում էր իր իսկ շահերով և ակնհայտո րեն աջակցում էր Թուրքիային։ Չէ՞ որ
թուրք սուլթան Էրդողանի նեոօսման յան և պանթյուրքիստական նկր տում նե րը
այդ ժամանակ դեռ հեռու էին իրա գործվե լուց։ Չեմ կարծում, թե Մեծ Բրի տա -
նիան իր այդ որոշումը համա ձայն եցրել էր Հայաստանի գործող նախագահ
Ար մեն Սարգսյանի հետ, որը, ինչ պես հայտնի է, ելումուտ ունի Մեծ Բրի տա -
նիա յի արքունական ընտանի քում, արքայազն Չառլզի մերձավորներից է։
Սա` որպեսզի ընթերցողները լից քա թափ վեն և ի գիտություն ընդունեն։ Բայց
սա այլ վերլուծության թեմա է, ի դեպ, ինչպես և ս. թ. հոկտեմբերի 21-ին Հա -
յաս տանի նախագահի այցը, ո՛չ, ո՛չ, հարգելի ընթերցող, ոչ թե Մոսկվա` մեր
ռազ մավարական դաշնակցի մոտ, այլ Բրյուսել` հանդիպելու ՆԱՏՕ գլխա -
վոր քարտուղար Ենս Սթոլթեն բեր գի, ԵՄ արտաքին գործերի և ան վտան -
գութ յան քաղաքականության գե րագույն հանձնակատար Ժոզեպ Բոռելի,
Եվ րախորհրդի ղեկավար Շառլ Մի շելի, մի խոսքով` ոչ անհայտ բլոգեր
Ալեք սեյ Նավալնու բոլոր սրտացավ բարե կամների հետ։ Ըստ երևույթին,
մեր բավական դյուրահավատ նախա գահը հույս ուներ, որ եթե նրանք այդ -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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քան մեծ տիեզերական աղմուկ էին բարձրացրել Նավալնու հետ կապված`
նա խա պես ծրագրված սադրանքի պա րագայում, ապա հանուն Արցախի
դեմ ադրբեջանա-թուրքական պատե րազմի հազարավոր զոհերի հանդեպ
տար րական մարդկային կարեկցան քի` կզսպեն ՆԱՏՕ-ի անդամի, նո րա -
հայտ նեոօսմանյան սուլթան Էրդողանի ռազմատենչ, հանցավոր ավյունը։

Այս ֆոնին բավական հատկանշական էր Մեծ Բրիտանիայի գաղտնի
հե  տախուզական ծառայության` Mi-6-ի ղեկավար Ռիչարդ Մուրի այցելութ -
յունն Անկարա։ Քաղաքագետ, «Ժամանակի էությունը» շարժման առաջնորդ
Սեր գեյ Երվանդի Կուրղինյանը, որն իմ համոզմամբ` հիանալի հասկանում է
այն, ինչ տեղի է ունենում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում և նրա
շուրջ, այս փաստը բացատրեց Լեռնային Ղարաբաղում կատարվող իրա -
դար  ձություն ներով և ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գործողություն նե -
րով։ 2020 թ. նոյեմբերի 13-ին «Красная весна» պարբերականում հրա պա -
րակ վեց «Կուրղինյանն ասել է, թե ով է կառավարում Էրդողան–Փա շին յան–Ալիև»
եռ յակը» վերնագրով հոդվածը, որում կարդում ենք. «Հայաս տա նի վար չա -
պետ Նիկոլ Փաշինյանը բրիտանական հետախուզության նույն պի սի կերտ -
վածք է, ինչպես և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն ու Ադր բեջանի
ղե կավար Իլհամ Ալիևը, հայտարարել է քաղաքագետ, «Ժամ անակի էութ յու նը»
շարժ ման առաջնորդ Սերգեյ Կուրղինյանը նոյեմբերի 12-ին «Россия-1» հե -
ռուս տաալիքի «Вечер с Владимиром Соловьевым» ծրագրի եթերում։ Փոր -
ձա գետը համոզված է, որ Փաշինյանն աշխատել է այն նույն խնդրի վրա, ինչ
և Էրդողանն ու Ալիևը` Ղարաբաղի հանձնման, որն իր հերթին դեպի Ռուսաս -
տա նի կողմը թուրքական ծավալապաշտության նա խերգանքն է։ Այս հա մա -
տեք ստում փորձագետը կարճ տեղեկություններ է հայտնել բրիտանական
Mi-6 հետախուզության ղեկավար Ռիչարդ Մուրի մա սին, որը խոշոր ֆիգուր
է այս խաղում. «Նա իռլանդացի է, իռլանդացի ահաբեկիչներից կամ Իռ լան -
դիա յի անկախության մարտիկներից մեկի թոռը։ Փայլուն կրթություն ունի,
անցել է ԱԳՆ-ական և հատուկ ծառայությունների ու քաղաքականության
դպրո ցը։ Նա Թուրանի իրականացման այդ ամբողջ հա յեցակարգի հե ղի -
նակն է, անձամբ նա։ Նա շատ խոշոր ֆիգուր է, շատ մեծ ազ դեցություն ունի»»։
Ուս տի, համաձայն էրդողանյան քարոզչության պրի միտիվ մար տա վա րութ -
յան` հայտարարվեց, որ Ռիչարդ Մուրն Անկարայում կարժանանա անձամբ
Ռե ջեփ Էրդողանի մամուլի քարտուղար Իբրահիմ Քալընի կողմից ըն դուն վե լու
պատ վին։ Թուրքական քարոզչության ցածրո րակ ապատեղեկատվությունը,
ըստ էության, հաստատեց Էրդողանի հետ Մու րի լավ թաքցվող հանդիպման
չա րագուշակ բնույթը։ Եվ այս ամենը, հար գելի ընթերցող, տեղի էր ունենում
պաշ տոնական Անկարայի կողմից հրամ ցվող տեղեկատվության ֆոնին այն
մա սին, որ թուրքական զորքերն ուղ ղվում են դեպի Լեռնային Ղարաբաղ`
մաս նակցելու խաղաղապահ առա քելությանը Ռուսաստանի Դաշնության
հետ միասին։ «Թուրքիան տեղ կզբա ղեց նի համատեղ խաղաղարար առա քե -
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լութ յունում` համաձայնագրի (հայ տա րարության – Ա. Գ.) կատարումը դի -
տար կելու և վերահսկելու համար», – քա նիցս հայտարարել է Թուրքիայի
պաշտ  պանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Եվ թուրք բազեի այդ հայ -
տա րարությունները տեղի էին ունենում այն պայ ման ներում, երբ ս. թ. նո յեմ -
բե րի 12-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նա խարար Սերգեյ Վիկ տո րո -
վիչ Լավրովը ռուսական և արտասահմանյան ԶԼՄ-ներին տված հար ցա -
զրույ ցում հայտարարել էր. «Թուրքիայի Հանրա պետութ յան ոչ մի խա ղա ղա -
պահ ստորաբաժանում Լեռնային Ղարաբաղ չի ուղարկվի։ Այս մասին
հստակ ասված է Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաս տա նի ղեկավարների`
Լեռ նային Ղարաբաղում ռազմական գործողություն ների լիակատար դա դա -
րեց ման մասին հայտարարությունում»։ Լավրովն ավե լացրել է, որ ծա նո թա -
ցել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի և
պաշտ պանության նախարար Հուլուսի Աքարի հայ տա րարությանը, որ
«թուրք խաղաղապահներն աշխատելու են այն նույն հի մունքներով, ինչ և
ռուս ները։ Խոսքը բացառապես այն կենտրոնի մասին է, որն աշխատելու է
ստա ցիոնար, առանց արտագնա առաքելությունների։ Այդ կեն տրոնում իս -
կա պես ռուս-թուրքական մասնագետներն աշխատելու են մի ա նման հի -
մունք ներով։ Թուրք դիտորդների մոբիլության սահմանները սահ մա նա փակ -
վում են աշխարհագրական այն կոորդինատներով, որոնք կսահ մանվեն
ստեղծ վող ռուս-թուրքական մոնիթորինգային կենտրոնի գտնվելու վայրի, տե -
ղա կայման համար Ադրբեջանի տարածքում, որը մոտեցված չէ Ղա րաբաղին
և որը լրացուցիչ կհամաձայնեցվի» (tass.ru/politika/9983381)։

Միևնույն ժամանակ, նշենք, որ Թուրքիան Ս. Վ. Լավրովի այս հայ տա -
րա  րությունից հետո էլ բազմիցս ներկայացնում է այդ պայմանավորվածութ -
յուն  ների միանգամայն այլ մեկնություն։ Թուրքական Anadolu գործակալութ -
յու նը մեջբերել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի
խոս  քերը խաղաղարար առաքելությանն անմիջական մասնակցության մա սին.
«Որ տե՞ղ է Թուրքիան: Թուրքիան դրա (կարգավորման գործ ընթացի – Ana -
do lu) ներսում է։ Ե´վ սեղանի շուրջ, և´ մարտադաշտում։ Վաղը մեծ պատվի րա -
կութ  յուն է գալու Ռուսաստանից։ Պետք է քննարկվեն քաղաքա կան և տեխ -
նի  կական մանրամասներ, ով որտեղ է կանգնելու, և ով ինչ է անե լու»։
Նշենք, որ Դմիտրի Պեսկովը, հերքելով Աքարի այս հայտարարութ յունը Լեռ -
նա յին Ղարաբաղում խաղաղարար առաքելությանը մասնակցութ յան մասին,
նո րից համբերատար պարզաբանեց. «Ոչ, այստեղ կայացած փաստ չկա։ Այս -
տեղ կարելի է ենթադրել, որ ըմբռնման հարցում ինչ-որ տարակար ծութ յուն -
ներ կան։ Մենք նախկինի պես ելնում ենք այն բանից, որ խաղաղա պահ ները
ռուս զինվորականներն են, որոնք տեղակայվում են կողմերի շփ ման գծում,
իսկ թուրք զինվորականների հետ փոխգործակցությունները լի նե լու են Ադր -
բե ջանի տարածքում, մոնիթորինգային կենտրոնի շրջանա կում»։ Ըն թեր -
ցող ներին հիշեցնենք, որ ս. թ. նոյեմբերի 14-ին Anadolu պետա կան տե ղե -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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կատ վական գործակալությունը հանդես եկավ այսպիսի տեղե կատ վութ -
յամբ, որտեղ ասվում է. «Ռուս և թուրք զինվորական պատվիրա կութ յուն -
ներն ավարտեցին տեխնիկական բանակցությունները, նախատես վում է, որ
դրանք կշարունակվեն առաջիկա օրերին»։ Ընդ որում` Թուրքիա յի պաշտ -
պա  նության նախարարությունում չեն ճշգրտել, թե երբ և որտեղ են տե ղի
ունե նալու Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ հաջորդ բանակցությունները։

Թուրքական ղեկավարության քաղաքական ջղակծկումները Ղարա -
բաղ  յան հակամարտության գոտում ռուսական և միայն ռուսական խաղա -
ղա  պահների տեղակայման առնչությամբ ամենայն համոզչությամբ վկայում
են այն մասին, որ սուլթան Էրդողանի պլանները` Արցախի Հանրապետութ -
յան լիակատար յուրացման, Թուրքիայի կողմից Իրանի Իսլամական Հան -
րա  պետութ յան հետ Հայաստանի Հանրապետության 45 կիլոմետրանոց պե -
տա կան սահմանը լիովին վերահսկելու հաշվով, չիրականացան։ Իսկ դա
հս կա  յական կորուստ է ՆԱՏՕ-ի գծով նրա մերձավոր ուսուցիչների ու դաշ -
նա կիցների` ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի համար, որոնք տենչում էին ՆԱՏՕ-ի
օղա կի մեջ վերցնել Իրանի հյուսիսային սահմանը, ներառյալ Իրանի հետ
Հա յաստանի սահմանը (սահմանի Մեղրիի հատվածը)։ Չէ՞ որ ադրբեջանա-
թուր  քական զինվորականներին` սիրիական ահաբեկիչների ավելի քան եր -
կու հազարանոց բանակի աջակցությամբ, պատերազմի ընթացքում հաջող -
վեց իրենց վերահսկողության տակ վերցնել Իրանի հետ 105 կիլոմետրանոց
սահ  մանի հատվածը, որը մինչև պատերազմը վերահսկվում էր Արցախի
Հան  րապետության Պաշտպանության բանակի կողմից (Զանգելանի, Ջեբ -
րա  յիլի և Ֆիզուլիի շրջաններ)։ Հենց այս փաստն էր առաջ բերել ափշերոն -
յան սուլթան Իլհամ Ալիևի աննկարագրելի հիացմունքը, ինչը չէր էլ թաքց -
նում հեռուստաեթերում։ Այսպես, դիմելով իր հանցակցին, որն այժմ վիզավի
է կոչվում, Փաշինյանին, նա քմծիծաղով հիշեցրեց հենց Ջեբրայիլի շրջանը։
Ըն թերցողը կարող է առարկել, թե ես միտումնավոր եմ լռության մատնում
հայ  տարարության 9-րդ կետը, որտեղ նշվում է. «9. Տարածաշրջանում բաց -
վում են բոլոր տնտեսական և տրանսպորտային կապերը։ Հայաստանի
Հան  րա պե տությունն ապահովում է տրանսպորտային հաղորդակցությունը
Ադր բեջանի Հանրապետության և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրա պե տութ -
յան արևմտյան շրջանների միջև` երկու ուղղություններով քաղաքացի ների,
տրանս պորտային միջոցների և բեռների անարգել երթևեկություն կազ  մա -
կեր պելու նպատակով: Տրանսպորտային հաղորդակցության վերա հսկո -
ղութ յունն իրականացնում են Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահմանապահ ծառայութ -
յան մարմինները»: Դե ինչ, հարգելի ընթերցող, համարձակվում եմ եզրա -
կաց  նել, որ 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ
սան  ձա զերծված թուրք-ադրբեջանական պատերազմի ամենագլխավոր խն -
դի րը, վերջնանպատակը հենց վերահսկողության սահմանումն էր հայ-իրա -
նա  կան պետական սահմանի Մեղրիի 45 կիլոմետրանոց հատվածում։ Այս -
ինքն` Գոբլի պլանի վերակենդանացումը` նոր ընթերցմամբ։ Իսկ այնտեղ ար -
դեն` ադրբեջանական նավթատարների ու գազամուղների վերադասավո -

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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րում առավել կարճ երթուղով` Հայաստանի, Նախիջևանի տարածքով և դե պի
մի ջերկրածովյան Ջեյհան նավահանգիստ։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ
ներ կայում գործող Բաքու–Թբիլիսի–Ջեյհան նավթատարի, որը շրջան ցում է
Հա յաստանը, սեփականատերը ВТС Cօ միջազգային կոնսորցիումն է, իսկ
նրա գլխավոր բաժնետերը բրիտանական ВР (British Petrolium) ընկե րութ -
յունն է` 30.1% բաժնետոմսերով։ Թուրք սուլթան Էրդողանի պանթյուր քիս -
տա  կան նկրտումների հաջողության դեպքում նախկին միջինասիական
նավ թա գազային ռեսուրսները նույնպես անպայման կմատակարարվեն հե նց
այս (դեռ Էրդողանի փայփայած երազներում) երթուղով։ Այնպես որ, Արև -
մուտ քը Թուրքիայի հետ միասին հանձին Նիկոլ Վովաևիչի ունի իր ռազմա -
վա րության արդեն փորձառու կատարողին Հայաստանի Հանրապետությու -
նից, նշանակում է` նաև Հարավային Կովկասից Ռուսաստանին դուրս մղելու
մա սով։ Այսպիսով, հակազգային տականքների, ասել է թե` սորոսական
թափ  թփուկների, «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի և նի -
կոլ վովաևիչյան թայֆայի սրտին մոտ ԼԳԲՏ թերմացքների խնդիրն է` աստի -
ճա նաբար դուրս գալ ընդհատակից և շարունակել այժմ արդեն Ռուսաստա նի
վար կաբեկման համակարգային աշխատանքը։ Այս հակազգային նեխ ված քի
առա ջին փորձերն արդեն ակնհայտ են, դիցուք. ուր որ է ի հայտ կգան հա -
կա ռուսական բովանդակությամբ թռուցիկներ։ Իսկ Հայաստանի քա  ղա քա -
կան դասը շատ ազնիվ ու համոզչորեն խայտառակության դրոշմը կդաջի
դա վաճան Նիկոլի ճակատին` պահանջելով, որ սա կորչի։ Բայց, չգի տես ին չու,
գու ցե իր նրբանկատությունից կամ գուցե էլի ինչ-որ բանից ելնե լով չի պսա -
կա զերծում Նիկոլի ուղեվարների, սուլթան Ռեջեփի ու սուլթան Իլ համի հա -
կա  հայ քաղաքականությունը, այսինքն՝ ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիայի գլո բա լիս -
տա  կան ֆինանսաքաղաքական կառույցներին, ինչպես նաև բա վա կան
նրբա  նկատ Արևմտյան Եվրոպային, բացառությամբ, երևի թե, բա րե կա մա -
կան Ֆրանսիայի, որը գոնե խոսքով դատապարտում է սուլթան Ռեջե փին։
Ռու  սաստանի, Ադրբեջանի նախագահների, Հայաստանի վարչապե տի հայ -
տա  րարությունը մեզ խաղաղ շունչ քաշելու հնարավորություն է տալիս, բայց
Արև  մուտքի կողմից հրահրվող Թուրքիայի և Ադրբեջանի գլ խավոր ճա կա տա -
մար տը դեռ առջևում է, իսկ նրանց գլխավոր նպատակը քա ո սը Ռու սաս տա նի
հա րավային մատույցներից բուն Ռուսաստանի տա րածք տե ղա փո խելն է։

Ստեղծված իրավիճակում առաջին քայլը համազգային փրկության
ճա  նապարհին իրականում Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա հանցակիցներին իշ -
խա նությունից անհապաղ հեռացնելն է։ Եվ դա է Հայաստանի ու Արցախի փր -
կութ յան միակ պայմանը։ Այլապես նոր փորձանքից չենք խուսափի։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ

«Իրավունք», 17. 11. 2020:
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«ՆԱԽԻՋԵՎԱՆՈՒՄ ԵՎ ԻԳԴԻՐՈՒՄ ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԶՈՐՔԸ
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՉԻ ԿՈՒՏԱԿՎՈՒՄ. ԿՀԱՐՁԱԿՎԵՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՎՐԱ». ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

168 TV-ի «Ռևյու» հաղորդաշարի հյուրը Արտաշես Գեղամյանն է
(18 նոյեմբերի 2020 թ., «168 ժամ»)

ԱՂԱՎՆԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ – Ողջույն, հարգելի հեռուստադիտողներ:
168-ը շարունակում է աշխատանքը, և եթերում «Ռևյու»-ն է: Մեր տաղավա -
րում այսօր հյուրընկալել եմ «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նա -
խա գահ, ինչպես նաև Ազգային ժողովի I, II, III, V և VI գումարումների պատ -
գա  մա վոր Արտաշես Գեղամյանին: 

Պարոն Գեղամյան, նոյեմբերի 10-ին Նիկոլ Փաշինյանը, Ադրբեջանի
նա  խագահ Իլհամ Ալիևը և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը
ստո  րագրեցին համատեղ հայտարարություն, ըստ որի դադարեցվեց պա -
տե  րազմը արցախա-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով և, միևնույն
ժա մանակ, փաստորեն, դա հայտարարություն է Արցախի կապիտուլյացի այի
մա սին: Երեկ ուշագրավ «բացահայտում» արեց Գլխավոր շտաբի պետ
Օնիկ Գասպարյանը, նշելով, որ պատերազմը 44 օր կարող էր նաև չտևել,
որով հետև, ինքը պատերազմի 4-րդ օրը Անվտանգության խորհրդի նիս -
տում տեղեկացրել է, զգուշացրել և հայտնել, թե մեր ուժերն ինչ վիճակում են
և պատերազմի տևական ընթացքն ինչ հետևանք կունենա մեզ համար:
Երեկ, ուշ երեկոյան, հարցազրույց տվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլա դի -
միր Պուտինը: Վերջինս ևս նշեց, որ հոկտեմբերի 19-ին հայկական կողմին
առա  ջարկվել է պատերազմը դադարեցնելու տարբերակ, սակայն վարչա -
պետ Փաշինյանը հրաժարվել է: Հաշվի առնելով այս ամենը Ձեզ համար տե -
սա  նելի՞ է, թե ինչու պատերազմը չավարտվեց ոչ թե 4-րդ, ոչ թե 7-րդ, ոչ թե
20-րդ, այլ 44-րդ օրը: 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ – Նախ  ̀շնորհակալություն հրավերի համար: Քա  նի
որ հնարավորություն է ընձեռվել հեռուստաեթերով ելույթ ունենալու, իմ խորին
ցավակցությունն եմ հայտնում զոհված ազատամարտիկների ըն տա  նիք ներին,
հա րազատներին, և թող խաղաղություն իջնի նահատակաց շի րիմ ներին, ու տա -
րի ների ընթացքը գոնե փոքր-ինչ, հնարավորինս, ամոքի սր տի կսկիծը:
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Գիտե՞ք, ամենացավալին այն է, որ առ այսօր ոմանք փորձում են վեր -
լու  ծել ստեղծված իրավիճակի հետևանքները, մինչդեռ չեն ուզում փոքր-ինչ
խո րանալ, թե, լավ, ինչպե՞ս ստացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության,
Ար ցախի Հանրապետության զինված ուժերը և մեր հասարակությունները
եկան-հա սան այն հանգրվանին, որ 4 օր անց պարզ դարձավ, որ մենք չենք
կա րող դիմակայել ադրբեջանաթուրքական, ինչպես նաև Սիրիայից, Լի բիա -
յից հավաքագրած …

Ա. Ս. – … վարձկաններին:
Ա. Գ. – … ձեր հուշած հրոսակախմբերին, ահաբեկիչներին: Որո՞նք

էին պատճառները: Դրանք մակերեսի վրա են: Պատճառ առաջին. ի սկզ բա նե,
հան ձինս Փաշինյանի և իր խմբակի, ունեցել ենք դավաճաններ: Պատ ճառ
երկ րորդը. ի դեմս դրանց ունեցել ենք ոչ գործիմաց, պետական համա կարգի
կա ռավարումից մղոններով հեռու անձանց: Եվ` երրորդ պատճառը. հի շա -
տա կածս երկու պատճառների համադրությունը` թե´ այն է եղել և թե´ մյուսը:
Ուրեմն մինչև խորությամբ չտեսնենք դրանց ակունքները չենք կա րո ղանա
հի մա, ներկայիս իրավիճակը բնութագրելիս, ճիշտ որոշել ելքերը: Պատ ճառ -
նե րը, ինչպես ասացի, մակերեսին են. դա այն է, որ տարիներ շա րու նակ հա -
մա կարգված լվացվել են մարդկանց ուղեղները, մասնավորա պես, «Բաց
հա սարակության»` Սորոսի հիմնադրամի բազում ճյուղավորում նե րի, ապա
տո տալիտար աղանդավորական «Կյանքի խոսք»-ը մասնա ճյուղի և ԼԳԲՏ
ակ տիվիստների հանրույթի կողմից: Ինչո՞ւ չէ, արդարութ յունը պահանջում
է, որ ասենք, թե նաև եղել է ժողովրդի որոշակի, ոչ փոքր թվով զանգված,
որը փոփոխություններ է ցանկացել …

Ա. Ս. – … ցանկացել, այո´:
Ա. Գ. – … այո´, անշուշտ, փոփոխություններ է ցանկացել, որոնց նա -

խա  նշաններն կային արդեն այն ժամանակ, երբ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ
մենք տնտեսությունը տեղափոխում ենք ներառական էկոնոմիկայի հուն, և
ծրա  գիր էլ ներկայացվեց, ինչին արդեն հետևելու էր թևակոխումը սոցիալ-
տն տե սական նոր իրավիճակ, դրա բարելավում և, ինչու չէ, առկա արդա րա ցի
դժգո հությունների մեղմացում: Հիմա, այսօրվա դրությամբ, այդ իրողութ յունը
ծնող պատճառները վերացե՞լ են: Ո´չ, չեն վերացել: Ավելին, այս պա րագա -
յում արդեն իսկ իմ նշած սորոսական որոշակի կազմակերպություն ների կող -
մից ֆինանսավորվող ուժերը զանազան, այդ թվում հակառուսա կան տրա -
մա դրություններ սերմանելով` սեփական գործունեությամբ նախա պատ րաս -
տում էին այն ողբալի վիճակը, երբ ձևավորվեց մի մթնոլորտ, որը զրո յաց րեց
44 օրվա մաքառումների արդյունքը. հիմա էլ փորձում են բանը տե ղա փո խել
ուրիշ դաշտ և սկսում են քննարկումներ կազմակերպել այդ դաշտի շուրջ: 

Ա. Ս. – Պարոն Գեղամյան, այսինքն, Ձեր նշած պատճառնե՞րն էին, որ
դրդե  ցին Նիկոլ Փաշինյանին հաշվարկներ անել և գալ այն եզրահանգման, թե
պա տերազմը ավարտում ենք, օրինակ, ոչ թե հոկտեմբերի 20-ին կամ Օնիկ
Գաս պարյանի զեկուցման օրը, այլ, ասենք 44–45-րդ օրը` տարածքային
մարդ  կային լրջագույն կորուստներով:

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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Ա. Գ. – Անդրօվկիանոսյան ուժերը, ինչու չէ, նաև Մառախլապատ Ալ -
բի ո նի հատուկ ծառայությունները Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության են բե -
րել գեթ մեկ նպատակով, որ Արցախը պարտադիր կարգով անցնի Թուրքի -
այի´, կրկնում եմ, Թուրքիայի և ոչ թե …

Ա. Ս. – … Ադրբեջանի …
Ա. Գ. – … Թուրքիայի´ վերահսկողության ներքո, որ անպայման իրա -

գործ  վի դեռևս 1990-ականների սկզբներին Պոլ Գոբլի մշակած հայտնի ծրա -
գի րը` այն է, որ ադրբեջանական Զանգելանից, Ջեբրայիլից ուղիղ կապ հաս -
տատ վի …

Ա. Ս. – … ցամաքային ճանապարհ դեպի Թուրքիա …
Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք: Եվ ո´չ թե դեպի Նախիջևանի Ինքնա -

վար Հանրապետություն: Այսինքն, խողովակաշարերը` լինեն գազամուղ, թե
նավ թամուղ, կանցնեն ոչ թե այն ուղիով, որով հիմա են գործում, այլ Հայաս -
տա նի հարավով, ինչը հնարավորություն կտա նախ` հսկայական գումար -
ներ խնայել և, ապա, որն ամենակարևորն է, արդեն ճանապարհ կբացի Կեն -
տրո  նական Ասիայի գազային և նավթային պաշարների համար, որոնք այդ
նոր, կարճ ճանապարհով կտեղափոխվեն մինչև թուրքական Ջեյհան նավա -
հան գիստը Միջերկրական ծովում …

Ա. Ս. – Այդ պլա՞նն էր պատճառը, որ պատերազմի ողջ ընթացքում,
երբ ռազմական փորձագետներն ասում էին` ա՛յ, հարվածենք նավթա մու ղե -
րին, գազամուղերին, տնտեսական վնասներ պատճառենք և այլն, ու լսում
էին` ո´չ:

Ա. Գ. – Հետին հաշվով, այդ կերպ չի կարելի ինչ-ինչ միանշանակ եզ -
րա կացություններ անել: Ես խնդրի էությունն եմ նշում. իսկ հետապնդվող
վերջ  նական նպատակը ամերիկաանգլիական (անգլո-սաքսական) երա -
զան քն է` Ռուսաստանին դուրս մղել այս տարածաշրջանից: Ամերիկյան իշ -
խա  նություն ների երեք հիմնարար փաստաթուղթ կա` Ազգային անվտան -
գութ յան փաստաթուղթը, Պաշտպանական գերատեսչության անվտանգութ -
յան փաստաթուղթը և երրորդը` Ազգային անվտանգության կոնցեպցիան: 

Ա. Ս. – Ռազմավարությունը:
Ա. Գ. – Այո´, ռազմավարությունը: Երեքում էլ կրկնվող նույն թեզը կա:

Ո՞րն է դա: Թիվ մեկ թշնամի ասելով (եթե ուղղակի չեն ասում` թշնամի, ասում
են` մրցակից)` նկատի ունեն Չինաստանը, Ռուսաստանը և Իրանի Իսլամա -
կան Հանրապետությունը: Ուստի խնդիր է դրված ամեն գնով, պարտադիր
կար  գով չեզոքացնել, թուլացնել դրանց: Տվյալ պարագայում խոսքը նախ -
ևա ռաջ, իհարկե, Ռուսաստանի մասին է, մասամբ նաև` Իրանի: Միայն այն
հան  գամանքը, որ «Բաքու–Թբիլիսի–Ջեյհան» նավթամուղի սե փա կա նութ -
յան 30 տոկոսի բաժնետերը հանրահայտ «Բրիթիշ փեթրո լի ում»-ն է, ուստի
բո լոր գործողություններն ուղղված են նախևառաջ Ռուսաս տա նի դեմ, հաշ վի
առ նելով և այն, որ հանձինս Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի առ կա է մի առաջ -
նորդ, որը բացեիբաց հայտարարում է իր պանթուրանա կան նկրտումների,
թուր քական աշխարհը միավորելու մասին … 

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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Ա. Ս. – … թուրքական պետությունների միավորում:
Ա. Գ. – … թյուրքալեզու: Իսկ դա նշանակում է, որ ամեն գնով պետք է

վե րա հսկողություն իրականացնեն` վերացնելով հայկական, քրիստոնեա -
կան այն սեպը, որը մխրճված է Նախիջևանի և ադրբեջանական Ջեբրայիլի,
Զան  գելանի արանքում. այսինքն, խոսքը Հայաստանի և Իրանի Իսլամական
Հան րապետության միջև Մեղրիի 45 կիլոմետրանոց պետական սահմանի
մա  սին է: Այդ կերպ Թուրքիան ճանապարհ կստանա դեպի Թուրքմենստան,
Ուզ  բե կստան, Ղազախստան, ընդհուպ մինչև Հյուսիսային Չինաստան` Սին -
ցզյան-Ույղուրական ինքնավար մարզ (նույնպես` թյուրքալեզու), նույնպես
իս  լա միստ, մի խոսքով` մահմեդական բնակչություն, որտեղ նույնպես ժա մա -
նակ առ ժամանակ գլուխ են բարձրացնում ծայրահեղական իսլա միստ նե րը: 

Ա. Ս. – Պարոն Գեղամյան, Դուք նշեցիք, որ նպատակ կար Արցախը
Թուր  քիային հանձնել և ոչ թե Ադրբեջանին: Ըստ ստորագրված հայտարա -
րութ  յան, որը դեռ պետք է դառնա խաղաղության մայ´ր պայմանագիր, Ար -
ցախն անցնում է Ադրբեջանին: Կարելի է ասել` Թուրքիան չստացավ այն,
ին չի համար այդքան զինեց Ադրբեջանը, ինչի համար այդպես ներգրավվեց:
Միև  նույն ժամանակ նա չկարողացավ դառնալ Մինսկի խմբի համանախա -
գա  հող երկիր: Սրան զուգահեռ, մենք գիտենք, որ Թուրքիան ուժեր է կեն -
տրո  նացնում արդեն Իրանի սահմանին. Էրդողանն ստորագրել է խորհրդա -
րա նի համապատասխան օրինագիծը և զորք է ուղարկելու Ադրբեջան: Ի՞նչ
զար գացումներ այդ դեպքում սպասենք: Հաշտվելո՞ւ է Թուրքիան Արցախում
ձեռք չբերածի հետ:

Ա. Գ. – Ուրեմն, հերթով գանք: Նախևառաջ, արդեն ակնհայտ է այն
պարզ իրողությունը, որ, ի սկզաբանե, ադրբեջանական զինուժի գործո ղութ -
յուն  ները ղեկավարվել են թուրք գեներալների կողմից, անունները կան …
Մաս նավորապես, այն, ինչի շնորհիվ իրենք բացահայտ առավելության հա -
սան` գեներալ Բախտիյար Էրսայի կողմից ղեկավարվող անօդաչու թռչող
սար քերն էին, մարտավարություն, որն իրենք կիրառել էին Սիրիայում` Իդ -
լի բում, Աֆրինում: Դրանց առաջը, ի վերջո, առան Ռուսաստանի ռազմա -
տիե զե րական ուժերը: Ադրբեջանական զինուժի գլխավոր շտաբը փաստա ցի
թուրք գեներալի կողմից էր ղեկավարվում: Ասեմ ավելին, որպեսզի այդ ամե -
նին ինչ-որ բարեհնար տեսք տան, իրենք ի՞նչ արեցին. պատերազմի նա -
խա շեմին դե ֆակտո մեղադրեցին, մեկուսացրին ադրբեջանական շտա բի
պե տին` գեներալ Սադիկովին, թե, իբր, ռազմական հույժ գաղտնի տեղե -
կութ  յուն ներ է փոխանցել ռուսական բանակի գլխավոր հետախուզական
վար չությանը, քանի որ իր եղբոր որդիները խոշոր ձեռնարկատերեր են Ռու -
սաս տանում: Փոքր-ինչ անց, մեկուսացրին նաև Ադրբեջանի պաշտպա նութ -
յան նախարարին: Բանը հասավ այնտեղ, որ արտահոսք սփռվեց մամուլ առ
այն, որ ադրբեջանական գեներալիտետն ուղղակի ասել էր, թե քիչ է մնում,
որ վաղը կամ մյուս օրը (թող ներվի` բացահայտ գրված է) նրանք արդեն
կհա  վակնեն մտնել մեր կանանց անկողինը: Թուրքե´րն են արել. Ադրբեջանը

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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դար ձել է թուրքական վիլայեթ: Ուրիշ բան, որ Հեյդար Ալիևի որդի Իլհամը չէր
կա րող դա չգիտակցել …

Ա. Ս. – Բայց ի՞նչ ստացավ Թուրքիան:
Ա. Գ. – Մի րոպե. չէր կարող չգիտակցել: Եվ հենց դա գիտակցելով է,

որ նա համաձայնել է ստորագրել երեքի հայտարարությունը` շրջանցելով
Թուր  քիային, ինչ համար մինչև հիմա կոկորդիլոսի արցունքներ է թափում: Իսկ
ի՞նչ ստացավ Թուրքիան: Այս փուլով` շատ ու շատ բան: Նախևառաջ, թող
ոչ ոքի համար գաղտնիք չլինի, որ Թուրքիայի կողմից շուրջ երկու հազար
հրո  սակ ներ, որոնք վարձվել ու տեղափոխվել են Արցախի ազատագրված
տա  րածքներ, պատերազմական ռազմաբեմ, անկառավարելի են Ալիևի կող մից:
Այ սինքն, Թուրքիան, նախ, այնտեղ ունի Ադրբեջանի համար չափա զանց
վտան գավոր ռազմական ուժ … 

Ա. Ս. – … ներկայություն:
Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք` ներկայություն: Ապա. պատերազմի

սկզ  բից (և ոչ ոքի համար դա գաղտնիք չէ և ոչ ոք չի հերքել) պաշտոնապես
հայ տարարվում էր, որ ներգրավվել են 600-ից ավելի թուրք ռազմական
փոր  ձա գետներ, մասնագետներ` հրետանու և, որ ամենավտանգավորն էր,
ան  օդաչու թռչող սարքերի: Եվ` հանգամանք երրորդ. այդ ամենը հանգեցրել
է նրան, որ այսօր Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետության տարածքում
տե ղակայված է թուրքական շատ զորեղ 3-րդ հետևակային բանակի երկու
կոր  պուս` զինված ամենաարդիական զինամթերքով: Եվ` չորրորդ հանգա -
ման քը. հիմա Էրդողանը հիմնավորում ունի այս պահի դրությամբ մեր Իգդի -
րում, որը, ավա՛ղ, Թուրքիայի տարածքում է, տեղավորելու ռազմական շատ
լուրջ ուժ …

Ա. Ս. – … ավիացիա են տեղափոխում:
Ա. Գ. – … կուտակումներ են` թե´ մարդկային և թե´ տեխնիկայի: Մյուս

հան  գամանքը, թե´ ի՞նչ շահեց Թուրքիան. այսօր այնտեղ խիստ բարդ է սո -
ցի ալ-տնտեսական վիճակը: Բավական է ասել, որ թուրքական լիրան խորը
գա  հավիժում է ունեցել: Բնականաբար, այդ հանգամանքը հանգեցրել է ազ -
գա  բնակչության հիմնական հատվածի կենսամակարդակի, ապրուստի ան -
դ նդային անկման: Եվ ահա Թուրքիայի «հերոսական», իբր, «հերո սա կան»,
գոր ծողությունները և պատերազմական դե ֆակտո վիճակը մեղմում է այդ
ամեն իրողությունները: Պատահական չէ, որ Թուրքիայի տարածքում, դի -
ցուք` Անթալիայում, երկու-երեք օր առաջ չտեսնված խրախճանք էր կազ -
մա կերպված, ինչպե´ս էին ադրբեջանական դրոշները ուսերին գցած մար -
դիկ ինչ-որ տրնգի պարում: 

Վերջին հանգամանքն էլ ասեմ: Թուրքիայում վիճակը մտահոգիչ է այն
աս  տիճան, որ նույնիսկ, ընդունենք, պանթուրանական գաղափարախոս Ահ -
մեդ Դավութօղլուն սրանից մի քանի օր առաջ հայտարարում է, թե Էրդո ղա նի
առ կայությունը իշխանությունում ավելի մեծ վտանգ է, քան կորոնավի րուսը:
Նմա նատիպ հայտարարությամբ հանդես եկավ նաև նախկին նախա գահ
Աբ դուլլա Գյուլը, թե իրենք շատ ծանր իրավիճակում են հայտնվել: Եվ ահա,

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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նույն պես ծանր վիճակում հայտնված Հայաստանի Հանրապետության քա -
ղա քական վերնախավը փոխանակ վերլուծի այս ամենը, փոխանակ փոր ձի
փաստ ու փաստարկումներով հասկանալ, թե ո՞րն է այստեղ մեր թիվ մեկ
խնդի րը, կազմակերպական ի՞նչ քայլեր է պետք անել, ի՞նչ հեր թա կա նութ -
յամբ, ո՞րն է հարցերի հարցը` ո՞ւմ վրա պիտի կարողանանք հեն վել, չգիտես
ին չով է զբաղված: Պատմական փորձը ցույց է տվել, որ Ռու սաստանի Դաշ -
նութ յունն է այն միակ երաշխավորը, որն այսօր ի վիճակի է փրկելու ար ցա -
խա հայությանը ցեղասպանությունից: Պարզ նայենք ու խոս տո վանենք, որ
այդ պես է: 

Ա. Ս. – Պարոն Գեղամյան, Դուք նշեցիք, թե ինչ ստացավ Թուրքիան:
Եկեք հիմա թվենք, թե ի՞նչ ստացավ Ռուսաստանը, ի՞նչ ստացավ Ադրբե -
ջա նը, ի՞նչ ստացան Հայաստանն ու Արցախը, անդրադառնանք, թե ստեղծ -
ված իրավիճակում ինչ պետք է անի մեր քաղաքական իշխանությունը:

Ա. Գ. – Սկսեմ նրանից, որ Հայաստանն ու Արցախը ստացան այն դա սը,
որ փողոցում չի կարելի ձևավորել իշխանություն, որ դա կարող է կոր ծա նա -
րար հետևանքներ ունենալ պետականության համար: Սա` մեկ: Եր կրորդը.
ակն հայտ դարձավ, որ պետություն ղեկավարելը, պետական կա ռա վա րումը
պա հանջում են լրջագույն փորձ (մի կողմից) և խորը գի տե լիքներ (մյուս կող -
մից): Լինի դա աշխարհաքաղաքականություն, լինի էկո նո միկա, լինի աշ -
խար հաքաղաքական տնտեսական զարգացումների դո մի նանտ ուղ ղութ -
յուն ների իմացություն և այդ ամենի համատեղման պայման ներում համա -
պա տասխան խնդիրների ձևակերպման կարողութ յուն: Երկու սուկես տարի
անց, երբ պատերազմի 4-րդ օրը կանգնում և ասում են, թե մե նք այլևս կա -
պի տուլյացիայի` անձնատուր լինելու ենք պարտադր ված, հի րավի, նման
պա րագայում պետք է գոնե մի քիչ արժանապատվություն ունե նաս, ներումն
աղեր սես և, այո՛, խոստովանես, որ ղալաթ էս արել, ու հեռա նաս: Բայց չի
ար վում ո´չ մեկը, ո´չ մյուսը:

Ա. Ս. – Ինչո՞ւ չի արվում:
Ա. Գ. – Այն պարզ պատճառով, որ իրենք դրածոներ են, 15–20 տարվա

ըն թացքում դրանց վրա տասնյակ հարյուրավոր միլիոններ են ծախսվել, որ
լի  նի այն, ինչ եղավ: Ձեզ թվում է` պատահականությո՞ւն էին 2008 թվականի
մար  տի 1-ի խռովությունները, որ հետո մեկ տարի շարունակ չէին հան -
դարտ  վում կրքերը: Դեռ այն ժամանակ էին ուզում անել այն, ինչը, փաստո -
րեն, արեցին, այսօր: Չէ որ նախագահականի այն ժամանակվա հիմնական
հա վա կնորդն էլ էր կողմնակից, որ Արցախը լայն ինքնավարություն ունենա
Ադր բե ջանի կազմում: Չհաջողե՛ց: 10–12 տարի առաջ իշխանությունները,
նու յն Սերժ Սարգսյանը, իրենց հեռատես քաղաքականությամբ կարողացան
մեղ մել կրքերը, կանխել արյունահեղությունը Հայաստանում: Արվեց ավելին.
հիմ նական հրահրողներին, սադրիչներին, որոնք քրեական պատասխա նա -
տ   վութ  յան էին ենթարկվել, ազատեցին բանտից: Երկրորդ փորձը տեղի
ունե  ցավ 2016 թվականի ապրիլ ամսին, երբ ադրբեջանաթուրքական ռազ -
մա վար ները ենթադրում էին, թե կայծակնային «բլից-կրիկով» հարցերը կլու -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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ծեն: Բայց 4 օր հետո այն վիճակին հասան, որ հարկադրված էին վազել
Մոս կ  վա ու պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբի պետ, բա -
նա կի գեներալ Գերասիմովից խաղաղություն մուրալ … Երրորդ հանգաման քը.
երբ տեսան, որ իրենց միլիոնավոր դոլարները ջուրն են լցվում, թուրք-ադր -
բե ջանական ռազմավարները և դրանց թիկունքում կանգնած անգլո-սաք սե րը
հրա հրեցին հուլիսյան դեպքերը` Պարեկա-պարետային ծառայութ յան գնդի
գրա վումը երեք զոհով: Այն ժամանակ էլ քաղաքական իշխա նութ յունը հե -
ռա տես եղավ և ավելի չսրեց իրադրությունը: Սրան հաջորդեցին ուրիշ գոր -
ծո ղություններ` զանգվածային ցույցեր, «Էլեկտրիկ Երևան» բողոքի շար ժու մը,
մյու  սը, մյուսը, որոնց կարգախոսներն արդարացված էին, բայց առայժմ պար   -
զա պես մարզումներ էին, որոնցից հետո, մեկ էլ հանկարծ եկավ նա` սև ուսա -
 պար կով, իր ուղեղին անհասանելի, բացարձակապես զրո գիտելիքնե րով,
Չալոն էլ հետը. եկավ Գյումրիից, հասավ Երևան ու ապստամբություն սար քեց:

Ա. Ս. – Ապստամբությո՞ւն էր դա:
Ա. Գ. – Հեղաշրջում էր: Պարզապես բացառիկ տեխնոլոգիաներ կի րա -

ռե ցին: Ոչ թե Նիկոլենք, ոչ թե իրենց խումբը, ո՛չ: Գունավոր հեղափո խութ -
յուն  ների տեխնոլոգներն արդեն ունեին լուրջ փորձ: Վրաստանի «վար դերի
հե ղափոխությունից», 2013–2014 թվականների ուկրաինական «եվրո մայ -
դա նից», ինչո՞ւ չէ, Ղրղզստանի «կակաչների հեղափոխությունից» հե տո:
Այդ ամենը վերլուծեցին, իրենց բոլոր բացթողումները հաշվի առան և Հա -
յաս տանում ունեցան այն, ինչ ունեցան:

Ա. Ս. – Հիմա գանք իմ հարցին, Դուք նշեցիք, որ 2016-ին պատերազմը
հնա րավոր եղավ կանգնեցնել 4-րդ, 5-րդ օրը: Ինչո՞ւ դա հնարավոր եղավ:
Այն ժամանակ հիմքը հայ-ռուսական հարաբերությունների որա՞կն էր, զգոն
իշ խանություննե՞րն էին, ճիշտ աշխատող դիվանագիտությո՞ւնն էր: Ի՞նչ
եղավ, ինչո՞ւ էր Նիկոլ Փաշինյանը երկուսուկես տարի մեզ ասում, որ Ռու -
սաս  տանի հետ իր հարաբերությունները փայլուն են: Ի դեպ, Ռուսաստանի
նա  խագահ Վլադիմիր Պուտինը ևս իր հարցազրույցում նշեց, որ Հայաս տա նի
իշ խանությունների հետ, ըստ էության, որևէ խնդիր չունեն, նորմալ աշ խա -
տում են: Փաշինյանն ասում է` հիմա աշխատանքային են հարաբե րությ ուն -
նե րը: Ինչո՞ւ չհաջողվեց պատերազմն ընդհատել ավելի շուտ:

Ա. Գ. – 2016 թվականին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղե կա վա -
րութ յունը կազմում էին հաղթանակած բանակի երևելի դեմքեր, մաս նա վո -
րա պես, նույն Սեյրան Օհանյանը, նույն Յուրի Խաչատուրովը, էլ չեմ ասում`
նույն Սերժ Սարգսյանը, ով Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության կո մի -
տեի նախագահ էր եղել: Նրանք ռազմական ստրատեգներ-ռազ մա վարներ
էին ու հասկացան` երբ և ինչ է պետք անել, որպեսզի գանք, հաս նենք մի
իրա վիճակի, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վազի Մոսկ վա,
աղեր սի նախարար Շոյգուին և գլխավոր շտաբի պետ Գե րա սիմովին, թե`
եկեք խաղաղություն կնքենք: Բնականաբար, այդ դաժան դա սից հետո
նրանք հետևություն արեցին, հասկացան, որ ավանդական ռազ մամթերք
օգ տագործելով, ավանդական ռազմավարություն կիրառելով ռա զմի դաշ -

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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տում` Հայաստանին ու Արցախին չեն կարող հաղթել: Ուստի, այն ամե նը,
ինչ փոքր-ինչ հաջողություն էր բերել թուրքական կողմին սիրիական պա տե -
րազ մում, կատարելագործվեց: Խոսքս էդ Էրսայ կոչված գեներալի և բայ -
րաք թարների` անօդաչու թռչող սարքերի զանգվածային կիրառման մա սին
է, ինչին հայկական կողմը պատրաստ չէր: Պատրաստ չէր այն պարզ պատ -
ճա ռով, որ ռազմական այն բոլոր գործիչները, ովքեր բուն առարկային տի -
րա պե տում էին, մեկուսացվել էին, ռազմական բոլոր գործիչները, ովքեր գի -
տե լիքների բավարար պաշար ունեին հենց այդ նեղ ոլորտում, մի կողմ էին
մղվել, քրեական գործեր էին հարուցվում նրանց նկատմամբ, ինչ-որ ան -
վստա հության մթնոլորտ էր ստեղծվում իրենց շուրջը: Մինչդեռ թիվ մեկ
խնդի րը, որ կանգնած էր մեր ռազմաքաղաքական իշխանությունների առջև,
դար  ձել էր բանակը տիկին Էրատոյի (խոսքը Նիկոլ Փաշինյանի կնոջ մասին է)
ելակ  ներով կերակրելը: Ելակի խնդիր էին լուծում, ՍՈՒ-30ՍՄ հիասքանչ օդա -
 նա վեր էին հսկայական գումարով ձեռք բերում, փոխանակ հաս կա նա լու, թե
այդ ինչպես եղավ, որ Սիրիայում Թուրքիան սկզբնական շր ջանում հսկա յա -
կան տարածքներ գրավեց, որ Հյուսիսային Իրաքում էլ նույնն արեց, որ Լի -
բիա յում կարողացավ կործանումից փրկել, իբր, լիբիա կան կա ռա վա րութ յունը
և կասեցնել մարշալ Խաֆտարի գրոհը Տրիպոլիի ուղղությամբ: Հա պա այդ
ամե նից հետո մի հատ չմտածե՞ս` լավ, ի՞նչ ես անում, ո՞նց ես անում ... Է´, որ -
տե ղից մտածեն, ախր մտածելու համար գի տելիքներ են հար կա  վոր ... 

Ա. Ս. – Գիտելիքների պաշարի բացակայությո՞ւնն էր ռազմական հա -
վա  սարակշռության այս աստիճան խախտման պատճառը: 

Ա. Գ. – Հանգամանքներից մեկը, բնականաբար: Երբ անկարող ես քո
խնդիր ները ձևակերպել, որոշել դրանց առաջնահերթությունը, հերթակա -
նութ յունը, այդ ամենից հետո էլ չես հիմնավորել ու տեսել պատճառա հե -
տևան քային կապերը, որպեսզի դրանք ներկայացնես քո ռազմաքաղաքա -
կան դաշնակցին` Ռուսաստանի Դաշնությանը, լինում է այն, ինչ հիմա եղել է:

Ա. Ս. – Եթե այդքանը չեն կարողանում անել, հետևաբար, այսուհետ
Հա յաստանն էլ ի՞նչ գործընկեր է Ռուսաստանի համար:

Ա. Գ. – Եթե դուք ուշադիր նայել եք Վլադիմիր Պուտինի հեռուստա տե -
սա յին հարցազրույցը (ես ոչ միայն նայել եմ` թուղթ ու գրչով նշումներ եմ
արել), որը չափազանց խորն էր և այնքան …

Ա. Ս. – … տողատակ կար …
Ա. Գ. – … հստա՛կ տողատակեր: Հետն էլ` մեծագույն հարգալից վե րա -

բեր մունք առ Հայաստան և առ Արցախ, առ հայ ժողովուրդ: Նա մեկ ան գամ իսկ
չասաց` «Ադրբեջանի տարածք Լեռնային Ղարաբաղը»: Նա քա նիցս ասաց, դի -
ցուք, այն, որ դեռ 2013 թվականին Ռուսաստանի Դաշ նությունը Մինսկի խմբի
մյուս համանախագահ երկրների հետ` հանձինս Ամե րիկայի Միացյալ Նահան -
գ ների և Ֆրանսիայի, առաջարկել է լուծումներ, որոնց համաձայն` նախ պետք
է հինգ շրջանը (ասենք ազատագրված, թե ան վտանգության գոտի) հանձնվեն
Ադր բեջանին: Այնտեղ տեղակայվեն …

Ա. Ս. – … խաղաղապահներ:

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք: Դրանից հետո երկու շրջանը, հաշվի
առ նելով, որ պարտադիր պետք է լինի Լաչինի միջանցքը, որն անվտանգ
ճա  նա պարհով Լեռնային Ղարաբաղը կկապի Հայաստանի Հանրապե տութ -
յան հետ: Լրագրող Պավել Զարուբինը հատուկ հարցրեց` իսկ Շուշի՞ն: Պու -
տի  նը նկատեց` Շուշիի մասին ընդհանրապես խոսք չի եղել:

Ա. Ս. – Իսկ Փաշինյանն ասում է` Շուշին հանձնելը միշտ եղել է բա -
նակ ցությունների օրակարգում:

Ա. Գ. – Գիտե՞ք, ես Փաշինյանին էն գլխից չեմ կարող հավատալ,
որով  հետև նա ասում է այն, ինչ իրեն թելադրում են անգլո-սաքսերը, իսկ նա,
ով հսկա պետության, երկրի առաջին դեմքն է, ուղիղ եթերով հայտարարում է,
թե Շուշիի մասին խոսք անգամ չի եղել …

Ա. Ս. – … չի եղել, այո: Եվ մեր արտաքին գործերի նախարարությունն
էլ է ասել, որ Շուշիի մասին խոսք չի եղել:

Ա. Գ. – Իրավացի եք: Հիմա դուք ուզում եք, որ ես ասեմ` Փաշինյա՞նն
է ճիշտ: Մարդիկ, հեռուստադիտողները չե՞ն մտածի` «էս Գեղամյանին է՞լ է
կո վիդը խփել», ազդել ուղեղի վրա: Պուտինը բացեիբաց ասում է. Շուշիի
մա  սին խոսք չի եղել: Մնացած ամենը սոսկ արդարացում է, պատ ճա ռա բա -
նութ յուն, որ, ինչ է, դրանով իր մեղքը թեթևացնի …

Ա. Ս. – Պատասխանատվությունից խուսափելու ձև է նաև:
Ա. Գ. – Պատասխանատվությունից խուսափելու խնդիր չկա: Նա ար -

դեն մտավ հայոց պատմության մեջ մելիք Ֆրանգյուլից (մարդ, ում անունը
մեր պատմության մեջ դարձել է դավաճանության հոմանիշ) ավելի ստո րա -
քարշ կերպարով: Նա դավաճան է: Ցավով եմ սա ասում, ոչ թե իր, այլ այն,
այո՛, հարյուր հազարավոր ցուցարարների համար, որոնք այնքան էին իրա -
կա նության հետ կապը կորցրել, որ փողոցներում «Նիկոլ-վարչապետ» էին
բղա վում սրանից երկուսուկես տարի առաջ, ապրիլի 18-ից սկսած: Ա՛յ, ես
հենց մեր այդ ազգակիցների համար եմ ցավում: Ցավում եմ, որ արև մտյան
տեխ նոլոգիաներն այնքան զորեղ եղան, իսկ պետականամետ ուժե րն էլ,
տվյալ պարագայում, ինֆորմացիոն ռեսուրսից, միջոցներից այնքան զու րկ,
որ չկարողացան հակադրվել ու փաստել, որ, հարգելինե՛րս, սա կոր ծան -
ման տանող ճանապարհ է, սա 2008 թվականի ձախողված հեղա շրջ ման,
2016 թվականի ապրիլի չհաջողված հեղաշրջման, «Սասնա ծռերի» 2016
թվա կանի հուլիսի խռովության (որի պարագլուխներն իրենք ասացին` ապս -
տամ բությունը մեր իրավունքն է) շարունակությունն էր այն բոլոր բա ցերի,
որոնք տեղ էին գտել մեզանում:

Ա. Ս. – Պարոն Գեղամյան, ակնհայտ տեսնում ենք, որ թեև Նիկոլ Փա -
շին  յանը ստորագրել է կապիտուլյացիայի ակտ (իսկ պատմության մեջ կա -
պի տուլյացիայի ակտ ստորագրած պետության ղեկավարները և իրենց թիմը
հե ռանում են), սակայն շարունակում է պաշտոնավարել: Նա այս օրերին հե -
ռաց նում է կառավարության անդամների, և տպավորություն է, թե նպատակ
ունի կա բինետի անդամներին փոխելով` պահպանել իր աթոռը: Միևնույն
ժա  մանակ լարված վիճակ են ապրում արտախորհրդարանական ուժերը:

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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Մենք տես նում ենք անընդհատ հավաքներ և նույն պահանջը` Նիկոլ Փա շին -
յա նը պետք է հեռանա, քանի որ պարտված առաջնորդը չի կարող բանակ -
ցութ  յուն ներ շարունակել: Սրան զուգահեռ` Նիկոլ Փաշինյանը հրապարակել
է ճա նա պարհային քարտեզ և նշել 15 կետ, թե մենք ի՛նչ պետք է անենք, որ -
պե սզի շարունակենք ապրել, զարգանալ, բնականաբար, իր ղեկավարութ -
յամբ: Սա ինչի՞ մասին է խոսում: 

Ա. Գ. – Մի քանի բանի … Ամենից առաջ, յուրաքանչյուր ծանր իրավի -
ճա  կից դուրս գալու թիվ մեկ նախապայմանը, որ կառավարման տեսության
հիմ  նարար սկզբունքներից է. ստեղծված իրավիճակի պատճառների վեր -
հա նում, դրանց ուսումնասիրում, դասակարգում, սեփական` իշխանություն -
ների, կառավարության, վրիպումների ճշգրտում, թե ինչն էր պայմանավոր -
ված դրսի ուժերի ճնշմամբ, թելադրանքով և այլն, և այլն: Եթե դա չի արվում,
և հիմա, հերթական անգամ, օրակարգ է ձևակերպվում այն հաշվարկով, որ
բնակ չության ուշադրությունը բևեռված լինի ոչ թե մայր պատճառների վեր -
հան մանը, ոչ թե դրանց կանխմանը կամ վերացմանը, այլ դարձյալ ինչ-ինչ
մե  ղադրանքների, մեղավորների փնտրտունքին և այլն, և այլն: Սա նույնպես
տեխ նոլոգիա է: Մինչդեռ մեզ հերթական անգամ Վլադիմիր Պուտինը հե -
տևյալն ասաց. չկա՞ արդյոք վտանգ, որ, ի վերջո, Հայաստանում իշխանութ -
յան կգան անձինք, ովքեր լիովին կհրաժարվեն ստորագրված համաձայ նա -
գ րից: Եվ պատասխանում է` դա կլինի ինքնասպանություն: Պուտինն ասում է`
կգան իշխանություններ: Չի ասում, որ Փաշինյանը կշարունակի, ա՛յս կանի,
ա՛յն կանի, այլ` «կգան իշխանություններ»: Այսինքն, նոր իշխանութ յուն ներ,
ընդ որում, նաև Ադրբեջանում, ուր տիրող էյֆորիան ժամանակի ըն թացքում
կփոխ վի: Ի՞նչ տեսակետից: Այժմ այդ երկիրը ցուգցվանգի վիճա կում է, և
եթե փորձի շարունակել այն, ինչն իրեն պարտադրում է Թուրքիան, վտան -
գա վոր է: Չէ որ այդ պարտադրանքը պայմանավորված է նաև այն հրո սա -
կա խմբերով, որոնք արցախյան ռազմական գործողություններից, թվով
նվա զագույնը 1500 մարդ, դեռ մնացել են: Նշանակում է, Թուրքիայի ախոր -
ժակ ները հեռու գնացող են: Հեռու գնացող են: Մասնավորապես` Ադր բե ջա նը
կդառ նա Թուրքիայի վիլայեթներից մեկը: Իսկ եթե լինի Թուրքիայի վի լա յեթ -
նե րից մեկը, ապա, տեսեք, Պուտինը պատահական չէ, որ քանիցս «Լեռ նա -
յին Ղարաբաղ» ասաց և անջատեց ամեն ինչից. անգամ թուրքական այդ
խա ղաղարար ուժերը, որ մշտադիտարկման կենտրոնում պետք է լի նեն,
նրա խոսքով` տեղավորվում են Ադրբեջանի տարածքում: Հետո էլ նկա տեց`
Ադր բեջանի տարածքը, ինքնավար, ներողություն, ինքնիշխան եր կրի տա -
րածք է, և տվյալ դեպքում նա` Ադրբեջանի իշխանությունն է իրա վասու, թե
իր տարածքում ում ռազմական ստորաբաժանումները կլինեն: Այս ինքն, ի
սկզբա նե, ենթատեքստով, չտրվեց Ղարաբաղի անունը, ուր չեն կա րող լինել
այդ ուժերը: Այսինքն, այդ կերպ նա չճանաչեց Լեռնային Ղարա բաղի պատ -
կա նելությունը Ադրբեջանին: Երկու անգամ, տարբեր երանգ նե րով նա
հարց րեց` մեզնից ի՞նչ եք ուզում …           

Ա. Ս. – … ասաց. կարգավիճակի հարցն էլ` հետագայում:

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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Ա. Գ. – Միանգամայն ճիշտ եք: 
Ա. Ս. – Հիմա երբ Դուք նկատում եք` Պուտինն ասաց. «կգան իշխա -

նութ  յուններ», հիշատակում եք այդ հատվածը: Դա ի՞նչ է նշանակում, որ այս
իշ  խա նությունն այլևս Ռուսաստանի հետ համագործակցության առումով վս -
տա հելի չէ՞, Ռուսաստանն այլևս չի՞ ցանկանում շարունակել:

Ա. Գ. – Բացարձակապե՛ս: Նման հարցադրման պատասխանելն իմ
կող  մից անխոհեմություն կլիներ: Ի՞նչ տեսակետից: Ռուսաստանի նախա -
գա  հը, երբ ինչ-որ խոսք է ասում, հավատացած եղեք, բոլորը տասը, եթե ոչ
քսան անգամ հավասարակշիռ վերլուծության է ենթարկվել Ռուսաստանի
ուղե  ղային կենտրոնների կողմից: Նա հասկացրել է մեզ այն ամենը, ինչով
պի  տի առաջնորդվենք: Եվ Թուրքիային էլ է հասկացրել: Հասկացրել է շատ
կոշտ: Եվ մեզ էլ է գլխի գցել. ա´յ, ասաց, երբ Վրաստանը փորձեց հրե տա -
կո ծել Հարավային Օսիան ու Աբխազիան, և ժողովուրդները դիմեցին մեզ,
Ռու սաստանը ճանաչեց նրանց անկախությունը: Երբ Ղրիմում նույնպես
սկսե ցին ժողովրդին ճնշել, Ռուսաստանը դարձյալ չէր կարող անտարբեր
մնալ նրա արդարացի պահանջների նկատմամբ և, ուստի, թերակղզու ան -
կա  խությունն էլ ճանաչեց: Իսկ մեզ ասածի ենթատեքստն այն է, թե հան -
կարծ որևէ մեկդ չփորձեք դժգոհել Ռուսաստանից: Պուտինը հստակ հայ -
տա  րարեց միջպետական նորմալ հարաբերությունների մասին, որ դրանց
հիմ քում մշակութային, կրոնական մերձությունն է, որ պատմականորեն մեզ
շատ բաներ են միավորում, որ դրանք նույնիսկ ավելի կարևոր են, քան
կոնկ  րետ մարդկանց փոխադարձ հարաբերությունները: Ուրիշ խոսքով,
Ռու  սաստանի ազգային, պետական շահերն այսօր պահանջում են, որ ամեն
ինչ արվի ի չիք դարձնելու Թուրքիայի և դրա թիկունքում կանգնած անգլո-
սաք սերի նկրտումները, որոնց նպատակն է Հարավային Կովկասում ամ րա -
պնդել Էրդողանի դիրքերը: Մասնավորապես, հենակետ է լինելու Լեռնային
Ղա   րա բաղը` Արցախի Հանրապետությունը: Ռուսաստանը գիտակցում է, որ,
Աստված մի արասցե, եթե ռուսական զինուժը կորցնի վերահսկո ղութ յու նը
Լեռ  նային Ղարաբաղի նկատմամբ, հաջորդը լինելու են Հյուսիսային Կով կա սը,
ապա Մերձվոլգյան թյուրքալեզու ինքնավար մարզերը, հետո գա լու է Ղրի մը:
Հի շեք` Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին և էրդողանն իրենց հանդիպմանը
հա  մաձայնության եկան, թե, ուրեմն, Ղրիմը Ուկրաի նայի անբաժանելի մասն է:
Եվ այդ ֆոնի վրա պետք է պարտադիր քննել և այն, թե այդ ի՞նչ զու գա դի -
պութ յամբ է Էրդողանի հետ առնչվելուց առաջ Զե լենսկին Լոնդոնում հան դի -
պել իր պաշտոնատար անձանց, ի մասնավորի նաև Ռի չարդ Մուրի` հան -
րա հայտ ՄԻ–6 հետախուզական կենտրոնի նորա նշանակ ղեկավարի հետ:
Իսկ Ռիչարդ Մուրն էլ այդ հանդիպուից հետո, մեկ էլ հանկարծ, պաշ տո նա -
կան այցով հայտնվում է Ստամբուլում, Անկարա յում, և թուրքական մամուլն էլ
գրում է, թե նրա հետ անձամբ կհանդիպի նաև Էր դողանի մամուլի խոսնակը:
Այ սինքն, նրանք շատ լավ մտածված` ուզում էին, իբր, ավելորդ նշա նա կութ -
յուն չտալ այդ ամենին, սակայն հենց իրենց հայտա րարությամբ, փաս տո -
րեն, մատնեցին, որ դրանք մի շղթա են կազմում: Ուրեմն տեսեք` Ուկրաինա,
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Թուր քիա, Մեծ Բրիտանիա և Ադրբեջանն էլ էն գլ խից այդտեղ է` «Բրիթիշ
փեթ րոլիում»-ով, «Բաքու– Թբիլիսի– Ջեյհան» արյու նատար անոթով հան դերձ … 

Ա. Ս. – Եվ վերջում անդրադառնանք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի
հրա պարակած 15 կետերին: Ինչի՞ մասին են դրանք: Մինչդեռ 17 կու սակ -
ցութ յուններ պահանջում են իր հրաժարականը …

Ա. Գ. – … Այո, 17 ուժ:
Ա. Ս. – Բազմամարդ հանրահավաքներ են: Փաշինյանն էլ հրա պարա -

կում է առաջշարժման 15 կետանոց ճանապարհային քարտեզ:
Ա. Գ. – Ուրեմն ասեմ … Պետք է հասկանալ` ինչի՞ն է ուղղված այդ քար -

 տեզը: Ուղղված է բոլոր այն թերությունների, սխալների հետևանքների հաղ -
 թա հարմանը, որոնք եղել են իր «կառավարման» հետևանքը: Պա տե րազ մի
44 օրում նրա գիտելիքնե՞րն ավելացան, փորձառությո՞ւնը մեծա ցավ, իրեն
սնու ցող անդրօվկիանոսյան և Մառախլապատ Ալբիոնի փողե՞րը կտրվե ցին,
կախ վածությո՞ւնը թուլացավ։ Կետերն իրենց բովանդակութ յամբ, փաս տո րեն,
հիմ նականում կրկնում են այն, ինչ կար Վլադիմիր Պու տինի հար ցա զրույցի
մեջ: Պատահական չէր դա։ Սա միջոց էր հասկացնելու` այն, ինչ Դուք ասա -
ցիք, ձեր ասածի ոգով, տեսնո՞ւմ եք` գիշերն անհապաղ ես …

Ա. Ս. – … ճանապարհային քարտեզ եմ հրապարակում:
Ա. Գ. – Գիշերը, 9:30-ին դուք ելույթ ունեցաք, և ես արդեն ճանա պար -

հա յին քարտեզ պատրաստեցի: Եվ հիմա պիտի ուռճացնի, թե, իբր, Պու -
տինն ասել է, որ միջպետական հարաբերությունները նորմալ են, իրար հետ
նոր մալ շփվում ենք: 

Ա. Ս. – Եվ ասել է, որ դավաճան չէ:
Ա. Գ. – Դավաճա´ն. ուրեմն, մի´ դատիր, որ չդատվես: Պուտինն այն -

քան հմուտ պետական գործիչ է, որ չէր կարող ասել «դավաճան»: Եթե ասի`
դա  վաճան է, ուրեմն, պետք է անի երկրորդ, երրորդ քայլերը: Նա, միա ժա -
մա նակ, հետն էլ ասում է` մենք այն աստիճանի` կրոնական, պատմական,
մշա կու թային, մոտիկություն ունենք, որ ղեկավարների փոխհարաբերութ -
յուն  ները երկրորդական են: Եթե ասեր «դավաճան» Ռուսաստանի եր  կրորդ
քայ լը պետք է լիներ, Հայաստանի Հան րապետության` իր ռազ մա քաղա քա -
կան դաշնակցի վերաբերյալ պաշտո նա կան հայցով դիմեր Հաագայի մի -
ջազ գային դատարան առ այն, որ այս անձի ապիկար (չասեմ` դավաճա նա կան.
դա վաճանականը տրիբունալը կո րոշի) գործունեության հետևանքով
ունենք նվազագույնը 4500 զոհ: Եվ այդ զոհերը ապացուցում են հիշա տա -
կածս անձի կա´մ ուղղակի դավաճան լինելը, կա´մ, նվազագույնն եմ ասում`
հան ցավոր անհամապատասխանութ յունը զբաղեցրած պաշտոնին: Իսկ նա,
կրկնում եմ, այդ աթոռն զբաղեցրել է հանցավոր ճանապարհով, բա ցար ձա -
կա պես մոլորեցված փողոցի ճնշման ներքո … 

Ա. Ս. – … շրջափակելով, այո´ …
Ա. Գ. – … Ազգային ժողովը երկու անգամ, իբր, չկարողացավ վարչա -

պետ ընտրել, և դրանից հետո խորհրդարանն ընդունեց համապատասխան

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



օրի  նագիծ, որը ներկայացվեց հանրապետության նախագահին` վավերաց ման:
Ժամ կետը լրանալու վերջին օրով միայն նախագահը օրինագիծն ուղար  կեց
Սահ մանադրական դատարան: Մինչդեռ, պարզից էլ պարզ էր` եթե մի եր կու-
երեք օրից ուղարկեր, բնականաբար, Փաշինյանն այդ ճանա պարհով չէր գա
իշ խանության: Իսկ նա չարեց, քանի որ աշխարհաքաղա քա կան լրջագույն
ուժեր էին միջամտում: Դրանց առաջն առնելու համար հարկ է, որ լիներ
մարդ կամ մարդկանց խումբ, որոնք այդ աստիճանի խո ցելի չէին:

Ա. Ս. – Եվ, վերջում. հրապարակված այս 15 կետով, Փաշինյանը, ի
վեր  ջո, կկարողանա՞ փրկել իր իշխանությունը:

Ա. Գ. – Իշխանություն փրկելու հարց այսօր չկա: Այսօր կա շատ ավելի
լուրջ խնդիր` Հայաստանի Հանրապետության փրկությունը հնարավոր նոր
ար  հավիրքներից …

Ա. Ս. – Այս կետերն այդ մասին են, պարոն Գեղամյան:
Ա. Գ. – Մի րոպե: Արհավիրքի պատճառը մինչև չվերացնես չես կարո -

ղա նա դրա առաջն առնել: Պատճառը Փաշինյանն է: Փաշինյանի օրոք, բացի
նո րանոր փորձություններից, հայ ժողովրդին այլ բան չի սպասում: Նա ար -
հա  վիրք է, վտանգ է Հայաստան պետության համար։ Պատկերացնո՞ւմ եք.
մենք հասել ենք մի վիճակի, երբ Ռուսաստանի Դաշնության` մեր աշ խար -
հա քաղա քա կան հիմնական դաշնակցի խոշոր հեռուստաալիքնե րով` լինի
«Ռո սիա 1»-ը, լինի «ՕՌՏ»-ն, լինի «ՆՏՎ»-ն, լինի «ՏՎՑ»-ն, իրենց հիմնա -
կան քաղաքական երանգ ունեցող հաղորդումների ժամանակ բացահայտ
ար տաբերում են` «այդ սրիկան», «այդ դավաճանը»: Ես որպես հայ մարդ
ինձ վիրավորված եմ զգում. կնշանակի մենք իրավ կարծես անողնաշար ենք,
որ հանդուրժում ենք նման մեկին, ում մասին ուղղակի ասում են «դա վա -
ճան» և հիմնավորում իրենց գնահատականը կոնկրետ փաստարկներով:
Մենք էլ հանդուրժում ենք … Այնինչ խնդիրը պարզից էլ պարզ է` տիկնիկա -
վար ները նրա առջև խնդիր են դրել` հիմա էլ հասնել քաղաքացիական … 

Ա. Ս. – … քաղաքացիական բախումների …
Ա. Գ. – Ավա՛ղ, այո, բախումների դրդել, որպեսզի այդ իրավիճակում ի

կա տար ածվեն Թուրքիայի բաղձալի նպատակները: Ի՞նչ է, զորքը պա տա -
հա կա՞ն է հավաքվում Իգդիրում: Նույնը Նախիջևանում չէ՞: Կհարձակվեն
Հա  յաս տանի վրա, բնականաբար, Ռուսաստանը կփորձի դրա առաջն առ նել,
և ահա արդեն ստեղծվում է երեք ճակատ. մի կողմից` Ղարաբաղ, մյուս կող -
մից` Ադրբեջան, Նախիջևանի տարածք, երրորդ կողմից` պայթյունա վ տանգ
Դոն բաս ու Լուգանսկ … 
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«ТУРЕЦКИЕ ВОЙСКА НЕ СЛУЧАЙНО СКАПЛИВАЮТСЯ В
НАХИДЖЕВАНЕ И ИГДИРЕ: НАПАДУТ НА АРМЕНИЮ»:

НАБЛЮДЕНИЯ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА

Гость передачи «Ревю» на телеканале 168 TV – Арташес Гегамян
(18 ноября 2020 г., «168 жам»)

АГАВНИ СУКИАСЯН. – Здравствуйте, уважаемые телезрители. 168
про должает работать, и в эфире – «Ревю». Сегодня наш гость – предсе-
датель партии «Национальное Единение», а также депутат Наци ональ но -
го Собрания I, II, III, V и VI созывов Арташес Гегамян.

Г-н Гегамян, 10 ноября Никол Пашинян, президент Азербайджана
Иль хам Алиев и президент России Владимир Путин подписали совмест-
ное заявление, согласно которому была прекращена война по всей про-
тяженности арцахско-азербайджанской границы, и, в то же время, факти-
чески это – заявление о капитуляции Арцаха. Вчера начальник Генштаба
Оник Гаспарян сделал примечательное «открытие», отметив, что война
могла и не длиться 44 дня, поскольку на 4-й день войны на заседании
Совета безопасности он проинформировал, предупредил и сообщил, в
каком состоянии находятся наши силы и какие последствия для нас будет
иметь продолжительная война. Вчера поздно вечером дал интервью пре-
зидент России Владимир Путин. Он также отметил, что 19 октября армян-
ской стороне был предложен вариант прекращения войны, однако премь-
ер-министр Пашинян отказался. Для Вас понятно, почему все-теки война
закончилась не на 4-й, 7-й, 20-й, а на 44-й день?

АРТАШЕС ГЕГАМЯН. – Во-первых, спасибо за приглашение. Пос -
кольку представилась возможность выступить в телеэфире, я выражаю
свои глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших
вои  нов, да снизойдет мир на могилы мучеников, и пусть время, хоть нем -
ного, по возможности исцелит душевную боль.  

Знаете, самое печальное то, что некоторые люди до сих пор пы -
таются проанализировать последствия сложившейся ситуации, при этом
не хотят углубляться, дескать, как же так получилось, что Воо ружен ные
си лы Республики Армения, Республики Арцах и наши общества дош ли до
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такого состояния, что уже через 4 дня стало ясно, что мы не можем про -
ти востоять азербайджано-турецкой агрессии, а также наемникам из
Сирии, Ливии...

А. С. – … наемникам.
А. Г. – … вот именно, бандитам и террористам. Каковы были причи-

ны? Они на поверхности. Причина первая: изначально в лице Пашиняна и
его группировки у нас были предатели. Причина вторая: в их лице у нас бы -
ли несведущие, далекие от управления государственной системой лю ди. И
причина третья: сочетание двух вышеупомянутых причин, было и то, и дру-
гое. Значит, пока мы не заглянем в истоки, мы не сможем сегодня, характе-
ризуя нынешнюю ситуацию, правильно определить выходы. Причины, как я
уже сказал, на поверхности: в течение многих лет людям систематизирова-
но промывали мозги, в частности, этим занимались многие подразделения
«Открытого общества» – Фонда Сороса, филиалы ре лигиозной тоталитар-
ной секты «Слово жизни», активисты ЛГБТ-сообщества. Почему бы и нет,
ради справедливости следует сказать, что был оп ре деленный, не столь
малочисленный сегмент народа, который хотел перемен ...

А. С. – … действительно хотел. 
А. Г. – … да, безусловно, хотел перемен, признаки которых уже обо-

значались, когда Серж Саргсян заявил о переходе к инклюзивной эконо-
мике, и была представлена   программа, за которой должен был последо-
вать переход к новой социально-экономической ситуации, ее улучшению,
по чему бы и нет, смягчению существующих справедливых недовольств.
Ус транены ли сегодня причины, порождающие эти реалии? Нет, не устра-
нены. Более того, в данном случае силы, финансируемые определенны-
ми соросовскими организациями, о которых я уже упоминал, в том числе
сея антироссийские настроения, своей деятельностью подготавливали
пла чевное состояние, когда сформировалась атмосфера, сведшая на нет
результат 44-дней борьбы. Теперь же пытаются перенести вопрос в дру-
гое поле и организуют дискуссии вокруг этого поля.

А. С. – Г-н Гегамян, т. е. именно указанные Вами причины побуди-
ли Никола Пашиняна сделать расчеты и прийти к заключению, что завер-
шаем войну, например, не 20 октября или в день, когда докладывал Оник
Гас парян, а, скажем, на 44–45-ый день, с серьезнейшими территориаль-
ными и человеческими потерями?

А. Г. – Заокеанские силы, почему бы и нет, спецслужбы Туманного
Альбиона привели Никола Пашиняна к власти с одной-единственной
целью, чтобы Арцах в обязательном порядке отошел к Турции, повторяю,
к Тур ции, а не к …

А. С. – … Азербайджану …
А. Г. – … под контроль Турции, чтобы обязательно воплотился в жизнь

разработанный еще в начале 1990-х Полом Гоблом известный план – уста -
нов ление прямой связи из азербайджанского Зангелана, Джебраила … 
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А. С. – … сухопутная дорога в Турцию …
А. Г. – Вы абсолютно правы. А не в Нахиджеванскую автономную рес -

публику. То есть трубопроводы, будь то газовые или нефтяные, будут про-
ходить не по ныне действующему маршруту, а по югу Армении, что даст
возможность, во-первых, сэкономить огромные суммы и, что самое главное,
откроет путь для газовых и нефтяных запасов Центральной Азии, которые
этим новым, коротким путем будут доставляться в турецкий порт Джейхан
в Средиземном море … 

А. С. – Этот ли план был причиной того, что когда в ходе войны воен-
ные эксперты говорили, дескать, ударим по нефтепроводам, газопрово-
дам, нанесем экономические убытки и так далее, в ответ слышали нет?

А. Г. – Задним числом нельзя делать какие-либо однозначные выво-
ды. Я отмечаю суть вопроса, а конечной англо-американской (англосак-
сонской) целью является вывод России из этого региона. Существуют три
фундаментальных документа американских властей – документ Нацио -
наль ной безопасности, документ безопасности Оборонного ведомства и
третий – Концепция национальной безопасности.

Во всех трех документах положен один и тот же повторяющийся
тезис. Что это за тезис? Под врагом номер один (если прямо не говорят
«враг», говорят «конкурент») имеют в виду Китай, Россию и Исламскую
Рес публику Иран. Поэтому поставлена задача – любой ценой, в обязатель-
ном порядке нейтрализовать, ослабить их. В данном случае речь в пер -
вую очередь, конечно же, идет о России, отчасти также об Иране. Од но
лишь то обстоятельство, что акционером 30% собственности известного
неф тепровода «Баку–Тбилиси–Джейхан» является известный «Бритиш
петролеум», следовательно, все действия направлены в первую очередь
против России, с учетом, в том числе, того, что в лице Реджепа Тайипа
Эрдогана есть лидер, открыто заявляющий о своих пантуранских устрем-
лениях, объединении турецкого мира ...

А. С. – … объединение турецкого мира.
А. Г. – … тюркоязычного. А это означает, что любой ценой должны

устанавливать контроль, устраняя армянский, христианский клин, вбитый
между Нахиджеваном и азербайджанскими Зангеланом и Джебраилом. То
есть речь идет о 45-километровой Мегринской государственной границе
между Арменией и Исламской Республикой Иран. Таким образом Тур ция по -
 лучит дорогу в Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, вплоть до Север ного
Китая, Синьцзян–Уйгурского автономного района (также тюркоязычного),
так же исламского, словом, имеющего мусульманское население, где также
время от времени поднимают голову радикальные исламисты.

А. С. – Господин Гегамян, Вы отметили, что была цель сдать Арцах
Тур ции, а не Азербайджану. Согласно подписанному заявлению, которое
еще должно стать главным мирным договором, Арцах отходит к Азер бай -
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джану. Можно сказать, Турция не получила того, к чему стремилась, воо -
ружая Азербайджан. В то же время ей не удалось стать сопредседатель-
ствующей в Минской группе страной. Наряду с этим мы знаем, что Тур ция
концентрирует силы уже на иранской границе: Эрдоган подписал соответ-
ствующий парламентский законопроект и отправит войска в Азер бай -
джан. Какого развития событий можно ожидать в этом случае? Сми рит ся ли
Турция с тем, чего не добилась в Арцахе?

А. Г. – Итак, по порядку. Во-первых, уже очевидно, что изначально
операциями азербайджанских вооруженных сил руководили турецкие
генералы, есть имена … В частности, они добились очевидного преимущест -
ва благодаря беспилотным летательным аппаратам, управляемым гене-
ралом Бахтияром Эрсаем, тактика, которую они использовали в Си рии –
Идлибе, Африне. В конце концов их остановили Военно-космические си -
лы России. Генштабом вооруженных сил Азербайджана, фактически, руко -
водил турецкий генерал. Скажу больше, чтобы представить все это в бо -
лее или менее благоприятном свете, накануне войны де-факто об ви нили,
изолировали главу азербайджанского генштаба генерала Садыкова, яко -
бы он передал Главному разведывательному управлению российской ар -
мии сверхсекретную военную информацию, поскольку его племянники явля -
ются крупными бизнесменами в России. Вскоре после этого изолировали
также министра обороны Азербайджана. Дошло до того, что в прессе про-
сочилась информация о том, будто азербайджанский генералитет откры-
то заявил, что завтра или послезавтра (простите, но ясно написано) они захо -
тят лечь в постель с нашими женами. Это сделали турки: Азербайджан
стал турецким вилайетом. Другое дело, что сын Гей дара Алиева Ильхам
не мог не осознавать этого ...

А. С. – Но что получила Турция?
А. Г. – Минутку, он не мог не осознавать. И именно осознавая, сог -

ласился подписать заявление троих, в обход Турции, за что до сих пор про -
ливает крокодиловы слезы. А что получила Турция? На этом этапе – мно -
го чего. Во-первых, пусть ни для кого не будет секретом, что около двух ты -
сяч наемников, завербованных Турцией, были перекинуты на освобожден -
ные территории Арцаха, на поле боя, и они сегодня неподконтрольны Али -
еву. Иными словами, Турция, прежде всего, имеет там весьма опасную для
Азербайджана военную силу ...

А. С. – … присутствие. 
А. Г. – Вы абсолютно правы – присутствие. Затем, с начала войны (это

ни для кого не секрет, и никто этого не опровергает) официально заяв ляли
о привлечении более 600 турецких военных экспертов, специалистов по ар -
тиллерии и (что было наиболее опасно) беспилотным летательным аппа-
ратам. Обстоятельство третье: все это привело к тому, что сегодня на тер -
ритории Нахиджеванской автономной республики дислоцированы два кор -
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пуса мощнейшей турецкой 3-й пехотной армии, вооруженные самым совре -
 мен ным вооружением. И четвертое обстоятельство: у Эрдогана сегодня есть
основание разместить в нашем Игдире, который, увы, находится на терри -
тории Турции, очень серьезную военную силу… 

А. С. – … переправляют авиацию.
А. Г. – Есть скопления как человеческие, так и техники. Другое обс -

тоятельство: что же выиграла Турция? Сегодня там крайне тяжелая соци-
ально-экономическая ситуация. Достаточно сказать, что турецкая лира рез -
ко упала. Естественно, это обстоятельство привело к катастрофическому
снижению уровня жизни основной части населения, и вдруг «героичес кие»
(якобы «героические») действия Турции, де-факто война смягчает все эти
реалии. Не случайно в Турции, скажем, в Анталии, два-три дня назад были
организованы беспрецедентные празднества, когда люди с азербайджан-
скими флагами на плечах танцевали на улицах.

Отмечу последнее обстоятельство. Ситуация в Турции настолько тре -
 вожная, что даже пантуранский идеолог Ахмет Давутоглу несколько дней
назад заявил, что присутствие Эрдогана во власти опаснее коро нави руса.
Аналогичное заявление о том, что они оказались в очень тяжелом поло-
жении, сделал также экс-президент Абдулла Гюль. И теперь по ли ти чес -
кая элита Республики Армения, также оказавшаяся в сложной ситуации,
вместо того чтобы анализировать все это, попытаться на основе фактов и
аргументов понять, какова у нас проблема номер один, какие организа-
ционные шаги следует предпринять, в какой очередности, в чем заключа-
ется главный вопрос – на кого мы можем положиться, занята не понятно чем.
Исторический опыт показал, что Российская Федерация – един ст венный га -
рант, который может спасти арцахских армян от геноцида. Должны признать,
что это так.

А. С. – Господин Гегамян, Вы отметили, что получила Турция. Да -
вайте теперь посмотрим, что получила Россия, что получил Азербайджан,
что получили Армения и Арцах. Поговорим о том, что должна делать на -
ша политическая власть в сложившейся ситуации.

А. Г. – Начну с того, что Армения и Арцах получили урок, что нельзя
фор  мировать власть на улице, это может иметь губительные последствия
для государственности. Это первое. Второе: стало очевидным, что ру ко -
водство государством, государственное управление требуют серьезнейше-
го опыта (с одной стороны) и глубоких знаний (с другой). Будь то геополи-
тика, экономика, знание доминирующих направлений геополитического эко -
номического развития и умение формулировать соответствующие задачи в
совокупности. Два с половиной года спустя, когда на 4-й день войны встают
и говорят, что мы вынуждены капитулировать, поистине, нужно име ть хотя
бы немного чувства достоинства, просить прощения, признаться, что «на ло -
мал дров», и уйти. Но этого не делается – ни того, ни другого.
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А. С. – Почему не делается?
А. Г. – По той простой причине, что они ставленники, в течение 15–20

лет на них были потрачены десятки, сотни миллионов, чтобы произошло
то, что произошло. Вам кажется, что беспорядки 1 марта 2008 года были
слу чайностью и что страсти затем не утихали целый год? Еще тогда они
хотели сделать то, что фактически сделали сегодня. Ведь основной кан-
дидат в президенты в то время также был сторонником широкой автоно-
мии Арцаха в составе Азербайджана. Не удалось. 10–12 лет назад вла-
сти, тот же Серж Саргсян, благодаря своей дальновидной политике смогли
успокоить страсти, предотвратить кровопролитие в Армении. Было сде -
лано больше: основных провокаторов, зачинщиков, при в леченных к уго-
ловной ответственности, выпустили на свободу. Вторая попытка была
предпринята в апреле 2016 года, когда азербайджано-турецкие стратеги
предполагали, что решат вопрос путем молниеносного «блицкрига». Но
через 4 дня дошли до того состояния, что были вынуждены бежать в Моск -
ву и просить мира у начальника Генерального штаба Министерства обо-
роны генерала армии Герасимова … Обсто я тельство третье: когда увиде-
ли, что их миллионы долларов уходят коту под хвост, турецко-азербай-
джанские стратеги и стоящие за ними англосаксы спровоцировали июль-
ские события – захват полка Патрульно-пос товой службы с тремя жертва-
ми. Тогда тоже политическая власть проявила дальновидность и не обост -
рила ситуацию. Затем последовали другие действия – массовые демонстра -
ции, протестное движение «Электрик Ереван», пятое, десятое, ло зунги
которых были оправданы, но пока это были просто тренировки, после ко -
торых вдруг пришел он, с черным рюкзаком, абсолютный невежда, вме-
сте с дворняжкой Чало: пришел из Гюмри, добрался до Еревана и органи-
зовал восстание.

А. С. – Это было восстание?
А. Г. – Это был переворот. Просто использовали уникальные техно-

логии. Не Никол, не его команда, нет. У технологов цветных революций уже
был серьезный опыт. После «революции роз» в Грузии, украинского «ев -
ромайдана» в 2013-2014 годах, почему бы нет, после «революции тюль -
панов» в Киргизии. Они проанализировали все это, учли все свои упущения
и сделали в Армении то, что сделали.

А. С. – Вернемся к моему вопросу. Вы отметили, что в 2016 году уда-
лось остановить войну на 4–5-й день. Почему это стало возможно? В то
время основой было качество армяно-российских отношений, бдитель-
ность властей, правильно работающая дипломатия? Что же произошло,
почему Никол Пашинян два с половиной года говорил нам, что его отно-
шения с Россией блестящие? Кстати, президент России Владимир Путин
так же в своем интервью отметил, что у них, по сути, каких-либо проблем
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с властями Армении нет, они нормально работают. Пашинян говорит, что
отношения сегодня рабочие. Почему не удалось остановить войну раньше?

А. Г. – В 2016 году военно-политическое руководство Армении сос -
тояло из видных фигур победившей армии, в частности, тот же Сейран Ога -
нян, тот же Юрий Хачатуров, не говоря уже о Серже Саргсяне, ко то рый
был председателем Комитета обороны Нагорного Карабаха. Они бы ли
военными стратегами и понимали, что и когда нужно делать, чтобы дой -
ти до ситуации, когда министр обороны Азербайджана побежит в Моск ву,
будет умолять министра Шойгу и начальника Генштаба Гераси мова зак -
лю чить мир. Естественно, после этого жестокого урока они сде ла ли выво-
ды, поняли, что, используя традиционные боеприпасы, применяя тради-
ционную стратегию на поле боя, они не смогут победить Армению и
Арцах. Поэтому все то, что принесло турецкой стороне некоторый успех в
сирийской войне, было усовершенствовано. Я говорю о так назы ваемом
генерале Эрсае и массовом применении беспилотных летающих аппара-
тов (байрактаров), к чему армянская сторона не была готова. Не была го -
това по той простой причине, что все военные деятели, знающие пробле-
му, были изолированы, все военные деятели, имевшие достаточные поз -
на ния в этой узкой области, были отодвинуты на второй план, против них
возбуждались уголовные дела, вокруг них создавалась атмосфера недо-
верия. При этом задачей номер один, стоявшей пе ред нашим военно-по ли -
тическим руководством, было накормить армию клубникой госпожи Эрато
(имеется в виду супруга Никола Пашиняна). Решали клубничную пробле-
му, приобретали замечательные самолеты СУ- 30СМ за огромные день-
ги, вместо того чтобы понять, как так случилось, что Турция в начальный пе -
риод оккупировала огромные территории в Сирии, сделала то же самое в Се -
верном Ираке, что в Ливии ей удалось спасти якобы ливийское правитель-
ство и остановить атаку маршала Хафтара на Триполи. И после всего этого
даже не подумали, как и что нужно делать … Откуда им думать, ведь чтобы
ду мать, нужны знания …

А. С. – Отсутствие запасов знаний стало причиной нарушения воен-
ного баланса, так что ли?

А. Г. – Это одно из обстоятельств, естественно. Когда ты не спосо-
бен сформулировать свои задачи, определить их приоритет, очередность,
и после всего этого не обосновал и не увидел причинно-следственные
свя зи, чтобы представить их своему военно-политическому союзнику – Рос -
 сийской Федерации, происходит то, что произошло сейчас.

А. С. – Если не могут этого сделать, то каким партнером отныне
может быть Армения для России?

А. Г. – Если вы внимательно смотрели телевизионное интервью
Вла димира Путина (я не только смотрел, но и делал заметки), которое бы -
ло достаточно глубинным и …
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А. С. – … был подтекст …
А. Г. – … четкий подтекст. К тому же большое уважительное отноше-

ние к Армении, Арцаху, армянскому народу. Он ни разу не произнес «На -
 горный Карабах – территория Азербайджана». Он несколько раз сказал, что
еще в 2013 году Российская Федерация вместе с другими странами-соп -
редседателями Минской группы, в лице Соединенных Штатов Аме рики и
Фран ции, предложила решения, согласно которым в первую очередь долж -
ны быть переданы Азербайджану пять районов (как хотите на зы вайте – осво -
божденные или зона безопасности). Там должны быть размещены …

А. С. – … миротворцы.
А. Г. – Вы абсолютно правы. После этого два района, с учетом того,

что обязательно должен быть Лачинский коридор, который по безопасной
дороге свяжет Нагорный Карабах с Республикой Армения. Журналист Па -
вел Зарубин специально спросил, а Шуши? Путин заметил, что о Шуши во -
 обще не было речи.

А. С.. – А Пашинян говорит, что сдача Шуши всегда была в повест-
ке переговоров.

А. Г. – Знаете, я Пашиняну не могу верить по определению, посколь-
ку он говорит то, что ему диктуют англосаксы, а первое лицо великого го су -
 дарства в прямом эфире заявляет, что о Шуши даже речи не было …

А. С. – … да, не было. И наш МИД также заявил, что о Шуши речи
не было.

А. Г. – Вы правы. Теперь вы хотите, чтобы я сказал, что прав Па ши -
нян? Не подумают ли люди, телезрители, что «ковид ударил по Гега мяну»,
подействовал на его мозг. Путин открыто говорит: о Шуши речи не было.
Все остальное – лишь оправдания, мотивировки, дабы облегчить свою
вину … 

А. С. – А также способ избежать ответственности.
А. Г. – Вопроса ответственности в повестке нет. Он уже вошел в ис -

торию Армении в более раболепном образе, нежели мелик Франгюл (че -
ло век, имя которого стало в истории Армении синонимом предательства).
Он предатель. Я говорю это с болью, не для него, а для сотен тысяч де -
мон странтов, которые настолько потеряли связь с реальностью, что два с
по ловиной года назад, начиная с 18 апреля, кричали на улицах «Никол-вар-
чапет». Мне больно именно за этих моих соотечественников. Больно, что за -
падные технологии оказались настолько мощными, а прогосударственные
силы – настолько лишенными информационных ресурсов и сред ств, что не
смогли противопоставить и аргументировать, что это путь, ве дущий к гибели,
это было продолжением неудавшегося переворота 2008 года, неудавшего-
ся переворота апреля 2016 года, бунта «Сасна црер» в июле 2016 года (гла -
вари которых заявили, что это их право на восстание) и всех тех пробелов,
которые имели у нас место быть.
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А. С. – Господин Гегамян, мы очевидно видим, что хоть и Никол Па -
шинян подписал акт о капитуляции (а в истории руководители государств и
их команды, подписавшие акт о капитуляции, уходят), тем не менее продол -
жает занимать свою должность. Он увольняет членов правительства, и ск -
ладывается впечатление, что, заменяя членов кабинета, намерен сохранить
свое кресло. В то же время напряженные времена переживают внепарла-
ментские силы. Мы видим непрекращающиеся митинги с одним и тем же
требованием – Никол Пашинян должен уйти, поскольку побежденный ли дер
не может продолжать переговоры. При этом Никол Пашинян опубликовал до -
рожную карту и отметил 15 пунктов о том, что мы должны делать, чтобы
продолжать жить и развиваться, естественно, под его предводительством. О
чем это говорит?

А. Г. – О нескольких вещах … Прежде всего, предварительное усло-
вие номер один для выхода из любой сложной ситуации, которое является
од ним из основополагающих принципов теории управления, следующее: вы -
явление причин сложившейся ситуации, их изучение, классификация, уточ-
нение ошибок собственных властей (правительства), а именно, что бы ло
обус ловлено давлением, диктовкой внешних сил и так далее и тому по доб -
ное. Если этого не делается и теперь, в очередной раз, формируется по вест -
ка с тем расчетом, чтобы внимание населения было сосредоточено не на
выявлении первопричин, не на их предотвращении или устранении, а опять
же на поисках тех или иных обвинений, виновных и прочее, – это тоже тех но -
логия. Между тем Владимир Путин в очередной раз говорит нам следую-
щее: нет ли опасности, что в конце концов к власти в Армении придут лю -
ди, которые полностью откажутся от подписанного документа? И отвечает:
«Это будет самоубийство». Путин говорит, придут власти. Не говорит, что Па -
шинян будет продолжать работать, делать то или другое, а говорит «при -
дут власти». То есть новые власти, причем в Азербайджане тоже, где ца ря -
щая эйфория со временем изменится. С какой точки зрения? Сегодня эта
страна находится в положении цугцванга, и если она попытается продол-
жать делать то, что принуждает делать Турция, это опасно. Ведь это при -
нуждение обусловлено, в том числе, теми бандитами (по меньшей мере
1500 человек), которые после арцахских военных операций все еще ос -
таются. Это означает, что аппетиты Турции далеко идущие. В частности,
Азер  байджан станет одним из вилайетов Турции. А если станет одним из
вилайетов Турции, то, смотрите, Путин не случайно несколько раз сказал
«Нагорный Карабах» и отделил его от всего: даже эти турецкие миротвор-
ческие силы, которые должны находиться в центре мониторинга, по его
сло вам, размещаются на территории Азербайджана. Затем заметил, что
тер ритория Азербайджана является территорией автономной, прошу про-
щения, суверенной страны, и в данном случае именно власть Азербайд жа -
на правомочна решать, чьи военные подразделения должны быть разме-
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щены на его территории. То есть изначально, подтекстом, не был упомянут
Карабах, где не может быть этих сил. То есть таким образом он не призна-
вал принадлежность Нагорного Карабаха Азербайджану. Дважды, с разны-
ми оттенками, он спросил: «Чего вы от нас хотите?..».

А. С. – … сказал, вопрос статуса – в дальнейшем.  
А. Г. – Вы абсолютно правы.
А. С. – Теперь когда Вы говорите, что Путин сказал «придут власти»,

упоминаете этот отрывок. Означает ли это, что эта власть уже ненадежна
в плане сотрудничества с Россией и что Россия более не желает продол-
жать сотрудничать?

А. Г. – Вовсе нет. Было бы неблагоразумно с моей стороны ответить
на такой вопрос. С какой точки зрения? Когда президент России что-то гово-
рит, будьте уверены, что все его слова десять, если не двадцать раз под-
вергались взвешенному анализу российских мозговых центров. Он дал нам
понять, чем мы должны руководствоваться. И он также дал понять Турции.
Дал понять очень жестко. Нам также дал понять и сказал, что когда Грузия
по пыталась обстрелять Южную Осетию и Абхазию и народы обратились к
России, она признала их независимость. Когда в Крыму также начали при-
теснять народ, Россия опять же не могла оставаться равнодушной к его
справедливым требованиям и поэтому признала независимость полуостро-
ва. А подтекст сказанного заключается в том, чтобы вдруг никто не попы-
тался предъявить «претензии» России. Путин четко заявил о нормальных
меж государственных отношениях, о том, что в их основе лежит культурная
и религиозная близость, что исторически нас объединяет очень многое, что
это даже намного важнее взаимоотношений конкретных людей. Иными сло -
вами, сегодня национальные, государственные интересы России требуют,
чтобы было сделано все возможное, чтобы свести на нет устремления
Турции и стоящих за ней англосаксов, цель которых – укрепить позиции Эр -
догана на Южном Кавказе. В частности, опорным пунктом будет На горный
Карабах – Республика Арцах. Россия понимает, что, не дай Бог, ес ли рос-
сийские вооруженные силы потеряют контроль над Нагорным Кара бахом,
следующим будет Северный Кавказ, затем тюркоязычные ав тономные рай-
оны Поволжья, а потом уже и Крым. Вспомните, президент Украины
Зеленский и Эрдоган в ходе встречи пришли к согласию, что Крым – не -
отъемлемая часть Украины. На этом фоне нужно в обязательном по рядке
разобраться, по какому совпадению перед встречей с Эрдоганом Зе лен -
ский встречался с должностными лицами в Лондоне и, в частности, с Ри -
чардом Муром, новоназначенным главой известной секретной разведыва-
тельной службы МИ-6. А Ричард Мур после этой встречи вдруг с официаль-
ным визитом оказывается в Стамбуле и Анкаре, а турецкая пресса пишет,
что с ним лично встретится также пресс-секретарь Эрдогана. То есть они
тщательно обдумали, хотели якобы не придавать визиту слишком большо-
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го значения, однако своим заявлением фактически выдали, что все это сос -
тав ляет цепочку. Смотрите, Украина, Турция, Великобритания и Азербай -
джан изначально были там, вместе с «Бритиш петролеум» и кровеносным
сосудом «Баку–Тбилиси–Джейхан» …

А. С. – И в конце поговорим о 15 пунктах, опубликованных Николом
Пашиняном. О чем они? В то же время 17 партий требуют его отставки …

А. Г. – Да, 17 сил.
А. С. – Проходят многолюдные митинги, а Пашинян публикует дорож-

ную карту из 15 пунктов.
А. Г. – Итак, скажу … Нужно понять, на что направлена эта карта.

Направлена на преодоление последствий всех упущений и ошибок, которые
были последствием его «правления». Увеличились ли за 44 дня войны его
зна ния, опыт? Прекратились ли питающие его заокеанские деньги и деньги
из Туманного Альбиона, ослабла ли зависимость? Пункты по своему содер-
жанию фактически в основном повторяют то, что было в интервью Вла -
димира Путина. Это не было случайностью. Это было средством дать по -
нять: все, что Вы сказали, в духе ваших слов ночью я незамедлительно …

А. С. – … опубликую дорожную карту. 
А. Г. – Ночью, в 21:30, Вы выступили, и я уже подготовил дорожную

карту. И теперь будет раздувать, будто Путин сказал, что межгосударствен-
ные отношения нормальные, мы нормально общаемся.

А. С. – И сказал, что не предатель.
А. Г. – Предатель, так не суди, да не судим будешь. Путин настолько

опытный государственный деятель, что не мог сказать «предатель». Если
ска жет, что «предатель», должен сделать второй, третий шаг. Он в то же
вре мя говорит, что у нас такая религиозная, историческая, культурная бли-
зость, что отношения между руководителями второстепенны. Если бы ска-
зал «предатель», вторым шагом России должно было стать обращение с
офи циальным иском в Гаагский Международный суд по вопросу своего
военно-политического союзника Республики Армения, из-за бездарной (не
скажу предательской, пусть это решит трибунал) деятельности лидера ко -
торого у нас есть как минимум 4500 жертв. И эти жертвы доказывают, что
человек, которого я упомянул, либо просто предатель, либо имеем дело
самое меньшее с преступным несоответствием занимаемой должности. А
он, повторяю, занял это кресло преступным путем, под давлением введен-
ной в полное заблуждение улицы ...

А. С. – … оцепив, да …
А. Г. – … Национальное Собрание дважды якобы не смогло избрать

премьер-министра. В эти дни парламент принял соответствующий законо-
проект, который был представлен президенту республики на ратификацию.
Только в последний день истечения предусмотренного срока президент
направил законопроект в Конституционный суд. Между тем было ясно, что
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если бы он направил этот документ через два–три дня, естественно, Па -
шинян таким путем не пришел бы к власти. А он не сделал этого, посколь-
ку в качестве посредников выступали серьезнейшие геополитические силы.
Для того чтобы противостоять им, нужно было, чтобы был человек или
группа людей, которые были не столь уязвимыми.

А. С. – И в конце, сможет ли Пашинян своими 15-ю пунктами в конце
кон цов спасти свою власть?

А. Г. – Вопроса спасения власти сегодня нет. Сегодня есть гораздо
более серьезная задача – спасение Республики Армения от новых возмож-
ных бедствий…

А. С. – Эти пункты об этом, г-н Гегамян.
А. Г. – Минутку. Пока не устранишь причину бедствия, не сможешь его

предотвратить. Причина в Пашиняне. При Пашиняне помимо новых испы-
таний, армянский народ ничего другого не ждет. Он – бедствие, угроза для
ар мянского государства. Вы представляете, мы дошли до того, что по круп-
ным телеканалам нашего основного геополитического союзника Рос сийс -
кой Федерации, будь то «Россия 1», «ОРТ», «НТВ» или «ТВЦ», во время ос -
 новных передач с политическим оттенком открыто произносят слова «этот
негодяй», «этот предатель». Я как армянин чувствую себя оскорбленным,
это означает, что мы действительно беспринципные, раз терпим че ловека,
которого называют «предателем» и приводят конкретные аргументы. А мы
терпим ... Между тем задача ясна как день: кукловоды поставили пе ред ним
задачу – теперь уже добиться гражданских … 

А. С. – … гражданских столкновений …
А. Г. – К сожалению, да. Спровоцировать столкновения, чтобы в такой

ситуации воплотились в жизнь заветные цели Турции. Не думаете ли вы,
что войско в Игдире концентрируется случайно? То же самое порисходит в
На хиджеване. Нападут на Армению, Россия, естественно, попытается ос -
та новить атаки, и вот уже создаются три фронта: с одной стороны – Ка ра -
бах, с другой – Азербайджан, территория Нахиджевана, с третьей сто ро ны
– взрывоопасные Донбасс и Луганск …
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АРМЯНСКИЕ ПОЛИТИКИ ОТРЕАГИРОВАЛИ 
НА ОТСТАВКИ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПАШИНЯНА

Известные армянские политики прокомментировали массовые от -
ставки в правительстве Армении, которое возглавляет премьер Никол Па -
 ши нян. Ранее Пашинян подвергся резкой критике в том числе за подписа-
ние соглашения по Карабаху, в результате которого непризнанная
Нагорно-Карабахская Республика лишилась значительной части террито-
рии. В пятницу в отставку подали министр обороны Давид Тоноян, ми -
нистр труда и социальных вопросов Заруи Батоян и министр по чрезвы-
чайным ситуациям Феликс Цолакян. Несколько дней назад со своей дол -
жности ушел глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Находящиеся в Москве известные армянские политики, которые при -
няли участие в заседании «Лазаревского клуба», в беседе с корреспон-
дентом Федерального агентства новостей (ФАН) заявили, что отставки от -
дельных членов кабинета – это только способ отвести удар от главного
ви новника военного поражения Еревана и политического кризиса в стра-
не – премьер-министра Никола Пашиняна.

Бывший депутат Национального Собрания (парламента) Армении,
председатель партии «Национальное Единение» Арташес Гегамян начал
с притчи о болоте с квакающими лягушками, от которых никому не было по -
коя. Од нако сколько ни бросали в лягушек камни, толку не было. По ло -
жение спас мальчик, который бросил всего один камень, после чего лягу-
шачий концерт прекратился.

«Надо бросать в «дирижера», – объяснил он свой успех.
Эта притча как нельзя лучше иллюстрирует происходящее в Ар ме -

нии, считает Гегамян.
«Надо снимать дирижера всей этой трагической вакханалии, и имя

это го дирижера – Никол Воваевич Пашинян, а все нынешние перестанов-
ки – это просто курам на смех», – заявил армянский политик.

По словам Гегамяна, все беды Армении начались два с половиной
го да назад, когда в стране произошел госпереворот, на волне которого Па -
 шинян пришел к власти. Однако почва для переворота была подготовле-
на заранее, уверен собеседник ФАН.
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«Вся эта соросовская камарилья (организации, финансируемые
аме риканским миллиардером Джорджем Соросом) использовала в Ар ме -
нии наработки «цветных революций» в Грузии, на Украине, в Кир ги зии и
так далее», – отметил он.

«Силы, которые привели Пашиняна к власти, притаились и теперь
дей ствуют исподтишка, пытаясь всеми силами дискредитировать Россию
и инициировать гражданские беспорядки, чтобы довершить то, что не ус -
пели сделать азербайджанско-турецкие войска при поддержке боевиков ИГИЛ
(запрещена в РФ), переброшенных из Сирии», – подчеркнул Арташес Ге гамян.
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ՀԱՅ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻՉՆԵՐՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼ ԵՆ
ՓԱՇԻՆՅԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆՆԵՐԻՆ

Հայ հայտնի քաղաքական գործիչները մեկնաբանել են Հայաստանի
կա ռավարության, որը գլխավորում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, զան գ -
վածային հրաժարականները։ Ավելի վաղ Փաշինյանը ենթարկվել էր խիստ
քն նադատության, այդ թվում` Ղարաբաղի վերաբերյալ համաձայնագիրը ստո -
 րագրելու պատճառով, որի հետևանքով չճանաչված Լեռնային Ղարա բաղի
Հանրապետությունը զրկվեց տարածքի զգալի մասից։ Ուրբաթ հրաժարա -
կան են տվել պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը, աշխատան -
քի նախարար Զարուհի Բաթոյանը և արտակարգ իրավի ճակների նախա -
րար Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Մի քանի օր առաջ պաշտոնից հեռացել էր Հայաս տա -
նի ԱԳՆ ղեկավար Զոհրաբ Մնացականյանը։

Մոսկվայում գտնվող հայ հայտնի քաղաքական գործիչները, որոնք
մասնակցում էին «Լազարյան ակումբի» նիստին, Федеральное агентство но -
востей (ФАН) թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել են, որ կաբինետի որոշ
անդամների հրաժարականները միայն միջոց են` հարվածը շեղելու Երևանի
ռազմական պարտության և երկրի քաղաքական ճգնաժամի գլխավոր մեղա -
վոր` վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։

Հայաստանի Ազգային ժողովի (խորհրդարանի) նախկին պատգա -
մավոր, «Ազ գային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ Արտաշես
Գեղամյանը սկ սեց կռկռացող գորտերով ճահճի մասին առակից, որոնց կռ -
կռոցից ոչ ոք հան  գիստ չուներ։ Բայց որքան էլ գորտերի վրա քարեր էին նե -
տում, վիճակը չէր փոխվում։ Իրադրությունը փրկեց մի տղա, որն ընդամենը
մեկ քար նե տեց, ինչից հետո գորտերի համերգն ավարտվեց։

«Պետք է դիրիժորի վրա քար նետել», – բացատրեց նա իր հաջո ղութ յունը։
Այս առակն ավելի քան ճիշտ է նկարագրում այն, ինչ տեղի է ունենում

Հա յաստանում, կարծում է Գեղամյանը։
«Պետք է հանել այս ողջ ողբերգական վաքխանալիայի դիրիժորին, և

այդ դիրիժորի անունն է` Նիկոլ Վովայի Փաշինյան, իսկ ներկայիս բոլոր փո խա -
 տեղումները պարզապես հավի ծիծաղն են առաջացնում», – ասաց հայ քաղա -
քական գործիչը։

Ըստ Գեղամյանի` Հայաստանի բոլոր դժբախտություններն սկսվեցին
երկուսուկես տարի առաջ, երբ երկրում տեղի ունեցավ պետական հեղա շր -
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ջում, որի ալիքի վրա Փաշինյանը եկավ իշխանության։ Բայց հեղաշրջման հա -
մար հողը նախապատրաստվել էր նախապես, համոզված է ФАН-ի զրու ցակիցը։

«Այս ամբողջ սորոսական խառնամբոխը (կազմակերպություններ, որոնք
ֆինանսավորվում են ամերիկյան միլիարդատեր Ջորջ Սորոսի կող մից) Հայաս -
տանում օգտագործեց Վրաստանի, Ուկրաինայի, Ղրղզստանի «գու նավոր հեղա -
փոխությունների» գործիքանին և այսպես շարունակ», – նշեց նա։

«Ուժերը, որոնք իշխանության բերեցին Փաշինյանին, թաքնվել են և
հիմա գործում են գաղտագողի` փորձելով ամբողջ ուժով վարկաբեկել Ռու -
սաստանն ու հրահրել քաղաքացիական անկարգություններ, որպեսզի ավա -
ր տին հասցնեն այն, ինչը չհասցրին անել ադրբեջանա-թուրքական զոր քերը
ԻԼԻՊ-ի (արգելված է ՌԴ-ում)` Սիրիայից այստեղ նետված գրոհայինների
աջակցությամբ», – ընդգծեց Արտաշես Գեղամյանը։
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ИНТЕРВЬЮ АРТАШЕСА ГЕГАМЯНА РОССИЙСКОМУ 
МЕЖДУНАРОДНОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ RUSSIA TODAY 

КОРРЕСПОНДЕНТ. – Сегодня у нас в гостях экс-мэр г. Еревана, де -
путат Национального Собрания Республики Армения пяти созывов Ар та -
шес Мамиконович Гегамян. Здравствуйте, господин Гегамян.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН. – Здравствуйте. Спасибо за приглашение уча-
ствовать в эфире авторитетного телеканала Russia Today.

КОРР. – В начале, Арташес Мамиконович, давайте поставим в из -
вестность зрителей в арабском мире о ходе происходящих в Вашем реги о -
не событий. Есть очень много информации, которую мы знаем, но эта ин -
формация или не доходит до арабских зрителей, арабоязычных телезри-
телей или эта информация искажается. Что касается вопроса о том, что Рос -
сия предала Армению, так как многие говорят, что Россия отдала Арцах
Азер байджану и отдала Кавказ Турции и т. д. Я задам Вам вопрос: прав-
да ли подобная информация?

А. Г. – Во-первых, хочу изначально категорично не согласиться с ут -
верждением, что Россия предала Армению и Арцах. Россия спасла народ
Рес публики Арцах от геноцида. От геноцида со стороны турецко-азербайд -
жанской военщины, со стороны сирийских наемников-террористов из Ид ли -
ба, которые военно-транспортной авиацией Турции были переброшены из
Ид либа в Газиантеп, это в Турции, а оттуда в театр военных действий в
регион Арцаха. Россия, повторяю, спасла от геноцида народ, ар мян ское на -
селение Республики Арцах. Что касается неожиданности, якобы неожидан-
ности, азербайджанской агрессии, то ничего подобного. Азер байджан гото-
вился и не один год к агрессии против Республики Ар цах. В апреле 2016
года азербайджанцы развязали войну, которая вош ла в историю, как четы-
рехдневная Апрельская (2016 г.) война, но в то время армянской стороне
удалось разгадать все военно-тактические планы противника и отбросить
азербайджанские и турецкие военные подразделения на свои исходные по -
зиции. Тогда турецко-азербайджанское руководство, я имею в виду воен-
ное, а скорее турецкое военное руководство приняло совершенно другие
так ти ческие уловки, а именно: вся тактика, которая на первых порах имела
успех во время вооруженных действий в Си рии, я имею в виду Тур ции, в рай -
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оне Идлиба и Африна с применением бес пилотных летательных аппара-
тов, которыми руководил турецкий ге нерал Бахтияр Эрсай, впоследствии
уже 27 сентября текущего года в от шлифованном виде перевели и приме-
нили в Арцахском театре военных действий на линии соприкосновения Во -
о руженных сил Армии обороны Арцаха с Вооруженными силами Азер бай -
джана и Турции. И совершенно не случайно, что Турция месяцами ранее
вместе с азербайджанскими Во оруженными силами провела военные уче-
ния в районе Нахиджевана, на границе Азербайджана с Арменией. Так вот
если отслеживать суть, со держание этих военных манёвров, то станет яс -
но, что это была тренировочная акция накануне широкомасштабного нас -
тупления. Турция уже дав но превратила Азербайджан из независимого госу -
дарства в свой очередной вилайет. 

КОРР. – Господин Гегамян, соответствует ли действительности та
ин формация, что началу военных действий предшествовали предложе-
ния со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отдельно от Рос -
 сии, по мирному урегулированию Нагорно-карабахского конфликта?

А. Г. – Это, бесспорно, истина. Россия неоднократно предлагала те
решения, которые имеют хождение в переговорном процессе, начиная с
2011 года, о чем на днях со всей убедительностью подтвердил Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. С 2011 года Рос -
сией были выдвинуты предложения (Казанский документ) по урегулирова -
нию Нагорно-карабахского конфликта: уже спустя 10 лет, 27 сентября т. г.
с российской стороны поступило новое предложение о том, что прекра-
щаются все военные действия, Армения, вернее Арцах, отводит силы
Армии обороны с пяти азербайджанских районов, которые служили зоной
бе зопасности, далее начинаются мирные переговоры, в ходе которых
сто  роны обязуются, точнее – Армия обороны Республики Арцах, что она
отойдет и от двух территорий, связывающих Республику Арцах с Рес -
публикой Армения, естественно, оставляя соответствующий коридор, ко -
торый будет связывать Республику Арцах с Республикой Армения, так
называемый Лачинский коридор. Никол Пашинян отверг все эти предло-
жения по той простой причине, что он не является в своих решениях не -
зависимым человеком, американские спец. службы со спец. службами с
берегов Туманного Альбиона, собственно, привели его к власти с одной-
единственной целью: сдать Арцах не Азербайджану, а Турции с тем
чтобы исламская дуга, соединяющая Нахиджеван с Зангеланом, Джеб -
раилом и Физули, то есть с Азербайджаном на границе с Ираном, сомкну-
лась. Дальше – больше. Исламский пояс должен был перекинуться на го -
су дарства Центральной Азии, на Туркмению, Кыргызстан, Узбе кис тан,
Тад жикистан, далее в Казахстан вплоть до Синьцзян-Уйгурской ав то -
номии на севере Китайской Народной Республики. А там, глядишь, уже
до  берутся и до Российского Поволжья, и, что самое страшное, в обязатель -
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ном порядке, это уже очевидно для любого аналитика, в это же самое
время будут инициированы военные действия известным КВН-щиком, ко -
торый сейчас является президентом Украины, Владимиром Зеленским.
Ко торый совершенно не случайно был с визитом в Турции, вру, вначале
с визитом в Великобритании, где почему-то встречался с новоназначен-
ным руководителем MI-6 Ричардом Муром. Далее он был с официальным
визитом в Турции, где без афиширования встречался также с султаном Эр -
доганом.

КОРР. – Арташес Мамиконович, соответствует ли действительности
мус сируемая в СМИ информация, что в ходе войны Россия не оказывала
надлежащей военной помощи Республике Армения и Арцаху?

А. Г. – Мы живем в 2020 году XXI века. Даже перелет птиц фиксиру-
ется с соответствующих космических станций, с космоса. Конечно же, Рос -
 сия удовлетворяла все военные запросы не Арцаха, а Республики Ар -
мения. Другое дело, что изначально Николом Пашиняном и его сподруч-
ными не ставилась задача отстоять независимость Республики Арцах. Сто -
 яла задача, выдвинутая его кукловодами из-за океана и с берегов Ту -
манного Альбиона, сдать Арцах Турции. То есть англосаксы преследова-
ли свои вполне меркантильные цели – создать территорию хаоса на юж ном
подбрюшье России с тем, чтобы все нефте- и газопроводы были за дей ст -
вованы не по тем маршрутам, которые сегодня действуют – «Ба ку–
Тбилиси–Джейхан», «Баку–Тбилиси–Эрзрум», а чтобы напрямую че рез
Физули, Джебраил, Зангелан были бы подсоединены с Нахиджеваном и
дальше проложены до средиземноморского порта Джейхан. Это заветная
мечта азербайджано-турецких стратегов. И если к этому добавить, что
экспортный газопровод «Турецкий поток–2», на строительство которого
было потрачено (в основном Россией) около 7 млрд евро, сейчас газопро-
вод со стороны России наполняется лишь на 20 с небольшим процентов,
то комментарии излишни. На первом месте по поставкам газа, как мы по -
нимаем, Азербайджан (наполняет до 50%), на втором месте – Иран (око -
ло 30%). Это все одна большая цепочка, которая увязывается с да леко
идущими неоосманскими вожделениями султана Эрдогана. Меч тами сул-
тана Эрдогана о Великом Туране в полном соответствии с небезызвест-
ной теорией Пантуранизма. Он хочет воссоздать Великий Туран. И не
случайно, что автор современной версии Великого Турана Ахмет Да -
вутоглу, анализируя действия своего прежнего шефа Реджепа Эрдо гана,
сказал, что в настоящее время для Турции, собственно и для мира, ко вид
не столь опасен, сколь опасен Реджеп Тайип Эрдоган. Конечная цель,
повторяю, со стороны заокеанских кукловодов и их коллег с берегов Ту -
манного Альбиона – создать территорию хаоса, управляемого с их сторо-
ны, на южном подбрюшье России, по всему периметру российско-юж но -
кавказских и российско-центральноазиатских республик, бывших госу-
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дарств Советского Союза, нынче называемых странами СНГ. И в это же
са мое время, будьте в этом уверены, что Украина будет инициировать во -
ен ную агрессию против Донецка и Луганска, против Донецкой и Луганской
рес публик. И совершенно не случайно, что в ходе последнего визита в
Турцию президента Украины султан Реджеп полностью поддержал Зе -
ленского в его притязаниях на Крым, на Республику Крым, которая, в пол-
ном соответствии с Международным правом, является субъектом Рос -
сийской Федерации. Происходящее ныне – это предтеча, к сожалению,
очень опасных замыслов разного рода глобалистов и Турции, которые пре -
следуют одну-единственную цель – чтобы транснациональные глобаль-
ные финансовые, военные корпорации Запада вернули бы утерянное ими
монопольное положение, сам факт однополярного мира. Успехи России,
будь то в космосе, будь то в разработке самых современных во оружений,
равных которым сегодня нет в мире, конечно же, не могут не бес покоить
англичан и американцев, причём независимо от того, кто там находится во
власти. Их конечные цели остаются неизменными, а именно: сохранение
однополярного мира. Чтобы убедиться в этом, достаточно изучить Ст ра -
тегию национальной безопасности США, где Китай, Россия и Иран назы-
ваются, в случае Китая – противником, то в случае России – ре визио нист -
ским государством. И это совершенно не случайно. США преследуют впол -
не конкретные цели – доминирование не только в Европе, но и в Евразии. 

КОРР. – Господин Гегамян, почему премьер-министр Н. Пашинян не
об ратился за помощью к союзникам Армении на Западе? Ведь в политиче-
ских кругах бытует мнение, что нынешние власти Армении прозападные.

А. Г. – Весь вопрос в том, что мы должны четко признать, отметить
тот факт, что Пашинян не является самостоятельной политической фигу-
рой. Он ведомый, его ведущие находятся в Вашингтоне и в Лондоне. Па -
шинян имитирует, что, дескать, он советовался с Западом, советовался там
с друзьями, своими покровителями. Ничего подобного. В Арцахе был реа -
лизован сценарий, который был задействован, начиная с апреля–мая 2018
года, кукловодами, стратегами цветных революций. И сценарий их удался.
К нашему счастью, Россия-таки нашла возможность, чтобы приос тановить
опасность геноцида армян Арцаха. Вы думаете, что было случайно, когда
за пару недель до окончания военных действий руководитель Службы
внешней разведки России Сергей Евгеньевич Нарышкин сказал, что в рай-
оне боевых действий есть наемные боевики-террорис-ты? Вы думаете
случайно, когда в разгар боевых действий было также заяв лено, что кроме
сирийских террористов в регионе боевых действий есть и спец назовцы
Турции? Потом это же самое было сказано Сергеем Вик торовичем Лав ро -
вым, я уже не говорю о том, что это было также заявлено со стороны Вла -
ди мира Владимировича Путина. То есть еще в начале военных действий
Пашиняну были даны соответствующие месседжи, ко торые он, прикинувшись
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дурачком, а это у него хорошо получается, по тому что это сродни тому,
кем он на самом деле есть, плюс его ангажированность со стороны извест-
ных сил Запада привели к тому, что он оттягивал заключение мира до тех
пор пока-таки не добились тех целей, которые ставили перед собой турец-
ко-азербайджанские стратеги и их закордонные заказчики. Весь вопрос в
этом. И сейчас, если мы будем теоретизировать относительно того, как это
случилось, что случилось так, мы из начально попадем в заранее уготован-
ный нам сценарий. Надо прежде всего выяснить причины, которые привели
к этому состоянию. Когда мы вы ясним причины, тогда объяснение всего бу -
дет намного проще. Так, о при чинах, подлинных причинах развязывания вой -
ны Азербайджаном по чему-то умалчивается, не говорится, что еще в мае
2018 года Дональд Трамп, поздравляя президента Азербайджана И. Алиева
в связи со 100-летней годовщиной Азербайджанской Демократической Рес -
публики, вы разил уверенность, что в предстоящие месяцы новое руковод-
ство Ар мении откроет возможности для урегулирования Нагорно-карабах-
ского кон фликта. Дальше вся политика Н. Пашиняна была подчинена дости-
жению этой цели. 

КОРР. – Арташес Мамиконович, как Вы оцениваете перспективы
признания Республики Арцах в условиях, когда этот вопрос станет пред-
метом обсуждения Сенатом Франции?

А. Г. – Пять ведущих политических фракций Сената Франции высту-
пили с консенсусной инициативой принять резолюцию с призывом к пра-
вительству своей страны признать независимость Нагорно-Карабахской
Рес публики. Это, конечно же, беспрецедентное решение, оно обусловле-
но, с одной стороны, желанием французского руководства и политическо-
го класса Франции наказать строптивого турецкого султана Эрдогана в
силу его хамских высказываний в адрес президента Франции Эммануэля
Макрона и французов, французской политической элиты в связи с траги-
ческими событиями, связанными с обезглавливанием во французском го -
роде Конфлан-Сент-Онорин преподавателя и последующей после это го
реакцией властей и французов, с другой стороны, во Франции есть до -
вольно-таки солидная армянская община, которая представляет собой
весомую политическую силу в стране. Я уже не говорю о традиционных
дру жественных отношениях, имеющих глубокие исторические корни меж -
ду Францией и Арменией. Вспомним небезызвестный исторический ро -
ман «40 дней Муса-дага», написанный Францем Верфелем, где об этом
очень трогательно написано …

КОРР. – Большое спасибо, Арташес Мамиконович.
А. Г. – Вам спасибо.
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆՅԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ RUSSIA TODAY ՀԵՌՈՒՍՏԱԱԼԻՔԻՆ 

ԹՂԹԱԿԻՑ – Այսօր մեր հյուրն է Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հա -
յաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի հինգ գումարումների պատ -
գամավոր Արտաշես Մամիկոնի Գեղամյանը։ Բարև Ձեզ, պարոն Գեղամյան։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ – Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն Russia To day
հեղինակավոր հեռուստաալիքի եթերին մասնակցելու հրավերի համար։

ԹՂԹ. – Արտաշես Մամիկոնովիչ, եկեք սկզբում արաբական աշխարհի
հան դիսատեսներին տեղեկացնենք Ձեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող
իրա  դարձությունների ընթացքի մասին։ Շատ տեղեկատվություն կա, որին մենք
տեղյակ ենք, բայց այդ տեղեկատվությունը կամ չի հասնում արաբ ունկն -
դիրներին, արաբախոս հեռուստադիտողներին, կամ էլ այդ տե ղե կատ վութ յունը
խեղաթյուրվում է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե Ռու սաս տանը դավա ճա -
նել է Հայաստանին, քանի որ շատերն են ասում, թե Ռու սաստանն Արցախը
տվեց Ադրբեջանին, Կովկասն էլ տվեց Թուրքիային, և այլն։ Ձեզ ուղղված հարցս
այսպիսին է. արդյո՞ք նման տեղեկատվությունը ճիշտ է։

Ա. Գ. – Նախ` ցանկանում եմ սկզբից ևեթ կտրականապես չհա մա -
ձայնել այն պնդմանը, թե Ռուսաստանը դավաճանել է Հայաստանին ու Ար -
ցա խին։ Ռուսաստանը փրկեց Արցախի Հանրապետության ժողովրդին ցե -
ղա ս պանությունից։ Թուրք-ադրբեջանական հրոսակների, Իդլիբի սիրիացի
վար ձկան ահաբեկիչների ցեղասպանությունից, որոնք Թուրքիայի ռազմա -
տրանսպորտային ավիացիայով Իդլիբից նետվել էին Գազիանթեփ, դա
Թուր  քիայում է, իսկ այնտեղից` Արցախի տարածաշրջանի ռազմական գոր -
ծո ղությունների թատերաբեմ։ Ռուսաստանը, կրկնում եմ, ցեղասպանութ յու -
նից փրկեց Արցախի Հանրապետության ժողովրդին, հայ բնակչությանը։ Ինչ
վերաբերում է անսպասելիությանը, իբր, ադրբեջանական ագրեսիայի ան -
սպա սելիությանը, ապա նման ոչ մի բան չկա։ Ադրբեջանը պատրաստ վում
էր, և ոչ մեկ տարի, ագրեսիայի Արցախի Հանրապետության դեմ։ 2016 թ. ապ -
րիլին ադրբեջանցիները պատերազմ սկսեցին, որը պատմության մեջ մտավ
որպես Ապրիլյան (2016 թ.) քառօրյա պատերազմ, բայց այն ժամանակ հայ -
կական կողմին հաջողվեց կռահել հակառակորդի ռազմամարտավարա կան
բոլոր պլանները և հետ շպրտել ադրբեջանական ու թուրքական ստո րա -
բաժա նումները դեպի իրենց ելման դիրքեր։ Հաշվի առնելով այդ ամենը` հե -
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տագայում թուրք-ադրբեջանական ղեկավարությունը, նկատի ունեմ ռազ -
մա կանը, ավելի շուտ` թուրքական ռազմական ղեկավարությունը միանգա -
մայն այլ մարտավարական հնարքներ կիրառեց, դիցուք. ամբողջ մարտա -
վա րությունը, նկատի ունեմ Թուրքիայինը, որը սկզբնական շրջանում հաջո -
ղություն էր ունեցել Սիրիայում` Իդլիբի և Աֆրինի շրջանում, անօդաչու թռ -
չող սարքերի օգտագործմամբ, որոնք ղեկավարում էր թուրք գեներալ Բախ -
տիյար Էրսայը, և արդեն ընթացիկ տարվա սեպտեմբերի 27-ին, ավելի հղկ -
ված ձևով տեղափոխեցին ու կիրառեցին արցախյան մարտական գործո -
ղություն ների թատերաբեմում, Արցախի Պաշտպանության բանակի զինված
ուժե րի և Ադրբեջանի ու Թուրքիայի զինված ուժերի շփման գծում։ Եվ բնավ
պատահական չէ, որ Թուրքիան ամիսներ առաջ ադրբեջանական զինված
ուժե րի հետ զորավարժություններ էր անցկացրել Նախիջևանի շրջանում,
Հա յաստանի հետ Ադրբեջանի սահմանին։ Եվ ահա, եթե հետևենք ռազ -
մական այս մանևրների էությանը, բովանդակությանը, ապա պարզ է դառ -
նում, որ դա վարժանք էր լայնածավալ հարձակման նախօրեին։ Թուր քի ան ար -
դեն վաղուց Ադրբեջանն անկախ պետությունից վերածել է իր հեր թական վիլայեթի։

ԹՂԹ. – Պարոն Գեղամյան, արդյո՞ք համապատասխանում է իրակա -
նութ յանն այն տեղեկատվությունը, թե ռազմական գործողությունների սկս վե -
լուն նախորդել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, առանձին`
Ռուսաստանի կողմից, առաջարկություններ Ղարաբաղյան հակամարտութ -
յան խաղաղ կարգավորման վերաբերյալ։

Ա. Գ. – Դա, անվիճելիորեն, ճշմարտություն է։ Ռուսաստանը քանիցս
առաջարկել է այն լուծումները, որոնք ընթացիկ են բանակցային գործ ըն թա -
ցում` սկսած 2011 թվականից, ինչի մասին օրերս ամենայն համոզչութ յամբ
հավաստեց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Վլա դի մի րո -
վիչ Պուտինը։ 2011 թվականից Ռուսաստանը ներկայացրել է առա ջար կութ -
յուններ (Կազանի փաստաթուղթ) Ղարաբաղյան հակամարտության կար -
գավորման վերաբերյալ. արդեն 10 տարի անց` ս. թ. սեպտեմբերի 27-ին, ռու -
սական կողմը նոր առաջարկությամբ հանդես եկավ այն մասին, որ դա դա -
րեցվում են բոլոր մարտական գործողությունները, ավելի ճիշտ` Ար ցախի
Պաշտպանության բանակի ուժերը դուրս են բերում ադրբեջանական հինգ
շրջաններից, որոնք անվտանգության գոտի էին ծառայում, այնուհետև սկս -
վում են խաղաղ բանակցություններ, որոնց ընթացքում կողմերը, ավելի ստույգ`
Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության բանակը, պարտա վոր վում
է, որ դուրս կգա նաև երկու տարածքներից, որոնք Արցախի Հան րապե տութ -
յունը կապում են Հայաստանի Հանրապետության հետ, բնակա նաբար, համա -
պատասխան միջանցք, այսպես կոչված, Լաչինի միջանցքը թողնելով։ Նիկոլ
Փաշինյանը մերժեց այս բոլոր առաջարկները այն պարզ պատճառով, որ իր
որոշումների մեջ նա անկախ մարդ չի հանդիսանում, ամե րիկյան հատուկ ծա -
ռա յությունները Մառախլապատ Ալբիոնի հատուկ ծառայությունների հետ
միասին, ըստ էության, նրան իշխանության բերեցին միայն մի նպատակով`
այն է. Արցախը հանձնել ոչ թե Ադրբեջանին, այլ Թուր քիային, որպեսզի Նախի -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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ջևանը Զանգելանի, Ջեբրայիլի և Ֆիզուլիի, այս ին քն` Ադրբեջանի հետ կապող
Իսլամական աղեղը Իրանի հետ սահ մանին միավորվի։ Հետո ավելին է։
Իսլամական գոտին պետք է հասներ Կեն տրոնական Ասիայի պետություն -
ներ` Թուրքմենստան, Ղրղզստան, Ուզ բեկստան, Տաջիկստան, հետո` Ղա -
զախ ս տան, ընդհուպ մինչև Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության
հյուսիսում գտնվող Սինցզյան–Ույղուրա կան ինքնավար մարզ։ Իսկ այնտեղ,
մեկ էլ տեսար, արդեն կարող են հասնել նաև ռուսական Պովոլժիեին, և ինչն
ամենաահավորն է` անպայման, դա արդեն ակնհայտ է ցանկացած վերլուծա -
բանի համար, այդ նույն ժամանակ կսկսվեն ռազմական գործողություններ
հայտնի ԿՎՆ-ականի, որն այժմ Ուկ րաինայի նախագահն է` Վլադիմիր Զե -
լենսկու կողմից։ Ու բնավ պատա հաբար չէ, որ այցելեց Թուրքիա, ճիշտ չեմ
ասում` սկզբում այցով եղավ Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ, չգիտես ինչու,
հանդի պում ունեցավ ՄԻ–6-ի նո րանշանակ ղեկավար Ռիչարդ Մուրի հետ։
Հետո պաշտոնական այցով մեկ նեց Թուրքիա, որտեղ առանց հրապա րա -
կայնության հանդիպում ունեցավ նաև սուլթան Էրդողանի հետ։

ԹՂԹ. – Արտաշես Մամիկոնովիչ, իրականությանը համապատասխա -
նո՞ւմ է արդյոք ԶԼՄ-ներում արծարծվող տեղեկատվությունը, թե պատե -
րազ մի ընթացքում Ռուսաստանը պատշաճ ռազմական օգնություն չցուցա -
բերեց Հայաստանի Հանրապետությանը և Արցախին։

Ա. Գ. – Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, 2020 թվականին։ Անգամ թռ -
չուն ների թռիչքն է ֆիքսվում համապատասխան տիեզերակայաններից,
տիե զերքից։ Իհարկե, Ռուսաստանը բավարարում էր ոչ թե Արցախի, այլ
Հա  յաստանի Հանրապետության ռազմական պահանջմունքները։ Այլ բան է,
որ սկզբում Նիկոլ Փաշինյանը և նրա ձեռքի տակ գտնվողները խնդիր չէին
դնում պաշտպանելու Արցախի Հանրապետության անկախությունը։ Օվկի -
ա նոսի այն կողմի և Մառախլապատ Ալբիոնի նրա տիկնիկավարների կող -
մից խնդիր էր դրված Արցախը հանձնել Թուրքիային։ Այսինքն` անգլոսաք -
սերը հետապնդում էին իրենց միանգամայն մերկանտիլ նպատակները`
ստեղ ծել քաոսի տարածք Ռուսաստանի հարավային մատույցներում, որ -
պեսզի նավթա- և գազատարները գործարկվեն ո՛չ թե այն երթուղով, որոնք
այսօր գործում են` «Բաքու–Թբիլիսի–Ջեյհան», «Բաքու–Թբիլիսի–Էրզրում»,
այլ որպեսզի ուղիղ հենց Ֆիզուլիով, Ջեբրայիլով, Զանգելանով միացվեն
Նախի ջևանին և հետո հասնեն մինչև միջերկրածովյան Ջեյհան նավա հան -
գիստ։ Սա ադրբեջանա-թուրքական ստրատեգների բաղձալի երազանքն է։
Եվ եթե սրան հավելենք այն, որ «Թուրքական հոսք–2» արտահանման գա -
զա տարը, որի կառուցման վրա ծախսվել է (հիմնականում Ռուսաստանի կող -
 մից) մոտ 7 մլրդ եվրո, այժմ գազատարը Ռուսաստանի կողմից մատա -
կարարում է միայն 20 տոկոսից մի փոքր ավելի, ապա մեկնաբանություն -
ներն ավելորդ են դառնում։ Գազի մատակարարման գծով առաջին տեղում,
ինչ պես հասկանում ենք, Ադրբեջանն է (մատակարարում է մինչև 50%), երկ -
րորդ տեղում` Իրանը (մոտ 30%)։ Այս ամենը մի մեծ շղթա է, որը շաղ կապ -
վում է սուլթան Էրդողանի հեռուն գնացող նեոօսմանյան տենչանքների հետ։

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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Մեծ Թուրանի մասին սուլթան Էրդողանի երազանքների հետ` պան թուրա -
նիզ մի ոչ անհայտ տեսությանը լրիվ համապատասխանությամբ։ Նա ցան -
կանում է վերստեղծել Մեծ Թուրանը։ Եվ պատահական չէ, որ «Մեծ Թու -
րանի» ժամանակակից վարկածի հեղինակ Ահմեթ Դավութօղլուն, վեր լու ծե -
լով իր նախկին շեֆ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գործողությունները, ասել է, որ
ներկայում Թուրքիայի, ըստ էության, նաև աշխարհի համար «Քովիդն» այն -
քան վտանգավոր չէ, որքան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անդրօվկիա նոս յան
տի կնիկավարների և Մառախլապատ Ալբիոնի նրանց գործընկերների
վերջ նանպատակը, կրկնում եմ, քաոսի տարածքի ստեղծումն է, որը կկա -
ռա վարվի իրենց կողմից, Ռուսաստանի հարավային մատույցներում, ռուս-
հա րավկովկասյան և ռուս-կենտրոնաասիական հանրապետությունների`
Խոր հրդային Միության նախկին պետությունների, որոնք այժմ անվանվում
են ԱՊՀ երկրներ, ողջ պարագծով։ Եվ հենց այդ նույն ժամանակ, համոզված
եղեք, որ Ուկրաինան ռազմական ագրեսիա կսկսի Դոնեցկի և Լուգանսկի,
Դոնեցկի ու Լուգանսկի հանրապետությունների դեմ։ Եվ բնավ պատահա -
կան չէ, որ Ուկրաինայի նախագահի` Թուրքիա կատարած վերջին այցելութ -
յան ժամանակ սուլթան Էրդողանը լիովին աջակցեց Զելենսկուն Ղրիմի` Ղրի -
մի Հանրապետության հանդեպ ունեցած իր նկրտումներում, որը, Միջազ -
գա յին իրավունքին լրիվ համապատասխանությամբ, Ռուսաստանի Դաշ նութ -
յան սուբյեկտ է։ Ներկայում տեղի ունեցողը, ցավոք, նախերգանքն է տա րա -
տեսակ գլոբալիստների և Թուրքիայի շատ վտանգավոր մտահղա ցում  ների,
որոնք հետապնդում են միայն մեկ նպատակ, որպեսզի Արևմուտ քի վերազ -
գային գլոբալ ֆինանսական, ռազմական կորպորացիաները վե րա դարձնեն
իրենց կորցրած մոնոպոլ դիրքը, միաբևեռ աշխարհի փաստն ինք նին։ Ռու -
սաստանի հաջողությունները, լինեն դրանք տիեզերքում, թե ամենա արդի -
ական սպառազինությունների մշակումներում, որոնց հավա սարն այսօր աշ -
խարհում չկա, անշուշտ, չեն կարող չանհանգստացնել անգլի ա ցի ներին ու
ամերիկացիներին, ընդ որում` անկախ այն բանից, թե ով է այնտեղ գտնվում
իշխանությունում։ Նրանց վերջնական նպատակները մնում են անփոփոխ,
այն է` միաբևեռ աշխարհի պահպանումը։ Սրանում հա մոզվելու համար բա -
վա կան է ուսումնասիրել ԱՄՆ Ազգային անվտանգութ յան ռազմավարութ -
յունը, որտեղ Չինաստանը, Ռուսաստանը և Իրանն անվա նվում են, եթե Չի -
նաս  տա նի պարագայում` հակառակորդ, ապա Ռու սաստանի պարագայում`
ռևի զիոնիստական պետություն։ Եվ սա ամենևին պա տահական չէ։ ԱՄՆ-ը
հե տապնդում է միանգամայն որոշակի նպա տակներ` գերիշխելու ոչ միայն
Եվ րո պա յում, այլ նաև Եվրասիայում։

ԹՂԹ. – Պարոն Գեղամյան, ինչո՞ւ վարչապետ Ն. Փաշինյանը օգնութ -
յան համար չդիմեց Հայաստանի Արևմուտքի դաշնակիցներին։ Չէ՞ որ քա ղա -
 քա կան շրջանակներում կարծիք է պտտվում, թե Հայաստանի ներկայիս իշ -
խանություններն արևմտամետ են։

Ա. Գ. – Ողջ հարցն այն է, որ մենք պետք է հստակ ընդունենք, նշենք
այն իրողությունը, որ Փաշինյանն ինքնուրույն քաղաքական ֆիգուր չէ։ Նրան
ուղ ղորդում են, նրան ուղղորդողները գտնվում են Վաշինգտոնում և Լոն դո -

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ
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նում։ Փաշինյանը ձևացնում է, թե, իբր, խորհրդակցել է Արևմուտքի հետ, խոր -
հր  դակցել է այնտեղի բարեկամների, իր հովանավորների հետ։ Ոչ մի նման
բան։ Արցախում իրականացվեց սցենար, որը գործարկվում էր, սկսած 2018թ.
ապրիլ–մայիսից, գունավոր հեղափոխությունների տիկնիկավարների, ստրա -
 տեգների կողմից։ Եվ սցենարն իրականացնել նրանց հաջողվեց։ Ի բա րե -
բախ տություն մեզ` Ռուսաստանը, այնուամենայնիվ, գտավ հնարա վորութ -
յուն, որպեսզի կանգնեցնի Արցախի հայերի ցեղասպանության վտանգը։ Դուք
կարծում եք պատահակա՞ն էր, որ մարտական գործողությունների ավար -
տից մեկ-երկու շաբաթ առաջ Ռուսաստանի Արտաքին հետախու զութ յան ծա -
ռայության ղեկավար Սերգեյ Եվգենևիչ Նարիշկինն ասաց, որ մար տական
գործողությունների շրջանում կան վարձու գրոհային-ահաբե կիչներ։ Դուք
կարծում եք պատահակա՞ն էր, որ մարտական գործողություն ների թեժ պա -
հին նաև հայտարարվեց, որ սիրիացի ահաբեկիչներից բացի մար տական
գործողությունների շրջանում կան նաև Թուրքիայի հատուկ ջոկատայիններ։
Հետո այդ նույնն ասաց Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովը, էլ չեմ ասում այն մա -
սին, որ դա հայտարարեց նաև Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պու տինը։ Այսինքն`
ռազմական գործողությունների մեկնարկին Փաշին յանին հղվեցին համա -
պատասխան մեսիջներ, որոնք նա, հիմար ձևանալով, իսկ դա նրա մոտ լավ է
ստացվում, որովհետև իրականում այդպիսին է որ կա, գումարած նրա վար -
ձված լինելն Արևմուտքի հայտնի ուժերի կողմից, բերեցին այն բանին, որ նա
ձգ ձգում էր հրադադարի կնքումն այնքան ժամանակ, մինչև որ իրա կա -
նանային այն նպատակները, որոնք նրա առջև դրել էին թուրք-ադրբեջանա -
կան ստրատեգները ու նրանց անդրօվկիանոս յան պատվիրատուները։ Ամ բո -
ղջ հարցը սա է։ Եվ հիմա, եթե փորձենք տե սա բանել, թե ինչպես պատահեց
այն, ինչ պատահեց, մենք սկզբից ևեթ կհայտնվենք նախապես մեզ համար
պա տրաստված սցենարի մեջ։ Պետք է ամենից առաջ պարզել այն պատ -
ճառները, որոնք հանգեցրին այս վիճակին։ Երբ պարզենք պատճառները,
այդ ժամանակ ամեն ինչի բացատրությունը շատ ավելի հեշտ կդառնա։ Այս -
պես, Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սան ձազերծելու պատճառները, իսկա -
կան պատճառները, չգիտես ինչու, լռութ յան են մատնվում, չի ասվում այն
մասին, որ. դեռևս 2018 թ. մայիսին Դոնալդ Թրամ փը, շնորհավորելով Ադր բե -
ջա նի նախագահ Ի. Ալիևին Ադրբեջանի Դե մոկրատական Հանրապետութ -
յան 100-ամյակի առիթով, վստահություն էր հայտնել, որ առաջիկա ամիսնե -
րին Հայաստանի նոր ղեկավարությունը Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման հնարավորություններ կբա ցի։ Հետագայում Ն. Փաշինյանի
ողջ քաղաքականությունը ենթարկված էր այս նպատակին հասնելուն։

ԹՂԹ. – Արտաշես Մամիկոնովիչ, ինչպե՞ս եք գնահատում Արցախի
Հան րապետության ճանաչման հեռանկարներն այն պայմաններում, երբ այդ
հար ցը դառնա քննարկման առարկա Ֆրանսիայի Սենատում։

Ա. Գ. – Ֆրանսիայի Սենատի հինգ հիմնական քաղաքական խմբակ -
ցություններ հանդես են եկել բանաձև ընդունելու կոնսենսուսային նախա ձեռ -
 նութ յամբ` իրենց երկրի կառավարությանը կոչ անելով ճանաչել Լեռ նա յին
Ղա րաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Սա, իհարկե, աննա խա  դեպ

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...
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որոշում է, այն պայմանավորված է, մի կողմից` ֆրանսիական ղե կա վա -
րության ու Ֆրանսիայի քաղաքական դասի ցանկությամբ` պատժել քմահաճ
թուրք սուլթան Էրդողանին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակ րոնի և ֆրան -
սիացիների, ֆրանսիական քաղաքական էլիտայի հասցեին արած բռի ար -
տա հայտությունների համար` ողբերգական այն իրադարձութ յուն ների հետ
կապված, երբ ֆրանսիական Կոնֆլան-Սենթ-Օնորին քա ղաքում գլխատ վել
էր ուսուցիչը, որին հաջորդել էր իշխանությունների և ֆրան սիացիների ար -
ձագանքը, մյուս կողմից` Ֆրանսիայում բավական պատ  կառելի հայ կա կան
համայնք կա, որը ազդեցիկ քաղաքական ուժ է ներ կայացնում երկրում։ Էլ
չեմ ասում Ֆրանսիայի ու Հայաստանի միջև ավան դական բարեկամական
հարաբերությունների մասին, որոնք խոր պատ մա կան արմատներ ունեն։
Հիշենք Ֆրանց Վերֆելի «Մուսա լեռան 40 օրը» հան րահայտ վեպը, որտեղ
այդ մասին շատ հուզիչ է գրված ...

ԹՂԹ. – Շնորհակալություն, Արտաշես Մամիկոնովիչ։
Ա. Գ. – Ձեզ շնորհակալություն։  

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ

“Russia Today”», 24. 11. 2020. 
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ФРАНЦИЯ БЕССИЛЬНА ПЕРЕД ЭРДОГАНОМ. 
В АРМЕНИИ ОТВЕТИЛИ НА ПРИЗНАНИЕ КАРАБАХА

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал резолюцию фран -
цузского Сената о признании Нагорно-Карабахской Республики «исто ри -
чес кой». На своей странице в Facebook Пашинян заявил, что вопрос призна -
ния региона ввели в международную повестку.

Ранее документ поддержали 305 сенаторов, один проголосовал про   -
тив. Резолюция носит рекомендательный характер.

При этом Баку не считает резолюцию Сената Франции с призывом к
правительству признать НКР документом, заявил помощник президента
Азер байджана Хикмет Гаджиев. Он назвал резолюцию «обычным лист -
ком бумаги для Азербайджана», который был принят «ради узких полити-
ческих амбиций, помимо грубых нарушений международного права, Уста -
ва ООН и соответствующих резолюций Совбеза ООН».

Экс-мэр города Еревана, бывший депутат Национального Собрания
Ар мении Арташес Гегамян в эфире Национальной службы новостей Рос -
ской Федерации (НСН) обвинил действующее руководство республики в
на циональной катастрофе.

«Идет непосредственная угроза не только народу и армии Арцаха,
а угроза христианской цивилизации. Вы не представляете, какой накал
нап ряжения в умах и сознании каждого патриота Армении, который и сей-
час поражается тупомыслию руководства Республики Армения, которое и
сейчас какие-то глупые и ненужные шаги делает для оправдания своего
существования. И в настоящее время вместо того, чтобы не выходить из
кремлевских кабинетов и Смоленской площади, этот наш никчемный пре-
зидент Армен Саркисян осуществляет визит в Иорданию, договаривается
неизвестно по каким вопросам с Абдаллой II, что, конечно, ничего хоро-
шего не сулит Армении и Арцаху. Это жесточайший урок, к какой националь -
ной катастрофе может привести следование указкам “родителей демок -
ратии” и прочей политической ерунды», – возмутился он.

Собеседник НСН заявил, что французские политики признали соб ст -
венное бессилие и неспособность в реальной поддержке армянского на рода.
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«Лично для меня единственный плюс вчерашних обсуждений в
Сенате Франции заключался в том, что выступавшие ораторы, представ-
ляющие пять основных фракций, по сути, признались в собственном бесси -
лии. В то время, когда азербайджано-турецкие варвары с непосредствен-
ным участием сирийских боевиков убивали мирных граждан, Европа, в
частности Франция, ограничивалась вздохами возмущения, которые даль-
ше их кабинетов не распространялись. Вчера они заявили, что их страна,
как и весь Евросоюз, страдает политической импотенцией. Они оказались
бессильны перед шантажом Эрдогана под непосредственным дирижиро-
ванием и руководством англосаксов, то есть спецслужб Великобритании и
США. Французы признали, что произошедшее является не чем иным, как
оплеухой по их национальному самолюбию», – отметил он.

Гегамян также добавил, что единственным другом Арцаха является
Россия.

«Заключительный аккорд всего этого обсуждения состоялся во вре -
мя выступления государственного секретаря при МИД Франции Жана-Ба -
тиста Лемуана. Он сказал, что признание независимости Нагорного Ка ра -
ба ха не нужно ни Армении, ни Арцаху, ни Франции, потому что это фак -
тически лишит Францию возможности быть посредником. А что сделала Фран -
ция как посредник? Она наблюдала со стороны, как Азербайджан трижды
грубо нарушал согласования о прекращении боевых действий», – подчерк -
нул он.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный кон-
фликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полто-
ра месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ.

По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые
действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленны-
ми. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский
районы. Согласно договоренности, в Карабахе разместятся российские
миротворцы, которые будут следить за соблюдением перемирия.

А. ГЕГАМЯН

«Национальная служба новостей», 26. 11. 2020. 
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ՖՐԱՆՍԻԱՆ ԱՆԶՈՐ Է ԷՐԴՈՂԱՆԻ ԱՌԱՋ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼ ԵՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՃԱՆԱՉՄԱՆԸ

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ֆրանսիական Սենատի
բա նաձևը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչման մասին ան -
վա նել է «պատմական»։ Facebook-ի իր էջում Փաշինյանը հայտարարել է, որ
տարածաշրջանի ճանաչման հարցը մտցվել է միջազգային օրակարգ։

Ավելի վաղ փաստաթղթին հավանություն էր տվել 305 սենատոր, մեկը
դեմ էր քվեարկել։ Բանաձևը կրում է խորհրդատվական բնույթ։

Բաքուն, սակայն, Ֆրանսիայի Սենատի բանաձևը չի համարում կառա -
վարությանը ԼՂՀ-ն ճանաչելու կոչի փաստաթուղթ, ասել է Ադրբեջանի նա -
խա գահի օգնական Հիքմեթ Հաջիևը։ Նա բանաձևն անվանել է «սովորական
թղթի կտոր Ադրբեջանի համար», որն ընդունվել է «հանուն նեղ քաղա քա կան
նկրտումների, միջազգային իրավունքի, ՄԱԿ Կանոնադրության և ՄԱԿ ԱԽ հա -
մապատասխան բանաձևերի կոպիտ խախտումներից զատ»։

Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայաստանի Ազգային ժողովի նախ -
կին պատգամավոր Արտաշես Գեղամյանը Ռուսաստանի Դաշնության Նո րութ -
 յունների Ազգային ծառայություն (НСН) եթերում մեղադրել է հանրա պե տութ -
յան գործող ղեկավարությանն ազգային աղետի համար։

«Առկա է անմիջական սպառնալիք ոչ միայն Արցախի ժողովրդի և բա -
նակի համար, այլ նաև սպառնալիք քրիստոնեական քաղաքակրթությանը։
Դուք չեք պատկերացնում, թե լարվածության ինչ շիկացում է Հայաստանի
յու րա  քան չյուր հայրենասեր մարդու մտքում և գիտակցության մեջ, որը հի -
մա էլ ցնցված է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության բթա մտութ -
 յունից, որը հիմա էլ ինչ-որ հիմար ու անպետք քայլեր է անում իր գո յությունն
արդարաց նելու համար։ Եվ հիմա, Կրեմլի կաբինետներից ու Սմո լեն սկյան հրա -
պարակի շենքից դուրս չգալու փոխարեն, մեր այս ոչ մի բանի պետք չեկող
նա խագահ Արմեն Սարգսյանը այցելություն է կատարում Հոր դա նան, հայտ -
նի չէ, թե ինչ հարցերի շուրջ պայմանավորվում Աբդալլահ II-ի հետ, ինչը,
իհարկե, ոչ մի լավ բան չի խոստանում Հայաստանին ու Ար ցախին։ Սա շատ
դաժան դաս է, թե ինչ ազգային աղետի կարող է հան գեցնել «դեմոկրատիա -
յի հայրերի» ու ամեն տեսակ քաղաքական անպետք ութ յունների ցուցումնե -
րին հետևելը», – վրդովվել է նա։
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НСН-ի զրուցակիցը հայտարարել է, որ ֆրանսիացի քաղաքական
գոր  ծիչներն ընդունել են իրենց անզորությունն ու անկարողությունը հայ ժո ղո -
վրդին իրական աջակցություն ցուցաբերելու հարցում։

«Անձամբ ինձ համար Ֆրանսիայի Սենատում երեկվա քննարկումների
միակ պլյուսն այն էր, որ ելույթ ունեցողները, որոնք ներկայացնում էին հինգ
հիմ նական խմբակցությունները, ըստ էության, ընդունեցին սեփական ան զո -
րությունը։ Այն ժամանակ, երբ ադրբեջանա-թուրքական բարբարոսները սի -
րի ական գրոհայինների անմիջական մասնակցությամբ սպանում էին խա -
ղաղ քաղաքացիներին, Եվրոպան, մասնավորապես` Ֆրանսիան, սահմա նա   -
 փակվում էր զայրույթի հոգոցներով, որոնք իրենց աշխատասենյակներից այն
կողմ չէին տարածվում։ Երեկ նրանք հայտարարեցին, որ իրենց երկիրը, ինչ -
 պես և ողջ Եվրամիությունը, տառապում է քաղաքական անկարությամբ։ Նրանք
անզոր գտնվեցին Էրդողանի շանտաժի առջև` անգլոսաքսերի, այս ինքն` Մեծ
Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի հատուկ ծառայությունների անմիջական դիրիժորութ -
յան ու ղեկավարության ներքո։ Ֆրանսիացիներն ընդունեցին, որ տեղի ունե -
ցողը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ապտակ իրենց ազգային ինքնասիրութ յանը», – նշեց նա։

Գեղամյանը հավելեց նաև, որ Արցախի միակ բարեկամը Ռուսաս -
տանն է։

«Այդ ողջ քննարկման ամփոփիչ ակորդը հնչեց Ֆրանսիայի ԱԳՆ-ին
կից պետական քարտուղար Ժան-Բատիստ Լեմուանի ելույթի ժամանակ։ Նա
ասաց, որ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչումը պետք չէ ոչ Հա -
յաս  տանին, ոչ Արցախին, ոչ Ֆրանսիային, որովհետև դա փաստացի կզրկի
Ֆրանսիային միջնորդ լինելու հնարավորությունից։ Իսկ ի՞նչ արեց Ֆրան սի -
ան որպես միջնորդ։ Նա կողքից դիտում էր, թե ինչպես էր Ադրբեջանը երիցս
կոպտորեն խախտում մարտական գործողությունները դադարեց նե լու համա -
ձայնությունները», – ընդգծեց նա։

Սեպտեմբերի վերջին Լեռնային Ղարաբաղում սկսվեց զինված հակա -
մարտություն, որտեղ Հայաստանն ու Ադրբեջանը մեղադրում էին միմյանց։
Մե կուկես ամսվա ընթացքում կողմերը երեք անգամ հրադադարի անհաջող
փորձ ձեռնարկեցին։ Նոյեմբերի 10-ի գիշերը Մոսկվան, Երևանն ու Բաքուն
ստորագրեցին չորրորդ փաստաթուղթը։

Ըստ դրա` ադրբեջանցի և հայ զինվորականները դադարեցնում են
մար  տական գործողությունները, կանգնում զբաղեցրած դիրքերում և փո խա -
 նակում գերիներին։ Երևանը պետք է Բաքվին վերադարձնի Քելբաջարի, Լա -
 չինի ու Աղդամի շրջանները։ Պայմանավորվածության համաձայն` Ղարա բա -
ղում կտեղակայվեն ռուս խաղաղապահներ, որոնք կհետևեն հրադա դա րի
պահպանմանը։  

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ

«Национальная служба новостей», 26. 11. 2020. 
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АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ АРМЕНИИ В СОЮЗ 
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЙНА

Аннотация
Мягко говоря, было бы странным, если бы правительство, которое

так грубо просчиталось, оказалось абсолютно некомпетентным (я бы до -
бавил преступно некомпететным), было призвано армянским народом для
того, чтобы исправить ошибки, восстановить материально-технические и,
самое главное, духовно-нравственные основы для возрождения дее -
способности Армении, национального духа.

Прошло три недели со дня опубликования трехстороннего заяв ле ния
президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азер -
байджана Ильхама Алиева и премьер-министра Республики Армения Ни -
кола Пашиняна о прекращении огня в Нагорном Карабахе (далее – За яв -
ление). Я не стану подробно излагать события, предшествующие подписа-
нию этого документа, которые свидетельствуют о полной неадекватности
Ни кола Пашиняна занимаемой должности премьер-министра РА, убеди-
тельно доказывают его преступный непрофессионализм, приведший к наци -
ональной катастрофе. Не стану анализировать и промахи политических
пар тий страны, которые, чётко осознавая, что «народный премьер» Никол
Во ваевич, себя любимый, на деле оказался предателем национальных ин -
тересов Армении, Республики Арцах и восьмимиллионной армянской Ди -
ас поры, не смогли предпринять действия, которые неизбежно привели бы
к отстранению Пашиняна и его преступной клики от власти. Не бу ду расска -
зывать также о глубоких переживаниях своих однопартийцев, чле нов моей
семьи, соседей по дому, которые не могут без слёз слушать сообщения и
читать публикации о погибших в дни войны, тела которых все еще продол-
жают находить. Уже не приходится говорить о глубоких душевных травмах
при показе страданий матерей, отцов, жен и детей без вести пропавших вои-
нов и офицеров в дни второй Карабахской войны (сентябрь–ноябрь 2020 г.).

Они от безвыходности денно и нощно обивают пороги правительства,
Министерства обороны Армении в надежде получить какую-либо весточ-
ку о том, что родной им человек жив – будь он в плену или укрывающийся
в лесах Нагорного Карабаха. Меня лично отнюдь не оправдывает и вовсе
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не утешает тот факт, что с апреля-мая 2018 года, когда в Армении совер-
шился государственный переворот, я и мои коллеги по партии, в частно-
сти, экс-министр внутренних дел Армянской ССР Левон Акопович Галстян
не однократно выступали в чудом уцелевших оппозиционных масс-медиа
с жесткими статьями, раскрывающими антинациональную, предатель-
скую сущность николвоваевского антинародного режима. К счастью, наш -
лись издатели и редактора патриотических интернет-порталов России и
Армении, которые мужественно публиковали на ши столь суровые, но объ -
ективные оценки. Не вспомнить их – погрешить против совести, не поблаго -
дарить их – стать сродни Иванам, не помнящим родства. Итак, вспомним
их поименно: главный редактор ИА REGNUM Модест Алексеевич Коле -
ров, председатель редакционного совета холдинга «Иравунк Медиа» Айк
Бабуханян, главный редактор газеты «Иравунк» Ованнес Галаджян, глав-
ный редактор газеты «Новое Время» Рубен Сатьян, издатель интернет-
ресурса Shame. am Артем Хачатрян (уже более четырех месяцев власти
РА блокировали этот патриотический интернет-ресурс), главный редак-
тор газеты «Голос Армении» Флора Нах шкарян. В наше тревожное время,
анализируя причины краха властей, да и политического класса Армении,
не сумевших вовремя отстранить их от управления страной, естественно,
задаешься вопросом: в чём же главная причина продолжающегося и по
сей день нахождения у власти антинародного предательского режима Ни -
кола Пашиняна? Да, можно в очередной раз сослаться на тщательно про-
думанную системную работу закордонных кукловодов николвоваевской ка -
марильи, опирающихся на щедро оплачиваемую околополитическую соро -
совскую братву мест ного розлива, бросающихся в глаза своей дисципли-
нированностью ак тивистов тоталитарной религиозной секты «Слово жиз -
ни», разрыхляющих основы веры в единую Армянскоую Апостольскую Свя -
тую церковь. Уже не приходится говорить об особо лелеемой Ниоколом-
пораженцем осо бенно вольготно чувствующих при его правлении пред-
ставителей ЛГБТ-сообщества. Да, следует признать, что заокеанские ст -
ра теги цветных революций вместе с их коллегами с берегов Туманного
Альбиона смог ли-таки объединить усилия этих разношерстных разруши-
телей ар мянской государственности, подвести Армению и Арцах к краху.
В их рас поряжении десятки самых разных масс-медиа: интернет-телеви-
дение, интернет-порталы, печатные СМИ, а также функционирующие на
деньги армянских налогоплательщиков Общественное телевидение, ин -
формационные агентства и провластные газеты. Им противопоставля-
лись от дель ные точечные «выстрелы» в вышеуказанных патриотических
изданиях, в то время как на выступления в оппозиционных телеканалах,
в част ности, моей скромной персоны было наложено табу. Об этом боль-
но писать в условиях, когда любое восхваление провластных деятелей в
ре жиме реального времени транслировалось по радио и телевидению, к
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при ме ру, армянского отделения радио «Свобода». И сейчас, когда нес -
коль ко затухают митинги протеста, организуемые 17 оппозиционными пар -
тиями, самое время без злорадства и злопамятства понять, в чём же выход
из, повторю, крайне тревожного положения, в котором пребывают Армения
и Республика Арцах. А для этого заглянем в недавнюю историю. Итак, ува-
жаемый читатель, 31 мая и 3 июня 1997 года в газете «Голос Армении» бы -
ла опубликована статья автора этих строк под заглавием: «Спекуляция и…
независимость». Приведу отдельные выдержки из этой статьи.

Чтобы читателям была понятна их суть и о чём идет разговор, напом-
ним, что 12 мая 1997 года в городе Ереване состоялось собрание предста-
вителей общественно-политических организаций, поддержавших воззва-
ние видных деятелей науки и культуры Армении о вхождении Армении в
Союз Белоруссии и России и объявившее о начале сбора подписей за про-
ведение по этому вопросу референдума. 16 мая 1997 года Государствен -
ная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла обра-
щение «О поддержке инициативы представителей общественно-политиче-
ских организаций Республики Армения о присоединении Армении к Союзу
Белоруссии и России». В указанном обращении, в частности, подчеркива-
лось, что, несмотря на переживаемые нашими государствами трудности,
Ар мения по-прежнему является надежным стратегическим союзником Рос -
сии. Для полноты картины приведу выдержку из Постановления Госу -
дарствен ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «О Ко -
миссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе де -
рации по поддержке народной инициативы вхождения Республики Ар мения
в состав Союза Белоруссии и России», в котором, в частности, записано:
«Уважая государственную независимость Республики Армения, древнюю
культуру и историю её народа, а также стремясь к восстановлению и укреп-
лению общего экономического, политического и оборонного пространства,
Государственная Дума заявляет о своей полной поддержке народа Ар ме -
нии в деле подготовки и проведения референдума по вопросу вхождения
республики в новый равноправный Союз» (Москва, 25 сентября 1997 года,
N 1748-II ГД). Так вот спустя четыре дня после принятия этого За яв ления
Госдумы (от 20 мая 1997 г.) вся пропагандистская машина АОД-овских вла-
стей обрушилась со шквалом критики и очернительства лучших пред ста -
вителей интеллигенции Армении, обеспокоенных будущим своей стра ны. Бу -
дучи учредителем двумя месяцами ранее созданной партии «На ци ональ -
ное Единение», в основе программы которой особое место уде лялось все-
мерному упрочению связей Армении с Россией независимо от того, какая
по литическая сила там у власти, я не мог остаться равнодушным и уже 31
мая 1997 года вышла в свет, повторюсь, моя статья под заглавием «Спе -
куляция и … независимость». В этой статье, в частности, написано: «Спеку -
ля ция и независимость. Два, казалось бы, несовместимых по нятия. Но ока-
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залось, что разглагольствования о независимости как были, так и остались
у нас, в Армении, чистейшей воды спекуляцией для политиков, возом-
нивших себя более чем «независимыми» спасителями Оте чества, хотя на
повестке дня – быть Армении в Союзе с Россией и Белорус сии или не быть».
Хочу заранее попросить снисхождения у читателей, но для полноты карти-
ны замечу, что мишенью для аодовской власти стали воистину незаурядные
представители нашей интеллигенции. Обойти молчанием нападки на них
было выше моих сил, тем более что со многими из них меня связывала
большая дружба, естественно, я был у них на правах младшего товарища.

«Нас сильно раздосадовали аналитики из отдела политики газеты
«Республика Армения», поместившие в номере от 20 мая комментарий
За  явления Госдумы. Вот что они пишут: «И ведь что характерно – пресло-
вутая «конференция 12 мая» объединила людей и организации, рейтинг
которых в обществе ничтожен».

«Кто же эти люди? Поэт Сильва Капутикян, которую на последнем
съезде писателей СССР известная публицистка Майя Ганина назвала жи -
вым классиком современной поэзии и при этом упрекнула, что наша гордая
соотечественница сидит не в президиуме съезда. Под гром аплодисментов
присутствующих в зале делегатов ошибка была исправлена. Ви димо, люди,
не вступающие в сделку с собственной совестью, попадают в опалу при
любом режиме ... Теперь же остается развести руками: поэтесса, которая
исстрадалась несчастьем семей погибших азатамартиков, горем родных и
близких томящихся в камерах политзаключенных, имеет, по мнению отдела
политики газеты «Республика Армения», ничтожный рейтинг.

В том же ряду и Сос Саркисян, вобравший в себя боль и совесть наше-
го многострадального народа, этот не сломленный, не утративший чувства
национального достоинства Дзори Миро и Наапет (любимые герои одно-
именных фильмов) наших дней, справедливо и заслуженно награжденный
Ука зом президента республики высоким орденом Месропа Маштоца (выхо-
дит, президент не посчитался с «веским» мнением отдела политики «РА» и
наг  радил человека, имеющего «ничтожный» рейтинг в обществе).

Не повезло с рейтингом и Размику Давояну – живущему среди нас
та лантливейшему поэту, последователю и духовному брату Амо Сагияна
и Ваагна Давтяна. Нынче невысок рейтинг и у академика Левона Мкрт -
чяна – чрезвычайного и полномочного посла армянского исторического и
куль турного наследия в России и за рубежом. Плохи дела с рейтингом и
у академика Владимира Ходжабекяна – честнейшего человека, экономи-
ста-демографа, ученого с мировым признанием …», – именно эти строки
я счел своим долгом написать в статье.

А вот и другие выдержки из этой же статьи: «В столь сложном поло-
жении, как гром среди ясного неба, было воспринято Заявление Госу -
дарственной Думы Российской Федерации о поддержке инициативы ин -
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тел  лигенции Армении о присоединении к Союзу Россия – Белоруссия. Ка -
за лось, что Заявление Госдумы станет началом глубокого осмысления, с
какой страной и с кем Республика Армения вступает в XXI век. Но, увы, лю -
ди, считающие себя политической элитой, и большинство средств массо-
вой информации оперируют совершенно иными категориями. Одни с три-
буны съезда своей партии стращают нас, вводя в заблуждение: мол,
вступление Армении в состав России сделает нынешние власти вечными.
Но ведь ни о каком вхождении в состав России и речи нет! Суверенная
Россия остается Россией, Белоруссия остается Белоруссией, присоеди-
нись Армения к их Союзу – она останется суверенной Арменией! Другие
по литики взваливают на свои плечи явно непосильную для них ношу, выс -
тупая в роли этакого международного арбитра Союза Россия–Белорус -
сия, чтобы предупредить нас, что присоединение Армении к этому Союзу
ограничит государственную независимость РА. При этом не разъясняют,
за бывают указать, о каких ограничениях независимости идет речь. Воен -
но-стратегический союз Россия–Армения уже закреплен подписями пре -
зидентов двух стран. Стало быть, речь идет об ограничениях экономиче-
ской независимости, той, которую по сути мы растеряли без какого-ли бо
участия России или Белоруссии». И в заключительной части статьи при-
водились строки, которые, на мой взгляд, особенно актуальны и в на ши
дни. Вдумайтесь, пожалуйста, уважаемый читатель: «Разговор ведь о
дру гом: каким путем суверенной Республике Армения стать сильной как
экономически, так и в военном отношении, как консолидировать нацию,
до  биться справедливого решения Арцахского вопроса, обеспечить един-
ство Армении и Спюрка (Диаспоры), как воплотить в жизнь вековую мечту
ар мян – одна нация, одно Отечество. Важно определить, с какими государ -
ствами у Республики Армения совпадают геополитические интересы, и
осмыслить, насколько в соответствии с основами конституционного ст роя РА,
а также нормами международного права возможно вступление Ар мении в
тот или иной союз.

Уверен, что объединение усилий 3 суверенных государств Армении
– Рос сии – Белоруссии в различных областях, включая военную, повыше-
ние уровня жизни народов, обеспечение устойчивого развития государств-
участ ников путем умножения их потенциалов, а также использование ры ноч -
ных механизмов пойдут на благо всем». В дальнейшем именно идея вхож -
дения Армении в Союз России и Белоруссии сплотила четыре политические
партии, как-то: партии «Национальное Единение», «Союз Конс титу ционное
право», «Гардманк», «Арцах-Айастан», а также Научно-промышлен ный и поли -
ти ческий союз в единый предвыборный блок «Право и Единение», который
по итогам выборов в Национальное Собрание РА второго созыва в 1999
году стал парламентской фракцией. Заметим также, что и в настоящее вре -
мя в повестке дня партий «Союз Конституционное право» (руководитель
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Айк Бабуханян) и «Национальное Единение» (руководитель Арташес Ге га -
мян) во про сы углубления стратегического союза Армении и России зани-
мают главенствующее место. Вопрос же вхождения Армении в союзное го -
су дарство России–Белоруссии никогда не терял своей актуальности. Чи -
та тель вполне уместно может задаться вопросом: с какой стати автор этих
строк приводит выдержки из своих статей двад цатилетней давности? Обо
всем этом по порядку. После трагических со бытий, последовавших за
Карабахской (2020 г.) войной, развязанной турецко-азербайджанской воен -
щиной с широким привлечением террористов из Сирии против Республики
Арцах, весь инструментарий по ведению информационной войны против
Рес  публики Армения и Республики Арцах временно заглох. Казалось, ст -
ратеги информационной войны осознали, что в условиях, когда подавляю-
щее большинство населения находится в шо ковом состоянии, не самое
лучшее время навязывать армянскому обществу всевозможных винова-
тых за позорное поражение в турецко-азербайджано-арцахской войне,
кроме как главного виновника случившегося злодеяния в лице ставленни-
ка Сороса и спецслужб Туманного Аль биона, в настоящее время нежно
именуемого в народе Николом-предателем. Судя по их действиям, в наши
дни николовские кукловоды из-за бугра анализируют свою тактику на
новом, заключительном этапе окончательного разрушения армянской
государственности. Фиксируя заметную, особенно в последние дни, акти-
визацию разного рода ангажированных соросовским фондом «Открытое
общество» интернет-порталов и интернет-телевидения, понимаем, что
антинациональная гниль уже определилась с планом своих дальнейших
действий. Основное направление их удара, нет, уважаемый читатель, не
по лидерам 17 политических партий, объединившихся с требованием
отставки Пашиняна, их также ругают, но этак между делом. Главная ми -
шень антинациональных сил как была, так и остается Россия. Ис под воль,
весьма коварно насаждается мысль о том, что Россия не пришла на по -
мощь Армении и Арцаху, что Россия предала своего стратегического союз -
ника Армению и подобные гнусные измышления все в той же антинацио-
нальной направленности. К сожалению, этому противопоставляются лишь
единичные публикации, в которых прямо заявляется, что именно Рос сия,
именно президент Российской Федерации Владимир Вла димирович Путин
предотвратил геноцид армянского населения Арцаха. Что именно реши-
тельные действия президента России приостановили вхож дение турецких
вооруженных сил под маской миротворцев на все еще сохранившуюся
часть территории Республики Арцах. Что именно наличие российских пог -
раничников на армяно-турецкой, армяно-азербайджанской государствен-
ной границе остудило пыл «победоносных» турецких генералов Бахтияра
Эрсая и Шерефа Онгая. Напомним читателям, что группа, воз главляемая
на чальником оперативного управления сухопутных войск Турции генерал-
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майором Бахтияром Эрсаем, непосредственно участвовала в организации
боевых действий в Нагорном Карабахе. Также непосредственное участие
в планировании и осуществлении операции в Нагорном Ка рабахе прини-
мал генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-й полевой армией
сухопутных войск Турции, два отборных корпуса которой уже не первый
год развернуты в Нахичеванской автономной республики, имеющей протя-
женную границу с Арменией. Именно недосказанность этих судьбоносных
для Армении и Арцаха фактов в армянских масс-медиа придала силы раз-
ного рода щедро оплачиваемым русофобам, проводникам идей новояв -
ленного неоосманского султана Эрдогана. Вызывает гнев и в то же вре мя
умиление (если подобное сочетание чувств возможно) то обстоятельство,
что буквально в первый-второй час после выставления на YouTube разно-
го рода интервью и репортажей в подконтрольных соросовским функцио-
нерам интернет-телеканалах каким-то загадочным образом собирается зри -
тельская аудитория, исчисляемая десятками тысяч. Причем вовсе несуще-
ственно время, когда эти телепасквили запускаются в эфир: будь то ран-
ние утренние часы, днем или далеко за полночь. А умиление вызывает то
обстоятельство, что тщательно срежиссированные все теми же «работя-
гами» из соросовской камарильи репортажи якобы с участием молодых
фрон товиков из Арцаха выступая в эфире, как правило, сопровождают их
«откровения» не иначе, как с употреблением омерзительных ругательств
в адрес оппонентов Никола Воваевича, который благодаря армии фейковых
дел мастеров продолжает представляться кумиром для тысяч зомбиро-
ванных граждан, жертв нескончаемых фей ковых атак. Но и их деятель-
ность не до конца продумана. Так, вчера к полуночи вышел в эфир какой-
то субъект с еле скрываемым страхом в гла зах и при этом сам же стращал
и сквернословил в адрес депутатов оп позиционной фракции Националь -
ного Собрания РА «Процветающая Ар мения». Любой непредвзятый поли-
тик, да что там политик, уважающий се бя гражданин, смотря на этот гнус-
ный спектакль, вне всякого сомнения, жаждал бы набить морду этому не -
состоявшемуся то ли криминальному авто ритету, то ли начинающему «кар -
маннику». Но вопрос в другом, а именно: буквально за час-другой, уже за
полночь, более трех тысяч пользователей интернет-телевидения засвиде-
тельствовали, что репортаж им понравился. И возрадовалось моё сердце,
что николвоваевской власти удалось так овладеть умами и сердцами ере-
ванской, и не только, шпаны, что в ночные часы они нынче не гопничают,
пьянствуют или оберегают проституток, а проникновенно смотрят ангажи-
рованные властями интернет-телеканалы. То есть второй этап оболвани-
вания населения продолжается с новым размахом. Причём, когда в эфир
выпускаются откровенные хамы, решается несколько задач: запугивание
нормальных граждан страны, зарабатывающих на жизнь своим честным
трудом, с одной стороны, а также отчуждение думающей части населения от
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любых источников ин фор мации, как провластной, так и оппозиционной. На
поверхности остаются все те же соросовские прихвостни, активисты тота-
литарной религиозной секты и ЛГБТ-сообщества.

Я специально столь подробно изложил признаки активизации в Рес -
публике Армения деятельности специалистов в сфере информационной
войны в период после принятия Заявления о прекращении войны в Нагор -
ном Карабахе. Ведь их конечная цель – выдавить Россию из Ар ме нии и Ар -
цаха – все еще не достигнута. Первым шагом в достижении этой цели уже
в поствоенный период является последовательное внушение широким
слоям населения страны мифа о ненадежности России, как стра тегичес -
кого союзника Армении. Пожалуй, весь арсенал аргументов в защиту этой
губительной для армянской государственности идеи в случае овладения
его умами, не приведи Господь, все еще пребывающей в шоковом состоя-
нии значительной части населения будет предтечей развязывания граж-
данской войны в стране и приведет к окончательной потере армянской
госу дарственности. Своеобразный интегральный арсенал главных «дово-
дов» стратегов антиармянской русофобской пропаганды был изложен в
интервью одного из армянских политиков Андриаса Гу касяна корреспон-
дентке «Новой газеты» Ирине Тумаковой, опубликованном 17 ноября 2020 г.
под заглавием «Армяне больше не могут считать Рос сию союзником».
Весьма неоднозначен и подзаголовок этой публикации: «Карабах разде-
лили ради дружбы русских с турками? Пашинян – пре датель? Как Арме -
ния осознает национальную катастрофу» (https://novayagazeta.ru /articles -
/2020 /11/17/87996- armyane-bolshe-ne-mogut-schitat-rossiyu-soyuznikom). Я
не буду пересказывать изначально опас ные и лживые выводы, послужив-
шие основой для выбора заглавия статьи, од нако приведу тиражируемые
и в других СМИ пассажи, а именно: «За эти 44 дня войны, как минимум,
половина погибших солдат убита российскими системами залпового огня
«Смерч», а города разрушены белорусскими системами «Полонез»;
дружба и братство России и Турции уже тогда (речь о Московском дого-
воре о дружбе и братстве между Россией и Тур цией от 16 марта 1921 г. –
А. Г.) строились на жертвах со стороны Ар ме нии, и сегодня мы опять ви -
дим консенсус и взаимопонимание между Рос сией и Турцией; Пашинян,
безусловно, он армянин и он патриот; потом Россия, которую армянский
на род сейчас обвиняет, что она его предала, повесит это все на Паши -
няна, чтобы очистить свой имидж; и как Турция вош  ла в Азербайджан, так
в Армению войдет Франция, тогда, может быть, в России задумаются,
стоило ли идти на эти шаги (имеется в виду принятие Заявления о прекра-
щении огня в Нагорном Карабахе без участия Фран ции. – А. Г.)».

Так вот, анализируя десятки и десятки разного рода публикаций, ин -
тервью по многочисленным интернет-порталам и интернет-телевидению,
четко прослеживается линия на озвучивание, на первый взгляд, самых
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раз ных сюжетов и тем, сегодня имеющих актуальное звучание, пресле-
дующих вполне конкретную цель: вбить в сознание самой разной по убеж-
дениям, уровню образования и профессиональной занятости граждан Ар -
мении якобы объективность вышеприведенных доводов. Повторюсь, все
это делается на четкой системной основе. А что же противопоставляется
это му, задастся вопросом уважаемый читатель? На сегодня ответ такой:
мно гочисленные митинги со все редеющим числом их участников с од -
ной-единственной повесткой – Никол предатель, нужно формирование пра -
 вительства национального согласия. Митинги, которые изо дня в день бо -
лее жестко подавляются полицией. Востребованность и актуальность ши -
рокого разъяснения подлинной сути этих лозунгов, раскрытие их далеко
идущих целей по отравлению сознания наших граждан, бесспорно, не
тер  пят промедления. Но, на мой взгляд, в наши дни куда важнее раскрыть
глубинные причины произошедшей катастрофы, суметь показать всю
преступность вот уже не одно десятилетие действующей соросовской пя -
той колонны, разного рода тоталитарных религиозных сект и ЛГБТ-сооб -
щества, раскрыть источники их финансирования и их адресатов, вот уже
более двух с половиной лет окопавшихся во властных структурах. И нако-
нец, изыскать конституционные основы дальнейших действий оппози-
ционных фракций, реализация которых приведет к роспуску Националь -
ного Собрания VII созыва, которые, безусловно, имеются. Благо в соста-
ве оппозиционных фракций действующего парламента Армении есть про-
фессиональные специалисты в области конституционного права. И лишь
после роспуска Национального Собрания РА политическим силам Арме -
нии следует выступить с программами по выходу Армении из глубокого
об щественного и политического кризиса, в который было ввергнуто ар мян -
 ское общество, нет – не сейчас, уважаемый читатель, а в апреле–мае
2018 года после совершенного в стране государственного переворота.

Что касается партии «Национальное Единение», то в наши тревож-
ные дни единственно верным выходом из сложившегося крайне опасного
по ложения, чреватого обернуться потерей армянской государственности,
яв ляется объединение с политическими партиями уже не одно десятиле-
тие декларирующими свою приверженность дальнейшему углублению ст -
ра тегического союза России и Армении. Это прежде всего партия «Со юз
Конституционное право», с которой еще в 1998 году, как уже упоминало -
сь, накануне выборов в Национальное Собрание Республики Армении вто -
рого созыва было заключено политическое соглашение, в основе которо-
го приверженность и решимость наших партий подготовить армянское об -
щество к вхождению Армении в Союзное государство России и Бело -
руссии. При этом за ме чу, что авторство этой идеи на современном этапе
зародилось у лидера партии «Союз Конституционное право» Айка Бабу -
ха няна, что было син хронно созвучно мыслям и чаяниям как руководства
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партии «На цио нальное Единение», так и рядовым членам нашей партии.
Причем на данном этапе, думаю, нам предстоит совместная кропотливая
ра бота по выработке целостной программы основ единого политического,
экономического, военного, валютного, юридического, гуманитарного и куль -
турного пространства с Россией и Белоруссией. Примечательно, что на
днях в ходе обсуждений о путях выхода Армении из сложившегося катаст -
рофического положения в офисе партии «Союз Конституционное право»
присутствовал и один из наиболее известных представителей на родного
ополчения, сыгравшего значительную роль в присоединении Крым с кого
края к России, наш соотечественник Армен Гамлетович Мартоян (позыв-
ной «Самвел»). Он, в свою очередь, вполне убедительно обос новывал од -
ну, на мой взгляд, непререкаемую истину, что сильная Ар мения может
быть только в союзе с Россией, а стало быть, востребована организация
широкого общенародного движения за новый Союз Ар мении с Россией и
Белоруссией. Что ж, идея «Сильная Армения с Рос сией: за новый союз»,
уверен, в случае грамотной организации по ее воп ло  щению явится тем фун -
даментом, на котором возродится Республика Армения и в этом случае
куда безопаснее и радужнее грядет будущее Рес публики Армерния. Уже
сейчас во мне все более и более укореняется убеждение, что альтерна-
тивой вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии яв -
ляется война.

Вместо послесловия. Анализируя причины жесточайшего пораже-
ния армянской стороны в Карабахской (2020 г.) войне, вместе с тем, читая
многочисленные публикации по этой теме военкоров и военных экспер-
тов, особенно запомнилась статья Евгения Гильбо, опубликованная 28
ноября т. г. в интернет-издании World Crisis «Уроки Карабаха и перспек-
тивы последней русско-турецкой войны». С некоторыми выводами автора
трудно не согласиться: «Трагедия Армении, национальный крах армянско-
го государства стал следствием длительной и безоговорочной лжи себе.
Блестящая победа тридцатилетней давности, выя вившая абсолютное
превосходство армянской армии над азербайджанской, заставляла
думать, что это превосходство навсегда (особенно пос ле победы в четы-
рехдневной Апрельской войне 2016 года, – А. Г.). И действительно, мы
увидели, как армия Карабаха при соотношении численности 1:10 смогла
сорвать блиц-криг азербайджанско-турецкой армии. Но по ра жение всё
равно оказалось грандиозным и абсолютным. Причина это го проста:
военно-техническая и организационная отсталость армянской армии … За
отсталость приходится платить. Армянский народ платит сегодня до ро -
гую цену за военно-техническую и организационную от сталость … Пла тит
за то, что не хотел видеть реальность национальной из мены. Нацио наль -
ная измена может рядиться в разные формы. Не обязательно прямо сот -
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рудничать с противником. Достаточно не делать то, что ДОЛЖНО для вы -
живания нации». Вот она, емкая характеристика, мягко выражаясь, пре-
ступного непрофессионализма Верховного главнокомандующего ВС Рес -
пуб лики Армения Никола Пашиняна.

P. S. Не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо, когда
писались эти строки, было опубликовано интервью российского патриота-
державника, большого друга Армении, Арцаха и армянского народа, пер-
вого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, евразийской ин -
теграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, координатора меж -
дународного «Лазаревского клуба» Константина Федоровича За ту лина по -
пулярной газете «Ноев Ковчег». Ограничусь лишь ответом Конс тантина
Фе доровича на вопрос: «Как Вы оцениваете внутриполитическую ситуа-
цию в Армении после поражения? Пашинян должен уйти в отставку?».
Последовал однозначно честный и логически бесспорный ответ: «Я счи-
таю, что было бы, мягко говоря, странным, если бы правительство, ко то -
рое так грубо просчиталось, оказалось абсолютно некомпетентным (я бы
добавил преступно некомпететным. – А. Г.), было призвано армянским на -
ро дом для того, чтобы исправить ошибки, восстановить материально-тех-
нические и, самое главное, духовно-нравственные основы для возрожде-
ния дееспособности Армении, национального духа». Что ж, убедительнее
не скажешь.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՄՏՆԵԼՈՒ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ Է

Անոտացիա
Մեղմ ասած` տարօրինակ կլիներ, եթե կառավարությունը, որն այդ -

քան կոպտաբար սխալվել է հաշվարկների մեջ, բացարձակ անիրազեկ է (ես
անգամ կավելացնեի`հանցավոր անիրազեկ), հայ ժողովրդի կող մից կոչված
էր այն բանի համար, որպեսզի ուղղեր սխալները, վերա կանգ ներ նյութատեխ -
նիկական, և որ գլխավորն է` հոգևոր-բարոյական հիմքերը Հա յաստանի գոր -
ծու նակության, ազգային ոգու վերածնունդի համար։

Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին Ռուսաստանի Դաշ նութ -
յան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և
Հա  յաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ստորա գ րած
եռակողմ հայտարարության (այսուհետ` Հայտարարություն) հրապա րակ ման
օրվանից անցել է երեք շաբաթ։ Մանրամասն չեմ ներկայացնի փաս տաթղթի
ստորագրմանը նախորդած իրադարձությունները, որոնք վկա յում են ՀՀ վար -
չապետի զբաղեցրած պաշտոնին Նիկոլ Փաշինյանի լիա կատար անհամար -
ժեքության մասին, համոզիչ կերպով ապացուցում են նրա հանցավոր ոչ պրո -
ֆեսիոնալիզմը, ինչը հանգեցրեց ազգային աղետի։ Չեմ վերլուծի նաև երկրի
քաղաքական կուսակցությունների վրիպումները, որոնք, հստակ գիտակցե -
լով, որ «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սի րեց յալը, իրականում
Հայաստանի, Արցախի Հանրապետության և ութ մի լիոնանոց հայկական Սփ -
յուռքի շահերի դավաճան դուրս եկավ, չկարո ղացան ձեռնարկել գործո -
ղություններ, որոնք անխուսափելիորեն կհանգեց նե ին Փաշինյանին ու նրա
հանցավոր թայֆային իշխանությունից հեռացնելուն։

Չեմ ներկայացնի նաև իմ կուսակիցների, ընտանիքիս անդամների, հա -
 րևան ներիս խոր ապրումները, որոնք առանց արցունքների չեն կարողա նում
լսել տեղեկություններն ու կարդալ հրապարակումները պատերազմի օրե րին
զոհվածների մասին, որոնց մարմինները դեռևս փնտրվում են։ Էլ չեմ ասում
խոր հոգեկան ցնցումների մասին` Ղարաբաղյան երկրորդ պատե րազ մի
(2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբեր) օրերին անհայտ կորած զինվորների ու սպա -
ների մայրերի, հայրերի, կանանց ու երեխաների տառապանքները դի տե լիս։
Նրանք անզորությունից գիշեր-ցերեկ մաշում են Հայաստանի կառա վա րութ -
յան, պաշտպանության նախարարության շեմերը` մի որևէ լուր ստանալու հույ -
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սով, թե իրենց հարազատը ողջ է` լինի գերության մեջ, թե Լեռ նա յին Ղարա բա -
ղի անտառներում թաքնված։ Անձամբ ինձ բնավ չի արդա րացնում և բոլո րո -
վին չի մխիթարում այն փաստը, որ 2018 թ. ապրիլ-մայի սից, երբ Հայաստա -
նում պետական հեղաշրջում տեղի ունեցավ, ես և իմ կուսա կիցները, մասնա -
վորապես` Հայկական ԽՍՀ ներքին գործերի նախ կին նախարար Լևոն Հա -
կոբի Գալստյանը, քանիցս հանդես ենք եկել հրաշ քով դեռևս գոյատևող ընդդի -
մադիր լրատվամիջոցներում` կոշտ հոդվածնե րով, որոնք բացահայտում են
նիկոլվովաևիչյան հակաժողովրդական ռեժի մի հակազգային, դավաճանա -
կան էությունը։ Բարեբախտաբար, գտնվեցին Ռու սաստանի և Հայաստանի
հայրենասիրական ինտերնետ-պորտալների հրա  տա րակիչներ և խմբագիր -
ներ, որոնք արիաբար հրապարակեցին մեր այդ քան դաժան, բայց իրա տե -
սական գնահատականները։ Նրանց չհիշելը խղ  ճի դեմ մեղք գործել է, շնորհա -
կալություն չհայտնելը` ազգակցությունն ուրա  ցած Իվաններին նմանվել։ Եվ
այսպես, հիշենք նրանց անուն առ անուն. REGNUM տեղեկատվական գոր -
ծակալության գլխավոր խմբագիր Մոդեստ Ալեքսեևիչ Կոլերով, «Իրա վունք
Մեդիա» հոլդինգի խմբագրական խորհրդի նախագահ Հայկ Բաբու խանյան,
«Իրավունք» թերթի գլխավոր խմբագիր Հով հաննես Գալաջյան, «Новое
Время» թերթի գլխավոր խմբագիր Ռուբեն Սաթյան, Shame.am ինտերնետ-
ռեսուրսի հրատարակիչ Արտյոմ Խաչա տրյան (արդեն ավելի քան չորս
ամիս ՀՀ իշխանություններն արգելափակել են այդ հայրենասիրական ին տեր -
նետ-ռեսուրսը), «Голос Армении» թերթի գլխա վոր խմբագիր Ֆլորա Նա խշ -
քարյան։ Մեր տագնապահույզ օրերում, վերլու ծելով Հայաստանի իշխա նութ -
յունների, նաև քաղաքական դասի տապալ ման պատճառները, որոնք չկարո -
ղացան ժամանակին հեռացնել նրանց երկ րի կառավարումից, բնականա բար,
հարց ես տալիս, դիցուք. ո՞րն է Նի կոլ Փաշինյանի հակաժողովրդա կան դա -
վա ճանա կան ռեժիմի` առայսօր շա րունակվող իշխանության ղեկին գտն վե -
լու պատճառը։ Այո, կարելի է հեր թա կան անգամ վկայակոչել նիկոլվովաևիչ -
յան խառնամբոխի արտա սահ մանյան տիկնիկավարների լավ մտածված հա -
մա կարգային աշխատանքը, որոնք հենվում են շռայլորեն վարձատրվող տե -
ղական շշալցման սորոսա կան մերձքաղաքական թայֆայի, իրենց կարգա -
պահութ յամբ աչքի զարնող «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղան -
դի ակտիվիստների վրա, որոնք խարխլում են Հայ Առաքելական սուրբ եկե -
ղեցու հանդեպ հավատի հիմ քերը։ Էլ չեմ ասում պարտվողական Նիկոլի առան -
ձնապես փայփայած, նրա կառավարման օրոք իրենց հատկապես ար տոն -
յալ զգացող ԼԳԲՏ-հան րույթի ներկայացուցիչների մասին։ Այո, պետք է խոս -
տո վանել, որ գունավոր հե ղափոխությունների անդրօվկիանոսյան ստրատեգ -
ները Մառախլապատ Ալ բիոնի իրենց գործընկերների հետ միասին, այնու -
ամենայնիվ, կարողա ցան միավորել հայոց պետականության այդ տարա շե -
րտ խարխլողների ջան  քերը, Հայաստանն ու Արցախը հասցնել անկման։ Նրա -
նց տրամադ րության տակ տասնյակ ամենատարբեր լրատվամիջոցներ կան`
ինտեր նետ-հեռուստատեսություն, ինտերնետ-պորտալներ, տպագիր ԶԼՄ-
ներ, ինչ  պես նաև հայ հարկատուների փողերի հաշվին գործող Հանրային
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հե  ռուս տա տեսությունը, տեղեկատվական գործակալություններ և իշխանա -
մետ թերթեր։ Դրանց հակադրվում էին առանձին թիրախային «կրակոցներ»
վե  րոնշյալ հայրենասիրական պարբերականներում, այն դեպքում, երբ ընդ դի -
մադիր հեռուստաալիքներում, մասնավորապես` համեստ անձիս ելույթ նե րի
վրա տաբու էր դրված։ Այս մասին ցավալի է գրել այն պայմաններում, երբ իշ -
խանամետ գործիչների ցանկացած գովերգում իրական ժամանակի ռե -
ժիմով հեռարձակվում էր ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ, օրինակ` «Ազա -
 տություն» ռադիոյի հայկական բաժնի կողմից։ Եվ հիմա, երբ փոքր-ինչ
մարում են բողոքի հանրահավաքները, որոնք կազմակերպում էին 17 ընդ -
դիմադիր կուսակցությունները, ճիշտ ժամանակն է առանց չարա խնդության
և հիշաչարության հասկանալ, թե որն է, կրկնում եմ, ելքն այս ծայ րահեղ տագ -
նապալի վիճակից, որում հայտնվել են Հայաստանն ու Ար ցախի Հանրա -
պետությունը։ Իսկ դրա համար հայացք նետենք ոչ հեռավոր անցյալին։ Եվ այս -
պես, հարգելի ընթերցող, 1997 թ. մայիսի 31-ին և հունիսի 3-ին «Голос Ар мении»
թերթում հրապարակվեց տողերիս հեղինակի հոդ վածը` «Շահար կում և ... ան -
կախություն» վերնագրով։ Որոշ մեջբերումներ կա տարեմ այդ հոդվածից։

Որպեսզի ընթերցողներին հասկանալի լինի դրանց բովանդակությունը
և թե ինչի մասին է խոսքը, հիշեցնենք, որ 1997 թ. մայիսի 12-ին Երևան քա -
ղա քում տեղի էր ունեցել հասարակական-քաղաքական կազմա կեր պութ -
յունների ներկայացուցիչների հավաք, որոնք սատարում էին Հայաս տանի
գիտության և մշակույթի ակնառու գործիչների այն կոչին, ըստ որի` Հա յաս -
տանը պետք է մտներ Բելառուսի ու Ռուսաստանի միության մեջ, և որով հայ -
տարարվում էր ստորագրահավաք այս հարցի վերաբերյալ հան րաքվե անց -
կացնելու համար։ 1997 թ. մայիսի 16-ին Ռուսաստանի Դաշ նութ յան Դաշնա -
յին ժողովի Պետական դուման հանդես եկավ դիմումով` «Բելա ռուսի և Ռուսաս -
տանի միությանը Հայաստանի միանալու վերաբերյալ Հա յաստանի Հան րա -
պե տության հասարակական-քաղաքական կազմակեր պութ յուն ների նախա -
ձեռ նության աջակցության մասին»։ Դիմումում, մաս նա վո րապես, ընդգծվում
էր, որ, չնայած մեր պետությունների ունեցած դժվա րութ յուն ներին, Հայաս -
տա նը նախկինի պես հանդիսանում է Ռուսաստանի հու սալի ռազմավա րա -
կան դաշնակիցը։ Որպեսզի պատկերն ավելի ամ բող ջական լինի, մեջբերում
կատարեմ Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժո ղովի Պետական դումա -
յի «Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Պե տական դումայի` Բե -
լա ռուսի և Ռուսաստանի միության կազմ Հայաս տանի Հանրապետության
մտնելու ժողովրդական նախաձեռնության աջակց ման հանձնաժողովի մա -
սին» որոշումից, որում, մասնավորապես, գր ված է. «Հարգելով Հայաստանի
Հան րապետության պետական անկա խութ յունը, նրա ժողովրդի հնագույն
մշա կույթն ու պատմությունը, ինչպես նաև ձգտելով վերականգնել և ամ րա -
պնդել ընդհանուր տնտեսական, քաղաքա կան և պաշտպանական տարած -
քը, Պետական դուման հայտարարում է Հա յաստանի ժողովրդին իր լիակա -
տար աջակցության մասին` նոր իրավահավասար Միություն հանրապե -
տութ յան մտնելու հարցի վերաբեր յալ հանրաքվե նախապատրաստելու և
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իրականացնելու գործում» (Մոսկ վա, 1997 թ. սեպտեմբերի 25, N 1748-II ՊԴ)։
Եվ ահա, Պետդումայի այս հայտարարությունն ընդունելուց չորս օր հետո
(1997 թ. մայիսի 20) ՀՀՇ-ական իշխանությունների ողջ քարոզչամեքենան քն -
նադատության և վար կա բեկելու ալիքի տակ վերցրեց Հայաստանի մտա վո -
րականության լա վագույն ներկայացուցիչներին, ովքեր մտահոգ էին իրենց
երկրի ապա գայով։ Դրանից երկու ամիս առաջ ստեղծված «Ազգային Միա -
բանություն» կու սակցության հիմնադիրը լինելով, որի ծրագրի հիմքում հա -
տուկ տեղ էր հատկացվում Ռուսաստանի հետ Հայաստանի կապերի համա -
կողմանի ամ րապնդմանը` անկախ այն բանից, թե քաղաքական ինչ ուժ է այն -
տեղ գտն վում իշխանությունում, ես չկարողացա անտարբեր մնալ, և արդեն
1997 թ. մա յիսի 31-ին լույս տեսավ, կրկնում եմ, իմ «Շահարկում և ... անկա -
խություն» վերնագրով հոդվածը։ Այդ հոդվածում, մասնավորապես, գրված
է. «Շա հար կում և անկախություն։ Երկու, թվում է, թե անհամատեղելի հասկա -
ցություն ներ։ Բայց պարզվեց, որ անկախության մասին ճամարտակություն -
ներն ինչ պես եղել, այնպես էլ մնում են մեզ մոտ` Հայաստանում, զուտ շա -
հարկում քա ղաքական գործիչների համար, ովքեր իրենց Հայրենիքի ավելի
քան «ան կախ» փրկիչներ են երևակայում, թեև օրակարգում հարցն է` «լինի՞
Հա յաս տանը Ռուսաստանի և Բելառուսի հետ միությունում, թե՞ ոչ»։ Ցան կա -
նում եմ նախապես հայցել ընթերցողների ներողամտությունը, բայց պատ -
կերի ամբողջականության համար նշեմ, որ ՀՀՇ-ական իշխանությունների թի -
րախ դարձան մեր մտավորականության հիրավի անզուգական ներկա յա ցու -
ցիչները։ Ուժերիցս վեր էր լռության մատնել նրանց դեմ հարձակումները,
մանավանդ որ նրանցից շատերի հետ մեծ բարեկամություն ունեի, ան շուշտ`
կրտսեր ընկերոջ իրավունքով։

«Մեզ խիստ հիասթափեցրին «Республика Армения» թերթի քաղա -
քա կանության բաժնի վերլուծաբանները, ովքեր մայիսի 20-ի համարում մեկ -
 նա բանել էին Պետդումայի հայտարարությունը։ Ահա թե ինչ են նրանք գրում.
«Եվ ի՞նչն է հատկանշական. «մայիսի 12-ի այսպես կոչված կոն ֆե րանսը»
միա վորել է մարդկանց և կազմակերպություններ, որոնց վարկա նիշը հան -
րութ յան շրջանում չնչին է»։

«Ովքե՞ր են այդ մարդիկ։ Բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյան, որին
ԽՍՀՄ Գրողների վերջին համագումարում հայտնի հրապարակախոս Մա յա
Գանինան անվանել էր արդի պոեզիայի կենդանի դասական և միա ժամա -
նակ նախատել, որ մեր հպարտ հայրենակցուհին նստած է ո՛չ համա գու մա -
րի նախագահությունում։ Դահլիճում ներկա պատվիրակների ծափա հարութ -
յուն ների որոտի ներքո սխալը շտկվեց։ Ըստ երևույթին, սեփական խղ   ճի դեմ
գործարքի մեջ չմտնողները շնորհազրկվում են ցանկացած ռե ժիմի դեպ -
քում... Իսկ հիմա մնում է միայն ձեռքերը թափահարել. բանա ստեղ ծուհին,
որը տառապում էր զոհված ազատամարտիկների ընտանիք ների դժբախ -
տութ յունից, բանտախցերում օրերը մաշող քաղբանտարկյալ ների հարա -
զատ ների ու մերձավորների վշտից, «Республика Армения» թեր թի քաղա -
քականության բաժնի կարծիքով, աննշան վարկանիշ ունի։
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Նույն շարքում է նաև Սոս Սարգսյանը, որն իր մեջ էր ամփոփել մեր
բազ   մա չարչար ժողովրդի ցավն ու խիղճը, մեր օրերի այդ անկոտրում, ազ գա   -
յին արժանապատվության զգացումը չկորցրած Ձորի Միրոն ու Նահա պե  տը
(համանուն ֆիլմերի սիրելի հերոսները), որը հանրապետության նա խա գահի
հրամանագրով լրիվ վաստակած իրավունքով և արժանիորեն պար գև ա -
տրվեց Մեսրոպ Մաշտոցի շքանշանով (ստացվում է, որ նախագահը հաշ վի
չէր նստել «РА»-ի քաղաքականության բաժնի «ծանրակշիռ» կար ծիքի հետ և
պարգևատրել էր մի մարդու, որն աննշան վարկանիշ ուներ հան րությունում)։

Վարկանիշի հարցում չէր բերել նաև Ռազմիկ Դավոյանի` մեր կողքին
ապ րող տաղանդավորագույն բանաստեղծի, Համո Սահյանի ու Վահագն Դավ -
թ յանի հետևորդի և հոգևոր եղբոր բախտը։ Այսօր բարձր չէ նաև ակադեմի -
կոս Լևոն Մկրտչյանի` Ռուսաստանում և արտասահմանում հայկական պատ -
 մական ու մշակութային ժառանգության արտակարգ և լիազոր դես պանի
վարկանիշը։ Վատ են գործերը նաև ակադեմիկոս Վլադիմիր Խոջա բեկ յանի`
ազնվագույն մարդու, տնտեսագետ-ժողովրդագրի, աշխարհահռ չակ գիտ նա -
կանի վարկանիշի հետ կապված ...», – հենց այս տողերն էի պարտքս համարել
գրել հոդվածում։

Ահա և այլ մեջբերումներ նույն հոդվածից. «Այսքան դժվարին իրավի -
ճակում պարզ երկնքում ճայթած ամպրոպի նման ընդունվեց Ռուսաստանի
Դաշ նության Դաշնային ժողովի Պետական դումայի հայտարարությունը Ռու     -
սաս  տանի և Բելառուսի միությանը Հայաստանի միանալուն մտավորա կա -
նության նախաձեռնության աջակցության մասին։ Թվում էր, թե Պետ դումայի
հայտարարությունը դառնալու է խոր իմաստավորման սկիզբը, թե որ երկրի և
ում հետ է Հայաստանի Հանրապետությունը մտնում XXI դար։ Բայց, ավաղ,
մարդիկ, ովքեր իրենց քաղաքական էլիտա էին համարում, և զան գվա ծա յին
լրատվամիջոցների մեծ մասն առաջնորդվում են միանգամայն այլ հաս կա -
ցություններով։ Ոմանք իրենց կուսակցության համագումարի ամբիո նից ահա -
բեկում են մեզ` մոլորության մեջ գցելով, թե, իբր, Հայաստանի մտ նելը Ռու -
սաս տանի կազմի մեջ ներկա իշխանությունները հավերժական կդարձ նեն։
Բայց չէ՞ որ խոսք անգամ չկա Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու մա սին։ Ինքն -
իշ խան Ռուսաստանը մնում է Ռուսաստան, Բելառուսը մնում է Բելառուս, եթե
Հայաստանը միանա նրանց միությանը, կմնա ինքնիշխան Հա յաստան։ Մյուս
քաղաքական գործիչներն իրենց ուսերի վրա են վերցնում ակն հայտորեն
իրենց ուժերից վեր բեռ` հանդես գալով Ռուսաստան – Բե լա ռուս Միության
մի ինչ-որ միջազգային դատավորի դերում, որպեսզի նախա զգուշացնեն մեզ,
որ Հայաստանի միանալն այս միությանը կսահմանափակի ՀՀ անկա խութ -
յունը։ Ընդ որում` չեն պարզաբանում, մոռանում են նշել, թե ան կա խության
ինչ սահմանափակումների մասին է խոսքը։ Ռուսաս տան–Հայաստան ռազ -
մաստրատեգիական միությունն արդեն ամրագրված է երկու երկրների նախա -
գահների ստորագրություններով։ Ուրեմն, խոսքը տն տե սական անկա խութ -
յան սահմանափակումների մասին է, այն անկա խութ  յան, որը, ըստ էության,
մենք կորցրել էինք առանց Ռուսաստանի կամ Բե լառուսի որևէ մասնակ -
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ցութ յան»։ Եվ հոդվածի ամփոփիչ մասում բերվում էին տողեր, որոնք, ըստ իս,
հատկապես արդիական են նաև մեր օրերում։ Խորհեք, խնդրում եմ, հար գե -
լի ընթերցող. «Խոսքն, ախր, այլ բանի մասին է. ի՞նչ ճանապարհով պետք է
ինքն իշխան Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա ուժեղ ինչպես տն -
տեսապես, այնպես էլ ռազմական առումով, ինչ պե՞ս համախմբել ազգը, հաս -
նել Արցախի հարցի արդարացի լուծման, ապա  հովել Հայաստանի և Սփյուռ -
քի միասնականությունը, ինչպե՞ս կեն սագործել հայերի դարավոր երազան -
քը` մեկ ազգ` մեկ Հայրենիք։ Կարևոր է որոշել, թե որ պետությունների հետ
են համընկնում Հայաստանի Հանրա պետության աշխարհաքաղաքական շա -
հերը, և իմաստավորել, թե որքանով է հնարավոր, ՀՀ սահմանադրական
կար  գին, ինչպես նաև միջազգային իրա վունքի նորմերին համապատաս -
խան, Հայաստանի անդամակցությունն այս կամ այն միությանը։

Համոզված եմ, որ Հայաստան – Ռուսաստան – Բելառուս 3 ինքնիշխան
պե տությունների ջանքերի միատեղումը տարբեր ոլորտներում, ներառյալ ռազ -
 մականը, ժողովուրդների կենսամակարդակի բարձրացումը, մասնա կից պե -
տությունների կայուն զարգացման ապահովումը` նրանց պոտեն ցի ալ ների
բազ մապատկման ճանապարհով, ինչպես նաև շուկայական մեխա նիզմ ների
օգտագործումը բարիք կծառայեն բոլորի համար»։ Հետագայում Ռու սաս -
տանի և Բելառուսի միությանը Հայաստանի անդամակցության գա ղափարն է
հենց համախմբել չորս քաղաքական կուսակցություններին` «Ազ գային Միա -
բանություն», «Սահմանադրական իրավունք միություն», «Գարդ մանք», «Ար -
ցախ-Հայաստան», ինչպես նաև Գիտաարտադրական և քաղա քա կան միութ -
յունը` «Իրավունք և Միաբանություն» միասնական նախընտ րա կան դա շին -
քով, որը 1999 թ. ՀՀ երկրորդ գումարման Ազգային ժողովի ընտրությունների
արդյունքներով դարձավ խորհրդարանական խմբակցութ յուն։ Նշենք նաև, որ
հիմա էլ «Սահմանադրական իրավունք միություն» (ղե կավար` Հայկ Բա -
բուխանյան) և «Ազգային Միաբանություն» (ղեկավար` Ար տա շես Գեղամյան)
կուսակցությունների օրակարգում Հայաստանի և Ռու սաս տանի ռազմա վա -
րական դաշինքի խորացման հարցերը զբաղեցնում են գերակա տեղ։ Իսկ
Հայաստանի անդամակցությունը Ռուսաստան – Բելա ռուս միութենական պե -
տութ յանը երբեք չի կորցրել արդիականությունը։ Ըն թեր ցողը միանգամայն
տե ղին կարող է հարց տալ. այդ ինչո՞ւ է տողերիս հե ղինակը մեջբերումներ կա -
տարում քսանամյա վաղեմության իր իսկ հոդված ներից։ Այդ ամենի մասին`
հերթով։ Թուրք-ադրբեջանական հրոսակների (սիրիա կան ահաբեկիչների
լայն ներգրավմամբ)` Արցախի Հանրապետութ յան դեմ սանձազերծած
Ղարաբաղյան պատերազմին (2020 թ.) հաջորդած ողբերգական իրադար ձութ -
յուններից հետո Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրա պե տութ -
յան դեմ տեղեկատվական պատերազմի վարման ողջ գործիքանին ժամանա -
կավորապես լռել է։ Թվում էր, թե տեղեկատվա կան պատերազմի ստրատեգ -
ները գիտակցեցին, որ այն պայմաններում, երբ բնակչության ճնշող մեծա մաս -
նությունը գտնվում է շոկային վիճակում, այն քան էլ լավ ժամանակ չէ հայ հան -
րությանը պարտադրելու ամեն տեսակ մեղավորներ թուրքադրբեջանա-ար -
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ցախ յան խայտառակ պարտության հա մար` որպես կատարված չարա գոր -
ծության գլխավոր մեղավոր` հանձին Սո րոսի ու Մառախլապատ Ալբիոնի հա -
տուկ ծառայությունների դրածո, ներ կայում ժողովրդի կողմից քնքշորեն Նի -
կոլ–դավաճան հորջորջվողից բացի։ Դա տելով նրանց գործողություններից`
մեր օրերում նիկոլյան արտասահ ման յան տիկնիկավարները վերլուծում են
իրենց մարտավարությունը նոր` հա յոց պետականության վերջնական փլուզ -
ման եզրափակիչ փուլում։ Ար ձա նա գրելով հատկապես վերջին օրերին սորոս -
յան «Բաց հասարակութ յուն» հիմնադրամի կողմից վարձված տարատեսակ
ինտերնետ-պորտալնե րի և ինտերնետ-հեռուստատեսության նկատելի ակտի -
վացումը, հասկանում ենք, որ հակազգա յին նեխվածքն արդեն կողմնորոշվել
է իր հետագա գործողությունների պլա նի հարցում։ Նրանց հարվածի հիմ նա -
կան ուղղությունը, ո՛չ, հարգելի ընթեր ցող, 17 քաղաքական կուսակցություն նե -
րի ղեկավարների դեմ չէ, որոնք միա  վոր վել են Փաշինյանի հրաժարականի
պահանջով, նրանց էլ են հայհոյում, բայց հենց այնպես, իմիջիայլոց։ Հա կազ -
գային ուժերի գլխավոր թիրախը ինչ պես եղել, այնպես էլ մնում է Ռու -
սաստանը։ Կամաց-կամաց, բավական նեն գա բար սերմանվում է միտքն այն
մա սին, որ Ռուսաստանը օգնության չե կավ Հայաստանին և Արցախին, որ Ռու -
սաստանը դավաճանեց իր ռազմա վա րական դաշնակից Հայաստանին ու
նման ստոր մտահանգումներ` նույն հա կազգային ուղղվածությամբ։ Ցավոք,
դրան հակադարձվում են միայն եզա կի հրապարակումներ, որոնցում ուղ ղա -
կիորեն հայտարարվում է, որ հենց Ռուսաստանը, հենց Ռուսաստանի Դաշ -
նության նախագահ Վլադիմիր Վլա դի միրովիչ Պուտինն է կանխել Արցախի
հայ բնակչության ցեղասպա նութ յունը։ Որ հենց Ռուսաստանի նախագահի վճ -
ռական գործողություններն են կանգնեցրել թուրքական զինված ուժերի մուտ -
քը Արցախի Հանրա պետութ յան դեռևս պահպանվող մի մասի տարածք խա -
ղաղապահների դի մակի ներքո։ Որ հենց ռուս սահմանապահների առկայութ -
յունն է հայ-թուր քա կան, հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին սառեց -
րել «հաղթա կան» թուրք գեներալներ Բախտիյար Էրսայի և Շերեֆ Օնգայի
ավյունը։ Ըն թեր ցողնե րին հիշեցնենք, որ Թուրքիայի ցամաքային զորքերի
օպե րատիվ կա ռավարման պետ, գեներալ-մայոր Բախտիյար Էրսայի գլխա -
վորած խումբն անմիջականորեն մասնակցել է մարտական գործողություն -
ների կազմա կերպ մանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղում գոր -
ծո ղության պլա նավորմանը և իրականացմանը անմիջական մասնակցություն
է ունեցել նաև Թուրքիայի ցամաքային զորքերի 3-րդ դաշտային բանակի (որի
երկու ընտրյալ կորպուսն արդեն մեկ տարի չէ, որ տեղակայված է Նա -
խիջևանի ինք նա վար հանրապետությունում, որը երկար սահման ունի Հա յաս -
տանի հետ) հրա մա նատար, գեներալ-լեյտենանտ Շերեֆ Օնգայը։ Հայաստա -
նի և Արցախի հա մար ճակատագրական այս փաստերի թերասացությունն է
հենց հայկա կան լրատվամիջոցներում ուժ տվել շռայլորեն վարձատրվող տա -
րատեսակ ռու սա տյացներին, նորահայտ նեոօսմանյան սուլթան Էրդողա նի
գաղափար ներն իրականացնողներին։ Ցասում և միևնույն ժամանակ «հիաց -
մունք» է (եթե զգա ցում ների նման համադրությունը հնարավոր է) հարուցում
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այն իրողութ յունը, որ YouTube-ում սորոսյան ֆունկցիոներներին ենթակա ին -
տեր նետ-հեռուս տա ալիքներում տարատեսակ հարցազրույցների և ռեպոր -
տա ժների տե ղադրվելուց հետո տառացիորեն առաջին երկու ժամում ինչ-որ
հանե լու կային ձևով հավաքվում է տասնյակ հազարների հասնող հանդի -
սատես ների լսարան։ Ընդ որում` ժամանակը, երբ այդ հեռուստապասկվիլ նե -
րը եթեր են արձակ վում, բնավ էական չէ, դիցուք. վաղ առավոտյան լինի, ցերե -
կը, թե կես գիշերն անց։ Իսկ հիացմունք առաջացնում է այն հանգամանքը, որ
այդ նույն սորոսյան խառնամբոխի «մշակների» եթերում մանրակրկիտ բեմա -
դրած ռեպորտաժներն իբր Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմին
երիտասարդ մարտիկների մասնակցությամբ, որպես կանոն, ուղեկցում են
նրա նց «հայտնությունները» ոչ այլ կերպ, քան զզվելի հայհոյախոսություն ների
օգտագործմամբ Նիկոլ Վովաևիչի ընդդիմախոսների հասցեին, ով, ֆեյ  քի
վար պետների բանակի շնորհիվ, շարունակում է ներկայացվել որպես կուռք
հազարավոր զոմբիացված քաղաքացիների, անվերջանալի ֆեյք գրո հների
զոհերի համար։ Բայց նրանց գործունեությունը նույնպես մինչև վերջ մտա ծ -
ված չէ։ Այսպես, երեկ կեսգիշերին եթեր հեռարձակվեց մի ինչ-որ սուբ յեկտ`
աչքերում հազիվ թաքցվող վախով, որը հետն էլ սարսափեցնում ու վայ րա -
հա չում էր ՀՀ Ազգային ժողովի «Բարգավաճ Հայաստան» ընդ դի մա դիր խմ -
բակցության պատգամավորների հասցեին։ Յուրաքանչյուր անկողմ նակ ալ
քաղա քական գործիչ, և ինչու միայն քաղաքական գործիչ, իրեն հար գող ցան -
կացած քաղաքացի, դիտելով այս ստոր ներկայացումը, անկաս կած, կցան -
կա նար հասցնել այդ չկայացած քրեական հեղինակության ասեմ, թե սկսնակ
ջեբ կիրի քիթումռթին։ Բայց հարցն այլ է, դիցուք. տառացիորեն մեկ ժամ անց`
ար դեն կեսգիշերից հետո, ինտերնետ-հեռուստատեսության ավե լի քան երեք
հազար օգտատերեր վկայեցին, որ ռեպորտաժն իրենց դուր է եկել։ Իմ սիրտն
էլ հրճվեց, որ նիկոլվովաևիչյան իշխանությանը հաջողվել է այնպես տիրանալ
երևանյան, և ոչ միայն, խուլիգանների մտքին ու սրտին, որ գիշերվա ժամերին
նրանք հիմա «հոպ-ստոպ» անելով չեմ զբաղ վում, չեն հարբում կամ մարմնա -
վաճառներին չեն հսկում, այլ համակ ուշադ րութ յամբ դիտում են իշխանութ յուն -
 ների կողմից վարձված ինտերնետ-հե ռուս տա ալիքները։ Այսինքն` բնակչութ -
յանը բթացնելու երկրորդ փուլը շա րու նակվում է նոր թափով։ Ընդ որում, երբ
եթեր են դուրս գալիս բացահայտ ան տաշները, մի քանի խնդիր է լուծվում. եր -
կրի` հացն արդար աշխատան քով վաստակող նորմալ քաղաքացիների ահա -
բե կում, մի կողմից, ինչպես նաև բնակչության մտածող մասի օտարում տեղե -
կատվության ցանկացած աղ բ յու րից, ինչպես իշխանամետ, այնպես էլ ընդ -
դիմա դիր։ Մակերեսին են մնում այդ նույն սորոսյան պնակալեզները, տոտա լի -
տար կրոնական աղանդի և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստները։

Հատուկ այսքան մանրամասն ներկայացրի Հայաստանի Հանրապե -
տութ յունում տեղեկատվական պատերազմի ոլորտի մասնագետների գոր -
ծու նեության ակտիվացման նշանները Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի
մա  սին Հայտարարության ընդունումից հետո։ Չէ՞ որ նրանց վերջնանպա տա -
 կը` Ռուսաստանին Հայաստանից և Արցախից դուրս մղելը, դեռևս չի իրա կա -

717

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



նաց ված։ Այդ նպատակին հասնելու առաջին քայլը արդեն հետպատե րազմ -
յան շրջանում երկրի բնակչության լայն շերտերին Ռուսաստանի` որ պես Հա -
յաս տանի ռազմավարական դաշնակցի, անհուսալիության առաս պելի հե -
տև ողական սերմանումն է։ Թերևս, հայոց պետականության համար կոր ծա -
նարար այս գաղափարի պաշտպանության փաստարկների ողջ զի նա նոցը,
եթե այն, Աստված մի արասցե, տիրի բնակչության դեռևս շոկային վի ճակի մեջ
գտնվող զգալի մասի մտքին, կդառնա երկրում քաղաքա ցիա կան պատե -
րազ մի սանձազերծման կռվան և կհանգեցնի հայոց պետակա նութ յան վերջ -
նական կորստին։ Հակահայ ռուսատյաց քարոզչության ստրա տեգների գլ -
խա վոր «փաստարկների» ինքնատիպ ինտեգրալային զինա նո ցը ներկա յաց -
վել է հայ քաղաքական գործիչերից մեկի` Անդրիաս Ղուկաս յանի հարցազրույ -
ցում, որը տվել է Իրինա Տումակովային («Новая газета»)` հրապարակված
2020թ. նոյեմբերի 17-ին, «Հայերն այլևս չեն կարող Ռու սաս տանը դաշնակից
համարել» վերնագրով։ Բոլորովին միանշանակ չէ նաև հրապարակման են -
թա վերնագիրը. «Ղարաբաղը կիսեցին հանուն թուր քե րի հետ ռուսների բա -
րեկա մությա՞ն։ Փաշինյանը դավաճա՞ն է։ Ինչպե՞ս է Հայաստանը ընկալում
ազ գային աղետը» (https://novayagazeta.ru/articles/2020/11/17/87996-armyane-
bolshe-ne-mogut-schitat-rossiyu-soyuznikom)։ Չեմ ներկայացնի ի սկզբանե
վտան գավոր և սուտ եզրահանգումները, որոնք հիմք են ծառայել հոդվածի
վե րնագիրն ընտրելու համար, բայց կներկայաց նեմ նաև այլ ԶԼՄ-ներում ար -
ծարծ վող պասաժները, դիցուք. «Պատերազմի այդ 44 օրերին, առնվազն, զոհ -
ված զինվորների կեսը սպանվել է ռուսական «Սմերչ» համազարկային համա -
կարգերի կողմից, իսկ քաղաքներն ավերվել են բելո ռու սական «Պոլոնեզ» հա -
մա կարգերով, Ռուսաստանի և Թուրքիայի բարե կա մութ յունը և եղբայրությունն
արդեն այն ժամանակ (1921 թ. մարտի 16-ի Ռու սա ստանի և Թուրքիայի միջև
բա րեկամության և եղբայրության մասին Մոսկվայի պայմանագիր – Ա. Գ.) կա -
ռուցվում էին Հայաստանի կողմից տր վող զոհերի վրա, և այսօր մենք նորից
տես նում ենք կոնսենսուս և փոխ ըմ բռնում Ռու սաս տանի և Թուրքիայի միջև, Փա -
 շինյանը, անշուշտ, հայ է, և նա հայ րենասեր է, հե տո Ռուսաստանը, որին այժմ
հայ ժողովուրդը մեղադրում է, որ նա դավաճանել է իրեն, այդ ամենը կկախի
Փաշինյանի վրա, որպեսզի մաք րի իր իմիջը, և ինչ պես Թուրքիան մտավ Ադր -
բեջան, այդպես էլ Հա յաս տան կմտնի Ֆրանսիան, այդ ժամանակ, գուցե, Ռու -
սաստանում կմտածեն` արժե՞ր արդյոք գնալ այդ քայ լերին (նկատի ունի Լեռ -
նա յին Ղարաբաղում հրա դադարի մասին Հայտա րարության ընդունումն
առանց Ֆրանսիայի մասնակցության – Ա. Գ.)»։

Եվ ահա, վերլուծելով տասնյակ ու տասնյակ տարատեսակ հրապա -
րա կում ներ, բազմաթիվ ինտերնետ-պորտալների և ինտերնետ-հեռուստա -
տե սության հարցազրույցներ` հստակ ուրվագծվում է առաջին հայացքից ամե -
 նա տարբեր սյուժեների և թեմաների հնչեցման գիծ, որոնք այսօր հրա տապ
նշանակություն ունեն և հետապնդում են միանգամայն կոնկրետ նպա տակ.
Հայաստանի ամենատարբեր համոզմունքներ, կրթության և պրոֆե սի ոնալ
զբաղ վածության տարբեր մակարդակներ ունեցող քաղաքացիների գի տակ -
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ցության մեջ սերմանել վերը բերված եզրահանգումների իբր օբյեկ տի -
վությունը։ Կրկնում եմ, այս ամենն արվում է հստակ համակարգային հիմ քով։
Իսկ ի՞նչ է հակադրվում դրան, հարց կտա հարգելի ընթերցողը։ Այսօր վա
դրությամբ պատասխանն այսպիսին է. մասնակիցների նոսրացող թվով բազ -
 մա մարդ հանրահավաքներ` միայն մեկ օրակարգով. Նիկոլը դավաճան է,
պե տք է ձևավորել Ազգային համաձայնության կառավարություն։ Հանրա հա -
վաքներ, որոնք օրեցօր ավելի դաժանաբար են ճնշվում ոստիկանության կող -
 մից։ Այդ կարգախոսների բուն էության լայն պարզաբանման անհրաժեշ -
տութ յունը և արդիականությունը, մեր քաղաքացիների գիտակցության թու -
նա վորման նրանց հեռուն գնացող նպատակների բացահայտումը, անկաս -
կած, հապաղման ենթակա չեն։ Բայց, իմ կարծիքով, մեր օրերում շատ ավե -
լի կարևոր է վեր հանել տեղի ունեցած աղետի խորքային պատճառները, կա -
րողանալ ցույց տալ ահա արդեն ոչ մեկ տասնամյակ գործող սորոսյան «հին -
գերորդ շարասյան», տարատեսակ տոտալիտար կրոնական աղանդների և
ԼԳԲՏ-հանրույթի ողջ հանցավորությունը, բացահայտել դրանց ֆինանսա -
վոր ման աղբյուրները և դրանց հասցեատերերին, որոնք ահա արդեն ավելի
քան երկու և կես տարի խրամատավորվել են իշխանական կառույցներում։
Եվ վերջապես, փնտրել և գտնել ընդդիմադիր խմբակցությունների հետագա
գործողությունների սահմանադրական հիմքեր, որոնց իրականացումը կհան -
 գեցնի VII գումարման Ազգային ժողովի ցրմանը, որոնք, անշուշտ, առ կա են։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի գործող խորհրդարանի ընդդիմադիր խմ բակ -
ցութ  յունների կազմում կան սահմանադրական իրավունքի պրո ֆեսիոնալ
մաս նագետներ, ակնհայտ իրողություն է։ Եվ միայն ՀՀ Ազգային ժողովի
ցրումից հետո Հայաստանի քաղաքական ուժերը պետք է հանդես գան հա -
սարակական և քաղաքական խոր ճգնաժամից Հայաստանի դուրս գա լու ծրագ -
րերով, ճգնաժամ, որի մեջ հայտնվել է հայ հասարակությունը, չէ, ոչ հիմա,
հար գելի ընթերցող, այլ 2018 թ. ապրիլ–մայիսին երկրում կա տար ված պե -
տա կան հեղաշրջումից հետո։

Ինչ վերաբերում է «Ազգային Միաբանություն» կուսակցությանը, ապա
մեր տագնապահույզ օրերում ստեղծված չափազանց վտանգավոր իրա -
դրութ յունից, որը կարող է հանգեցնել հայոց պետականության կորստին, դուրս
գալու միակ ճիշտ ելքը միանալն է քաղաքական կուսակցություն ներին, որոնք
ահա արդեն ոչ մեկ տասնամյակ հայտարարում են իրենց հա վա տարմութ -
յունը Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմավարական դաշինքի հետագա խո -
րաց մանը։ Դա առաջին հերթին «Սահմանադրական իրավունք մի ություն»
կու սակցությունն է, որի հետ դեռևս 1998 թ., Հայաստանի Հան րա պետության
երկրորդ գումարման Ազգային ժողովի ընտրությունների նախ օրեին, ինչպես
նշվեց, կնքվեց քաղաքական համաձայնություն, որի հիմքում մեր կուսակ ցութ -
յուն ների հավատարմությունն ու վճռականությունն են` պատրաստել հայ հա -
 սարակությանը Ռուսաստանի և Բելառուսի միութենական պետութ յան մեջ
Հայաստանի մտնելուն։ Միևնույն ժամանակ, նշեմ, որ այս գաղա փա րի հեղի -
նակն արդի փուլում «Սահմանադրական իրավունք միության» առաջնորդ Հայկ
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Բաբուխանյանն է, ինչը համահունչ է ինչպես «Ազգային Միա բանություն» կու -
սակցության ղեկավարության, այնպես էլ մեր կու սակ ցության շարքային ան -
դամների ակնկալիքներին։ Ընդ որում` այս փու լում, կար ծում եմ, մեզ սպաս -
վում է ամբողջական ծրագրի մշակման տքնաջան աշխատանք` ստեղծելու
Ռուսաստանի և Բելառուսի հետ միասնական քա ղա քական, տնտեսական,
ռազ մական, արժութային, իրավաբանական, հու մա նիտար և մշակութային
տա  րածքի հիմքերը։ Հատկանշական է, որ օրերս «Սահ մանադրական իրա -
վունք միության» գրասենյակում ստեղծված աղե տալի վիճակից Հայաս տա -
նի դուրս գալու ուղիների մասին քննարկումներին ներ կա էր նաև աշխարհա -
զո րի առավել հայտնի ներկայացուցիչներից մեկը, որը զգալի դեր է խաղա -
ցել Ռուսաստանին Ղրիմի երկրամասի միավորման հար ցում, մեր հայրենա -
կից Արմեն Համլետի Մարտոյանը (անվանականչը` «Սամվել»)։ Նա, իր հեր -
թին, միանգամայն համոզիչ կերպով հիմնավորում էր այն մեկ և, ըստ իս, ան -
բեկանելի ճշմարտությունը, որ ուժեղ Հայաստան կա րող է լինել միայն Ռու -
սաս տանի հետ դաշինքով, ասել է թե` անհրաժեշտ է Ռու սաստանի և Բե լա -
ռուսի հետ Հայաստանի նոր միության լայն համա ժո ղովրդական շարժման
կազ մակերպումը։ Դե ինչ, «Ուժեղ Հայաստան Ռու սաս տանի հետ. հանուն նոր
միության» գաղափարը, համոզված եմ, դրա իրա գործման գրագետ կազ մա -
կերպման դեպքում, այն հիմքն է, որի վրա կվե րածնվի Հայաստանի Հանրապե -
տությունը, և այդ դեպքում շատ ավելի ան վտանգ ու հուսավառ կլինի Հա -
յաստանի Հանրապետության ապագան։ Հիմա արդեն իմ մեջ ավելի ու ավե -
լի է ամրապնդվում համոզմունքը, որ Ռու սաստանի և Բելառուսի միութենա -
կան պետության մեջ Հայաստանի մտ նելու այլընտրանքը պատերազմն է։

Վերջաբանի փոխարեն: Վերլուծելով Ղա րաբաղյան (2020 թ.) պատե -
րազ մում հայկական կողմի կրած դաժանագույն պարտության պատ -
ճառները, կարդալով թեմայի վերաբերյալ ռազմական թղ թակիցների և ռազ -
մական փորձագետների բազմաթիվ հրապարակում ները` հատկապես
մտապահել եմ Եվգենի Գիլբոյի «Ղարաբաղի դասերը և ռուս-թուր  քական վեր -
ջին պատերազմի հեռանկարները» հոդվածը` հրա պարակված ս. թ. նո յեմ -
բերի 28-ին World Crisis ինտերնետ-պարբերակա նում։ Հեղինակի որոշ եզ -
րակացությունների հետ դժվար է չհամաձայնել, դի ցուք. «Հա յաս տա նի ող -
բեր  գությունը, հայոց պետականության ազգային տա պա լումը ինքն իրեն
երկարատև և անվերապահորեն ստելու հետևանքը դար ձավ։ Երես նամ յա
վա ղեմության փայլուն հաղթանակը, որն ի ցույց դրեց հայ կական բա նակի
բա ցարձակ գերազանցությունը ադրբեջանականի հան դեպ, ստիպում էր
մտածել, որ այդ գերազանցությունը մշտական է (հատ կա պես 2016 թ. Ապ -
րիլյան քառօրյա պատերազմի հաղթանակից հետո – Ա. Գ.)։ Եվ իսկապես,
մենք տեսանք, թե ինչպես Ղարաբաղի բանակը 1։10 հարա բե րակցության
պայմաններում կարողացավ խափանել ադրբեջանա-թուր քա կան բանակի
բլից-կրիգը։ Բայց պարտությունը, միևնույն է, վիթխարի էր և բացար ձակ։
Դրա պատճառը պարզ է. հայկական բանակի ռազմատեխնի կա կան և կազ -
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մակերպչական հետամնացությունը ... Հետամնացության հա մար ստիպված
ես վճարել։ Հայ ժողովուրդը այսօր թանկ գին է վճարում ռազ մատեխնիկա -
կան և կազմակերպչական հետամնացության համար ... Վճա րում է այն բանի
համար, որ չէր ցանկանում տեսնել ազգային դավա ճանության իրողությունը։
Ազգային դավաճանությունը կարող է տարբեր հա մազգեստներով քողարկ -
վել։ Պարտադիր չէ ուղղակիորեն համագործակցել հա կառակորդի հետ։ Բա -
վական է չանել այն, ինչը ՊԵՏՔ Է ազգի գոյա տև ման համար»։ Ահա Հայաս -
տա նի Հանրապետության ԶՈւ գերագույն գլխա վոր հրամանատար Նիկոլ
Փաշինյանի, մեղմ ասած, հանցավոր ոչ պրոֆե սիոնալիզմի տարողունակ
բնորոշումը։

Հ. Գ. Չէի ցանկանա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Գոհու նա -
կությամբ նշեմ, որ երբ գրվում էին այս տողերը, հրապարակվեց ռուս հայ րե -
նա սեր-դերժավնիկ, Հայաստանի, Արցախի և հայ ժողովրդի մեծ բարե կամ,
ՌԴ Պետդումայի ԱՊՀ գործերի, եվրասիական ինտեգրման և հայրե նա կից -
ների հետ կապերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ, միջազգա յին
«Լազարյան ակումբի» համակարգող Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ Զատու լինի
հարցազրույցը «Ноев Ковчег» հանրածանոթ թերթին։ Կսահմանափակ վեմ մի -
այն «Ինչպե՞ս եք գնահատում Հայաստանի ներքաղաքական իրա վիճա կը
պարտությունից հետո։ Փաշինյանը պե՞տք է հրաժարական տա» հար ցին
Կոն ստանտին Ֆյոդորովիչի տված պատասխանով։ Հարցին հետև ել է միա -
ն շանակ ազնիվ և տրամաբանորեն անվիճելի պատասխան. «Ես կար ծում եմ,
որ, մեղմ ասած` տարօրինակ կլիներ, եթե կառավարությունը, որն այդքան կո -
պ տաբար սխալվել է իր հաշիվներում, եղել բացարձակ անի րազեկ (ես կա -
վե լացնեի` հանցավոր – Ա. Գ.), կկոչվեր հայ ժողովրդի կողմից այն բանի հա -
մար, որպեսզի շտկեր սխալները, վերականգներ նյութա տեխ նի կական, և որ
գլխավորն է` հոգևոր-բարոյական հիմքերը Հայաստանի գոր ծու նակության,
ազգային ոգու վերածնունդի համար»։ Դե ինչ, ավելի հա մոզիչ չես ասի։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ТУРЦИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ЗАЖИГАЮТ В АРМЕНИИ 
ОЧАГ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация
Турция и Азербайджан готовят информационный фон для развязы-

вания грядущей войны в регионе Южного Кавказа с вовлечением в неё не
только Армении и Ирана, но и России. Небезучастным в этой войне будет и
Израиль, как минимум в плане вооружения азербайджанских вояк но вей -
шими беспилотниками, дистанционно управляемыми бронемашинами, сис -
темами ПВО «Железный купол», танками «Меркава Марк-4». Тур ция и Азер -
байджан развяжут войну, которая станет спусковым крючком для начала
третьей мировой войны.

Прошло немногим более месяца после подписания президентом Азер -
 байджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и пре -
зидентом Российской Федерации Заявления о прекращении огня и всех
военных действий в зоне Нагорно-карабахского конфликта (далее – Заяв -
ление). Уважаемый читатель, в очередной раз писать о преступной неком -
петентности премьер-министра РА Никола Пашиняна, а точнее о пре да -
тель стве с его стороны национальных интересов двух армянских государ -
ств – Республики Армения и Республики Арцах (Нагорно-Ка ра бахская Рес -
публика. – Ред.) – думается, нет необходимости. Поль зуясь же нынче мод-
ной рыночной терминологией, отметим, что армянский народ стал свиде-
телем циничной продажи 80% территории Республики Ар цах жаждущим
армянской крови новоявленным турецкому и апшеронскому султанам –
Эр догану и Алиеву. И было вполне ожидаемо, что 10 декабря т. г. именно
они в г. Баку принимали военный па рад. При этом заметим, что на бакин-
скую площадь, где должно было проходить это мероприятие, заехал авто-
мобиль с двумя турецкими красными флагами с исламским полумесяцем,
из машины вышли Эрдоган и Али ев, при этом машин с государственным
фла гом Азербайджана, въехавших на площадь, не было. Говорят, что это
своеобразная традиция для од ной нации двух государств: ездить на од -
ном автомобиле во вре мя взаимных визитов (либо традиция, либо на
уров не подсознания не дрем лющая предосторожность, что от коварного со -
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родича можно всякое ожи дать, словом, подальше от греха). Однако в дан-
ном случае сей факт скорее был свидетельством того, что Армия оборо-
ны Нагорно-Кара бах ской Республики была побеждена главным образом
благодаря значительному участию в военных действиях спецподразделе-
ний вооруженных сил государства – члена НАТО Турции, в силу этого ее
ли  дер был в первой роли на параде. И еще об одном немаловажном наб -
лю дении, а именно: апшеронский султан почему-то нарушил традиции
«азербайджанского гостеприимства», ибо в числе почетных гостей пара-
да не оказалось про турецких боевиков-террористов из «Хайят Тахрир аш-
Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фуркат Хам -
за» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Султан
Му рад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ведь без
участия около двух тысяч сирийских наемников-террористов одни лишь
азербайджанские вояки не смогли бы сломить боевой дух арцахских вои-
нов. Хотя не следует исключать, что их отсутствие имело уважительные
причины. На помним читателям, что 26 октября т. г. бомбардировщики СУ-
24М военно-космических сил России (далее – ВКС России) провели свое-
образный «военно-воздушный парад» над лагерем подготовки протурец-
ких наемников-террористов «Хайят Тахрир аш-Шам», который был распо-
ложен на го ре Дувайла в северной части сирийской провинции Идлиб. В
результате «военно-воздушного парада» ВКС России было уничтожено
бо лее 100 террористов-наемников и их турецких наставников, именуемых
военными инструкторами. Очевидцы того памятного дня в истории борь-
бы с международным терроризмом из окружения султана Реджепа рас-
сказывают, что последний от нескрываемой злобы скрежетал зубами, был
в неистовстве, что не на шутку озаботило его «придворных», опасавших-
ся, как бы султана Реджепа не хватил обширный инфаркт. Оставаясь вер-
ным своему генетическому коду, Эрдоган в отместку за это справедливое
возмездие российских ВКС и с целью сорвать гуманитарное перемирие,
заключённое 24 октября т. г. министрами иностранных дел Армении и Азер -
байджана, которое должно было вступить в силу в 07:00 вр. мск 26 октяб-
ря, под патронатом первого заместителя госсекретаря США Стивэна Бе -
гэ на спровоцировал массированные обстрелы Вооруженными силами Азер -
байджана позиций Армии обороны Арцаха по всему периметру противос -
тояния. Тем самым очередное, третье по счету, перемирие при прямом
давлении турецких генералов было сорвано. Эти комментарии приводят-
ся с целью разъяснения возможных причин отсутствия главарей сирийских
наемников-террористов на военном параде в Баку.

Наблюдая за довольными лицами принимающих парад Эрдогана и
Алиева, более того, ознакомившись с их выступлениями, меня охватило чув -
ство тревоги не только за судьбу Армении и Арцаха, но и мира в це лом.
Да-да, уважаемый читатель, за судьбу мира. Но обо всем по порядку.
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Итак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на военный парад при   -
вез с собой 2783 турецких военнослужащих (по числу погибших, по офи  ци аль -
ным данным, военнослужащих Азербайджана, не считая сирийских терро-
ристов и турецких спецназовцев). Далее султан Реджеп, обуреваемый фа -
тальной для него же идеей о воссоздании неоосманской империи, стал по -
учать армян: «Армянам следует взяться за ум (потомок варварских кочев-
ников-завоевателей читает наставления потомкам древнейшей христиан-
ской цивилизации. – А. Г.). Армянские политики, диаспора обрекли свой на -
род на беду (султан Реджеп сильно заблуждается, ду мая, что Никол Па ши -
 нян, нынче ласково именуемый Николом–предателем, и его правящая клика
из числа воспитанников Сороса, тоталитарной религиозной секты «Слово
жиз ни» и ЛГБТ-активистов, а также известные в диаспоре прихлебатели гло -
балистских финансовых центров Запада представляют армянских полити-
ков и многомиллионную армянскую диаспору. Диаспору, лучшие сыны кото -
рой требуют незамедлительной от став ки антинародной клики Пашиняна
– А. Г.). Если армянский народ сможет извлечь уроки из карабахской вой -
ны, то в регионе начнется новая эра (султан Реджеп спустя 5 веков гро-
зит стать новым Сулейманом I Ве ликолепным, при этом забывая, что рас-
пад Османской империи, имевший место столетие назад, произошел так -
же под аккомпанемент ура-патриотических лозунгов младотурок. – А. Г.)».
В отличие от султана Реджепа, я не хочу, чтобы он извлёк уроки из исто-
рии, так как сие обстоятельство и самовлюбленность Эрдогана прибли-
жают крах неоосманской Турции времен султана Реджепа. Неизбежный рас -
пад, который близок и неминуем. Особо подчеркнем, что гнусная и неме-
няющаяся коварная сущность турецких султанов наиболее красноречиво
проявилась в речи султана Реджепа в Баку, когда он вспомнил главного ор -
ганизатора геноцида ар мян, геноцида греков и геноцида ассирийцев в Ос -
ман ской империи Энве ра-пашу, а также его сводного брата, командующе-
го Кавказской исламской армией Нури-пашу Киллигиля, известного своими
зверствами в 1918—1920 гг. в боях с частями Красной армии и в учинении
пог ромов армян в Елизаветполе (Гяндже). Для полноты образа этого воен -
ного преступника — кумира султана Реджепа отметим, что в 1941 году Нури-
паша установил связь с германским послом в Анкаре для того, чтобы за -
ручиться поддержкой пантюркистского движения. При его содействии был
сформирован Туркестанский легион СС. А сейчас, уважаемый читатель, вду -
майтесь в слова султана Реджепа, произнесенные на параде в Баку: «Се -
годня день, когда мы становимся свидетелями доблести солдат Нури-па -
ши и Энвер-паши, Кавказской исламской армии». Впрочем, султану Ред -
жепу не помешало бы для сбалансированности своего выступления при-
вести в назидание участникам военного парада историческую справку, в
которой указывается: «Энвер-паша был убит 4 августа 1922 года в бою с
час тями Красной армии в кишлаке Чагана в 25 км от г. Бальджуана на тер-
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ритории нынешнего Таджикистана. Рапорт командира конного ди визиона,
атаковавшего штаб Энвера-паши, цитирует: «Штаб басмачей во главе с
Энвер-пашой бросился в горы, но наткнувшись на эскадрон, пос лан ный в
об ход, принял бой. В результате боя штаб противника уничтожен. Успели
спастись только трое. 28 турок остались на месте боя. Сре ди них опознан
и Энвер-паша. Ударом шашки с него снесена голова и часть туловища.
Рядом с ним был найден Коран». Яков Мелькумов (Акоп Мел кумян), спе-
циально искавший встречи с одним из виновников Геноцида армян, со вер -
шил свой долг, да еще за уничтожение Энвера-паши и раз гром его армии
командующий кавалерийским полком Мелькумов был повторно награж-
ден орденом «Красной Звезды» (nashaarmenia.info/2020 /08 /05/в-этот-день-
 акоб-мелкумян-убил-энвер-п/)». Справедливости ради заметим, что тем
самым Яков Мелькумов привел в исполнение приговор не только в рамках
армянской операции возмездия «Немезис», но также и приговор военно-
го трибунала Османской империи, рассмотревшего су дебные дела об учас -
тии руководства партии «Единение и Прогресс» (Иттихат) в убийствах ар -
мян, ассирийцев, греков и езидов, в нарушение конституции и спекуляции
в военное время, приговорившего Энвера-па шу (заочно, ввиду того, что он
был в бегах) к смертной казни.

Полагать, что на этом политический авантюризм султана Реджепа
за вершился, – значит вовсе не знать об основах кровавой османской дип-
ломатии, дипломатии, которая сродни тому, если читать лекции о морали
в публичном доме. Так вот в своем приснопамятном выступлении в Баку
Реджеп-паша продекламировал отрывок из стихотворения Бахтияра Ва -
га  бзаде «Арас–Арас» (азербайджанское название реки Аракс). В нём го -
ворилось, что «река Арас (Аракс. – А. Г.) была разделена насильно меж -
ду странами». Напомним читателям, что река Аракс – естественная грани -
ца между Арменией и Исламской Республикой Иран протяженностью бо -
 лее 45 км и надежно охраняемая пограничниками Погрануправления ФСБ
РФ в Армении, а также Аракс – естественная граница между Азер бай д -
жаном и двумя иранскими провинциями Восточный и Западный Азер -
байджан, которые преимущественно заселены тюркским населением. За -
метим также, что река Аракс стала границей между Российской им пе рией и
Ираном (Персией) по Гюлистанскому (1813 г.) и Туркмен чайс кому (1828 г.)
мирным договорам. Так вот цитирование Эрдоганом стихотворения
«Арас–Арас», которое считается лозунгом сепаратистов, разделяющих
идеи объединения тюркских народов, не могло остаться незамеченным
со стороны руководства Исламской Республики Иран. Уже 11 де кабря т. г.
гла ва МИД Ирана Мохаммед Зариф довольно жестко ответил пре  зиденту
Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сделав запись на своей стра нице в Twit -
ter: «Президент Эрдоган не проинформирован, что сказанное им в Баку
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касается насильственного захвата территорий Ирана к северу от Араса
(река Аракс. – А. Г.). Неужели он не понимал, что подрывает суверенитет
Азер байджанской Республики?». Не приходится сомневаться, что турец-
кий султан Реджеп и его политический подмастерье ап шеронский султан
Ильхам прекрасно понимают, о чём говорят. А самое главное – они дейст -
вуют в унисон. В подтверждение сказанного приведу вы держку из речи
ап шеронского султана всё на том же параде: «Зангезур (Сю никская об ла -
сть в РА, граничащая по реке Аракс с Ираном. – А. Г.), Гейча (территория Ге -
гаркуникской области РА вокруг озера Севан. – А. Г.) и Ереванский уезды
(древние историки Страбон, Геродот, Ксенофонт, да снизойдёт на них
свет Всевышнего, высмеяли бы подобную безграмотность выпускника
МГИ МО, апшеронского султана Ильхама, уже не приходится говорить о
фун даментальных исследованиях ученых, имеющих ми ровое признание.
И наконец, имеющий глаза да увидел бы, что в картинах известнейшего
французского живописца XVIII столетия Жана Батиста Симеона Шардена,
основанных на натурных наблюдениях, есть немало картин с изображени-
ем старого Еревана с его узенькими улочками и христианскими церквями
и, естественно, без хотя бы одной мечети. – А. Г.) – это наши исторические
земли. Наш народ жил там веками, но руководство Армении тогда изгнало
сотни тысяч азербайджанцев со своих земель. Заметим, то же самое пов -
торилось на территории Нагорного Карабаха».

Анализируя выступления новоявленных тюркских султанов (Эрдо га -
на и Алиева), можно сделать некоторые выводы. Султан Реджеп, провоци-
руя Иран, уж очень хочет понравиться новоизбранному президенту США
Джо Байдену, из этой серии был и отказ от приёма на высшем уровне гос-
секретаря США (из администрации Трампа) Майка Помпео султаном Ред -
же пом. Провоцируя же Россию, напрямую озвучивая территориальные пре -
 тензии к её стратегическому союзнику Армении, Турция и Азербай джан,
пов торюсь, уж больно хотят понравиться новому руководству США и Евро -
союзу. Последний, в свою очередь, слишком старательно усердствует в
принятии антироссийских санкций. Если МИД Ирана вызвал посла Тур ции
в связи с «интервенционистскими и неприемлемыми» заявлениями султа-
на Реджепа, то армянская сторона ограничилась совершенно без зубыми
осуж дениями на уровне домохозяйки устами спокмена Никола Во ва евича,
себя любимого.

Словом, Турция и Азербайджан готовят информационный фон для
развязывания грядущей войны в регионе Южного Кавказа с вовлечением
в неё не только Армении и Ирана, но и в первую очередь России. Небез -
участным в этой войне будет и Израиль, как минимум в плане вооружения
азербайджанских вооруженных сил новейшими беспилотниками, дистан-
ционно управляемыми бронемашинами, системами ПВО «Железный ку -
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пол», танками «Меркава Марк-4». Турция и Азербайджан развяжут войну,
ко  торая станет спусковым крючком для начала третьей мировой войны. И
это не есть преувеличение.

Наш уважаемый читатель, естественно, может задаться вопросом: а
какова будет реакция России? Ведь не ограничится же Россия запретом
на поставки в свою страну томатов и яблок из Азербайджана, что, конеч-
но, может чувствительно ударить по сельскому хозяйству апшеронского
султаната, а далее распространит аналогичный запрет на турецкие про-
дукты сельскохозяйственного назначения. То есть, кроме Роспот реб над -
зора, будет ли РФ что-либо еще противопоставлять откровенно агрессивным
устремлениям турецко-азербайджанских султанатов? В случае с Азер  бай -
джаном политика России на данном этапе вполне объяснима, и эпиграфом
этой политики могут служить слова талантливого немецкого философа Фрид -
риха Ницше, который писал о необходимости любить других, как самих
себя, но в первую очередь полюбить самих себя, иначе не с чем бу дет срав -
нивать: «Возлюби ближнего своего – это значит прежде всего: ос тавь ближ -
него своего в покое». Что ж, на данном этапе Россия оставила Азер бай -
джан в покое с его томатами и яблоками. Цитируя и далее всё того же Ниц -
ше, читаем: «Как раз эта деталь добродетели (России. – А. Г.) связана с на -
ибольшими трудностями (для Азербайджана. – А. Г.)». Что же ка сается
политики России в отношении Турции, то с моей стороны было бы несерь-
езно в рамках одной статьи высказывать достойные внимания суждения,
поэтому ограничусь приведением еще одной, на мой взгляд, весьма акту-
альной цитаты от Ницше: «Дипломатия состоит в том, чтобы гладить со -
баку (в нашем случае бешеную. – А. Г.) до тех пор, пока намордник не бу -
дет готов». В завершение этой части статьи хотелось бы привести вы -
держ ку из Заявления совета международного «Лазаревского клуба»
«Парад победы в Баку – «пляски на костях» и оскорбление не только Ар ме -
нии, но и России» от 11 декабря 2020 г.: «Пляски на костях», которые ус т -
роили в Баку 10 декабря, назвав это «парадом победы», являются про -
вокацией со стороны Азербайджана и Турции, публичным унижением Ар -
мении и армянского народа … Этого унижения Армении не случилось бы,
если бы у власти в Ереване стояли ответственные и грамотные политики,
способные управлять государством и отстаивать интересы своего на рода.
По литика Никола Пашиняна привела страну к черте гибели, у ко торой
рес публика стоит сейчас, понеся большие человеческие, территориаль-
ные и моральные потери в войне за Нагорный Карабах. Именно эта обан-
кротившаяся власть Армении несет сегодня всю полноту ответственности
перед армянским народом». Подписавшись под каждым предложением
За явления «Лазаревского клуба», хотелось бы выразить слова глубокой
признательности в первую очередь координатору международного «Ла за -
ревского клуба» российскому патриоту-державнику, первому заместите-
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лю председателя комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ и
связям с соотечественниками Константину Федоровичу Затулину, россий-
скому патриоту-державнику, Чрезвычайному и Полномочному Послу Рос -
сий ской Федерации в отставке, руководителю посреднической миссии Рос -
сии, полномочному представителю президента РФ по Нагорному Карабаху
и сопредседателю Минской группы ОБСЕ (1992−1996 гг.) Владимиру Ни ко -
 лаевичу Казимирову, а также высокопрофессиональному политологу-эк с -
перту по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа, шеф-редактору
Восточной редакции ИА REGNUM Станиславу Николаевичу Тарасову за
их честность, гуманизм и последовательность в отстаивании правды в
борьбе народа Арцаха за свое неотъемлемое право на независимость,
завоеванное ценой большой крови и лишений, в полном соответствии с нор -
мами Международного права. Очередным убедительным проявлением ис -
тинности моих оценок могут стать их слова, нашедшие место в За явлении
«Лазаревского клуба» от 11 декабря 2020 года: «Россия и Ар ме ния – со юз -
ники. Совет международного «Лазаревского клуба», объединяющего пред -
ставителей гражданских обществ России и Армении, убежден, что своим
вызывающим агрессивным жестом устроители торжества нанесли ос кор -
бление не только Армении, но и России. В этой связи особенно кощунст -
венно прозвучали отсылки президента Азербайджана к Ве ликой Победе
над фашизмом 1945 года. Полагаем, что подобные исторические паралле -
ли лживы, оскорбительны и более того – преступны». Что ж, убедитель-
нее не скажешь.

У читателей весьма правомерно может возникнуть и другой вопрос:
а как же в этих условиях быть обеспокоенным судьбой своей родины про-
стым гражданам Армении, ее политическому классу? Добиваться отстране -
ния от власти антинародного режима Никола Пашиняна и окружающей его
преступной клики, бесспорно, главное условие начала возрождения, в пер -
вую очередь духовного возрождения народа Армении и Арцаха. Народа,
который вот уже второе десятилетие зомбируется широко разветвленной
сетью щедро финансируемых Соросом информационных киллеров, а пос -
ледние 2,5 года искусственно разделен на «чёрных» и «белых». Уже не раз
приходилось писать, что их конечная цель – превратить древнюю христи-
анскую цивилизацию, коей является армянская нация, в сборище лю дей
с вытравленной напрочь исторической памятью, оторванных от своих ци -
ви лизационных корней. Расчёт их прост: управлять толпой куда легче, чем
идейно подкованной нацией. Вот и в апреле–мае 2018 года стратеги цвет-
ных революций, осуществив государственный переворот, привели к вла-
сти в Армении человека с явно выраженными психическими отклонения-
ми, сочетающего в себе, с одной стороны, признаки мании величия, с дру -
гой стороны, откровенные признаки обиженного неудачника с незакончен-
ным высшим образованием. Да-да, уважаемый читатель, речь о на шем
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Ни коле Воваевиче, себя любимом. Словом, следуя советам старины Гюс -
тава Лебона, николвоваевские кукловоды четко усвоили и испытали на
практике советы французского психолога, социолога, антрополога и ис -
торика XIX–XX веков, автора бестселлера «Психология народов и масс».
Приведу некоторые выдержки из этой книги, которые весьма убедитель-
но раскрывают то, что происходило в ходе многочисленных митингов про-
теста до и после государственного переворота в Ереване в 2018 году:
«Соз нательная личность исчезает, причем чувства и идеи всех отдельных
единиц, образующих целое, именуемое толпой, принимают одно и то же
нап равление. Образуется коллективная душа (в нашем случае в образе
лысеющего бородача Никола Воваевича. – А. Г.), имеющая, конечно, вре-
менный характер, но и очень определенные черты». Видимо, над этим
фе номеном призадумываются те из бывших фанатов Никола Воваевича,
ко торые в наши дни опять собираются на митинги и шествия, однако уже
с беспощадными оценками к ставшему предметом своей ненависти «на -
родному» премьеру РА. Но кукловоды соросовского отребья, захвативше-
го власть в Армении, прекрасно осведомлены об опасностях положения,
ск ла дывающегося вокруг их выдвиженца. Кому-кому, а теоретикам и стра-
тегам цветных революций, вне всякого сомнения, хорошо известно и дру-
гое изречение Лебона: «Сила чувств толпы еще более увеличивается от -
сутствием ответственности, особенно в толпе разнокалиберной. Уверен -
ность в безнаказанность, тем более сильная, чем многочисленнее толпа,
и сознание значительного, хотя и временного, могущества, доставляемо-
го численностью, дает возможность скопищам людей проявлять такие
чувства и совершать такие действия, которые невозможны для отдельно-
го человека». Отсюда и отгадка того феномена, когда вполне мирные ми -
тинги протеста, организуемые рядом оппозиционных партий и сторонни-
ками второго президента РА Роберта Кочаряна, силами полиции пытают-
ся жестко пресекать, применяя непомерную силу для их разгона, с грубым
за держанием их организаторов. Случись такое ещё три года назад, то
дип представительства стран Запада уже не единожды выступили бы с
суровыми заявлениями осуждения властей, в частности, третьего прези-
дента Республики Армения Сержа Азатовича Саргсяна, который, весьма
тепло отзываясь о партнёрских отношениях с коллективным Западом, при
этом во всех своих публичных выступлениях особо подчеркивал судьбо-
носное значение для безопасности и экономического развития Армении
углубления стратегического союза с Россией. Что ж, западные ценности
надо воспринимать так, как они есть на практике. При этом, чтобы не раз-
очароваться в них, следует философски оценивать ту данность, что двой-
ные стандарты в восприятии демократии у них дома и вовне могут диамет-
рально отличаться. Ну прямо как в известной блатной тифлисской пес не
«Ара вай, вай»: «В Авлабаре (старый армянонаселенный район г. Тби -
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лиси. – А. Г.) снег идёт, а на Плехановской улице (центральная улица г. Тби -
лиси. – А. Г.) тёплая и солнечная погода».

Да простит меня уважаемый читатель за подобные «лирические» от -
ступления. Я их привожу с одной-единственной целью – не нагнетать искус-
ственных алармистских настроений, прекрасно осознавая, что каждый день
пребывания Пашиняна у власти – серьезная угроза национальной безопас-
ности Армении. Да, с вводом миротворческих сил России в Нагорно-Ка ра -
бахскую Республику за безопасность населения Арцаха, слава Богу, беспо-
коиться нет надобности. Что же уже сейчас следует предпринять, чтобы
сразу же после неминуемого отстранения Пашиняна от власти приступить
к укреплению основ армянской государственности, противостоянию вызо-
вам национальной безопасности РА, исходящим от турецкого и апшерон-
ского султанов, озверевших от запаха пролитой армянской крови пяти ты -
сяч воинов и мирных граждан Республики Арцах.

Таким образом, уважаемый читатель, мы вправе утверждать, что
обес печение национальной безопасности армянского государства яв ля -
ется главнейшей задачей армянского народа, политического класса Ар ме -
нии. При этом заметим, что выработка адекватной вызовам современно-
го сложного геополитического расклада сил в мире и в регионе Юж ного
Кав каза реакции – весьма и весьма сложная задача в условиях стремите -
льно меняющегося расклада главных геополитических акторов склады-
вающегося нового мирового порядка. В силу этого на первый план выдви-
гаются геополитические факторы национальной безопасности. Серь ез ные
исследования о решающей роли геополитических факторов в обеспече-
нии национальной безопасности изложены в трудах советского и рос сий -
ского военного деятеля армянского происхождения, контр-адмирала, док -
то ра военных наук, профессора Пирумова (Пирумян) Владимира Се мё -
новича (1926−2004 гг.), родившегося в г. Ванадзоре (Армения) в семье
выходца из Нагорного Карабаха. Так вот В. С. Пирумов подразделяет гео -
по литические факторы национальной безопасности на две основные груп -
пы: факторы, оказывающие стабилизирующее влияние на состояние го -
сударства, и факторы, оказывающие на него дестабилизирующее влия-
ние. Причём эти факторы могут быть как объективными, так и субъектив-
ными. К числу объективных следует отнести следующие факторы: терри-
ториально-географические, политические, экономические, экологические,
во енно-стратегические, этнические, демографические и религиозные. Я
не стану подробно раскрывать влияние каждого из приведенных объек -
тивных факторов на уровень национальной безопасности РА. Это тема
от дельного анализа. Что же касается факторов, оказывающих дестабили-
зирующее влияние на обеспечение национальной безопасности, — это в
пер вую очередь лично премьер-министр РА Никол Пашинян, Совет без-
опасности РА и лично его секретарь Армен Григорян, 88 депутатов (цифра
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меняется) Национального Собрания РА из фракции Пашиняна «Мой шаг»,
уже не приходится говорить о широкой сети проплаченных Соросом бор-
зописцев местных масс-медиа вкупе с активистами тоталитарной религиоз-
ной секты «Слово жизни» и ласкающих сердце «народного» премьера фаво-
ритов из ЛГБТ-сообщества (с неопределенной сексуальной ориентацией).

Чтобы не вгонять читателей в уныние подробным разъяснением сте -
пени опасности для национальной безопасности каждого из приведенных
объективных геополитических факторов и порядка 8 субъективных факто-
ров, влияющих на обеспечение национальной безопасности, анализ кото-
рых также тема отдельного анализа, считаю вправе сделать следующий
вы вод. Опасность, обусловленная объективными геополитическими фак-
торами, будет сведена к минимуму лишь при условии эффективных ша -
гов руководства Республики Армения по вхождению в союзное государст-
во России и Белоруссии. Всё остальное от лукавого. Альтернатива же вхож -
дению Армении в союзное государство – дальнейшая дестабилизация внут -
ри политической ситуации в Армении, нагнетание обстановки хаоса с пуль-
том управления на берегах Потомака и Туманного Альбиона и, наконец, вой -
на, которую развяжут турецкий и апшеронский султаны против Рес пуб -
лики Армения. Словом, повторюсь, Турцией и Азербайджаном в Армении
зажигается очаг третьей мировой войны. Что же до Никола и соросовской
ка марильи, этих безродных особей, не имеющих Отечества, то им их же
кук ловодами уготована судьба жертвенных существ (при всей своей фан-
тазии называть их жертвенными агнцами не стану). Увы, такова реаль-
ность наших дней.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԹՈՒՐՔԻԱՆ ԵՎ ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ ԵՆ
ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՕՋԱԽ

Անոտացիա
Թուրքիան և Ադրբեջանը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գա -

 լիք պատերազմի սանձազերծման տեղեկատվական ֆոն են նախապատ րաս -
տում` դրանում ոչ միայն Հայաստանի և Իրանի, այլ նաև, առաջին հեր թին, Ռու -
սաստանի ներքաշմամբ։ Այդ պատերազմին անմասն չի մնա նաև Իս րայելը,
առնվազն, ադրբեջանական հրոսակներին նորագույն անօդաչու թռ չող սար -
քերով, հեռահար կառավարման զրահամեքենաներով, «Երկաթյա գմ բեթ»
ՀՕՊ համակարգերով, «Մերկավա Մարկ-4» տանկերով սպառազի նելու առու -
մով։ Թուրքիան և Ադրբեջանը կսանձազերծեն պատերազմ, որը մեկ նակետ
կդառնա երրորդ համաշխարհային պատերազմ սկսելու համար։ Եվ սա չա -
փա զանցություն չէ։

Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի, Հայաստանի Հանրա պե -
տութ յան վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից Ղա -
րա բաղյան հակամարտության գոտում հրադադարի և մարտական բոլոր գոր -
ծողությունները դադարեցնելու մասին Հայտարարության (այսուհետ` Հայ տա -
րա րություն) ստորագրումից հետո անցել է մեկ ամսից մի փոքր ավելի։ Հար -
գելի ընթերցող, ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանցավոր անձեռն հա սութ -
յան, ավելի ճիշտ` հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հան րապե -
տության և Արցախի Հանրապետության (Լեռնային Ղարաբաղի Հան րապե -
տութ յուն – խմբ.) ազգային շահերին նրա դավաճանության մասին հեր թական
անգամ գրելու անհրաժեշտություն, կարծում եմ, չկա։ Իսկ օգտվելով ներ կա -
յում նորաձև շուկայական տերմինաբանությունից` նշենք, որ հայ ժո ղո  վուր դը
դարձավ հայկական արյանը ծարավ նորահայտ թուրք և ափշե րոն յան սուլ -
թաններին` Էրդողանին և Ալիևին Արցախի Հանրապետության տա րածքի 80%-
ի ցինիկ վաճառքի վկան։ Եվ միանգամայն սպասելի էր, որ ս. թ. դեկտեմբերի 10-
ին հենց նրանք Բաքվում ընդունեցին զինվորական շքերթը։ Ընդ որում` նշե -
նք, որ Բաքվի հրապարակ, որտեղ պետք է տեղի ունենար այդ միջոցա ռու -
մը, մտավ մեկ ավտոմեքենա` թուրքական երկու կարմիր դրոշ ներով, իսլամա -
կան կիսալուսնով, մեքենայից իջան Էրդողանն ու Ալիևը, ընդ որում` Ադրբեջա -
նի պետական դրոշով մեքենաներ, որ կմտնեին հրապա րակ, չկային։ Ասում
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են, թե սա յուրատեսակ ավանդույթ է մեկ ազգ` երկու պե տության համար,
դիցուք. երթևեկել մեկ մեքենայով փոխադարձ այցելութ յուն ների ժամանակ
(կամ ավանդույթ է, կամ ենթագիտակցական մակար դա կում արթուն նախա -
զգուշություն, որ նենգ ցեղակցից կարելի է ամեն բան սպա սել, մի խոսքով` շա -
ռից հեռու)։ Սակայն սույն պարագայում այս փաստը ավե լի շուտ վկայությունն
էր այն բանի, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե տութ յան Պաշտպանության
բանակը պարտվեց գլխավորապես շնորհիվ մար տա կան գործողություննե -
րին ՆԱՏՕ անդամ պետություն Թուրքիայի զին ված ուժերի հատուկ ստորա -
բաժանումների զգալի մասնակցության, դրա նից ելնելով էլ դրա առաջնորդը
առաջին դերում էր շքերթի ժամանակ։ Եվս մեկ ոչ պակաս կարևոր դի տարկ -
ման մասին. ափշերոնյան սուլթանը, չգի տես ինչու, խախտեց «ադրբեջանա -
կան հյուրընկալության» ավանդույթ ները, քանզի շքերթի պատվավոր հյու րե -
րի թվում չկային թուրքամետ ահա բեկիչ-գրոհայինները «Հայաթ Թահրիր աշ
Շամ»-ից, «Ֆուրքաթ Համզա»-ից կամ «Սուլթան Մուրադ»-ից (Ռուսաստա -
նում արգելված ահաբեկչական կազ մակերպություններ – խմբ.)։ Չէ՞ որ առանց
մոտ երկու հազար սիրիացի վարձ կան ահաբեկիչների միայն ադրբեջանա -
կան հրոսակները չէին կարողանա կոտրել արցախցի մարտիկների մարտա -
կան ոգին։ Թեև չպետք է բացառել, որ դրանց բացակայությունը հարգելի
պատ ճառներ ուներ։ Ըն թերցողներին հիշեցնենք, որ ս. թ. հոկտեմբերի 26-ին
Ռուսաստանի ռազմա տիեզերական ուժերի (այսուհետ` Ռուսաստանի ՌՏՈւ)
СУ-24М ռմբակո ծիչները ինքնատիպ «ռազմաօդային շքերթ» էին իրա կա -
նացրել «Հայաթ Թահ րիր աշ Շամ»-ի թուրքամետ վարձկան ահաբեկիչների
նախապատ րաս տման ճամբարի դեմ, որը գտնվում էր Դուվայլա լեռան վրա,
սիրիական Իդլիբ նահանգի հյուսիսային հատվածում։ Ռուսաստանի ՌՏՈւ
«ռազմա օդա յին շքերթի» արդյունքում ոչնչացվեցին ավելի քան 100 վար ձ -
կան ահա բեկիչներ և նրանց` ռազմական հրահանգիչներ անվանյալ թուրք
վար ժեց նող ները։ Միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի այդ հիշար -
ժան օրվա ականատեսները սուլթան Ռեջեփի շրջապատից պատմում են, որ
վերջինը ան թաքույց չարությունից ատամներն էր կրճտացնում, մոլագարութ -
յան մեջ էր, ինչը լրջորեն անհանգստացրել էր նրա «պալատականներին»,
որոնք վա խենում էին, թե սուլթան Էրդողանը հանկարծ սրտի սուր կաթված
կս տանա։ Հավատարիմ մնալով իր գենետիկ կոդին` Էրդողանը, Ռուսաս -
տա նի ՌՏՈւ այս արդարացի հատուցման համար վրեժ լուծելու և նախօ րե -
ին` ս. թ. հոկտեմբերի 24-ին ԱՄՆ պետքարտուղարի առաջին տեղակալ Սթի -
վեն Բե գենի հովանավորությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գոր -
ծերի նա խարարների կնքած մարդասիրական հրադադարը, որը պետք է
ուժի մեջ մտներ հոկտեմբերի 26-ին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 07.00-ին,
խախ տելու նպատակով, հրահրեց Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Ար -
ցա խի Պաշտպանության բանակի դիրքերի հոծախումբ հրետակոծություն -
ներ դի մա կայության ողջ պարագծով։ Դրանով իսկ երրորդ հրադադարը, թուրք
գեներալների ուղղակի ճնշման տակ, խափանվեց։ Այս մեկնաբանություն -
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ներն արվում են Բաքվի զինվորական շքերթին սիրիական վարձկան ահա -
բեկիչների պարագլուխների բացակայության հնարավոր պատճառները պար -
զաբանելու նպատակով։

Հետևելով շքերթն ընդունող Էրդողանի և Ալիևի գոհունակ դեմքերին,
ավե  լին` ծանոթանալով նրանց ելույթներին` տագնապի զգացում ունեցա ոչ մի   -
այն Հայաստանի ու Արցախի, այլև ընդհանրապես ողջ աշխարհի ճակա տա -
գրի համար։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, աշխարհի ճակատագրի հա մար։
Բայց ամեն ինչի մասին` հերթով։

Եվ այսպես, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր հետ
զինվորական շքերթի էր բերել 2783 թուրք զինվորական (պաշտոնական տվ -
յալ ներով Ադրբեջանի զոհված զինվորականների թվին համապա տաս խան,
չհաշված սիրիացի ահաբեկիչներին և թուրք հատուկջոկատային նե րին)։ Այն -
ուհետև սուլթան Ռեջեփը, փոթորկված նեոօսմանյան կայսրության վերա -
կանգ ն  ման մասին իր իսկ համար ճակատագրական գաղափարով, սկ սեց
խրատ կարդալ հայերին. «Հայերը պետք է խելքի գան (բարբարոս քոչ վոր
զավ թիչների հետնորդը խրատ է կարդում հնագույն քրիստոնեական քա -
ղաքակրթության հետնորդներին – Ա. Գ.)։ Հայ քաղաքական գործիչները, սփյուռ -
քը փորձանքի մատնեցին իրենց ժողովրդին (սուլթան Ռեջեփը շատ է սխալ -
վում` կարծելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը, որին այժմ քնքշորեն անվանում են Նի -
կոլ-դավաճան, և նրա կառավարող թայֆան` կազմված Սորոսի սա նե րից,
«Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական աղանդի և ԼԳԲՏ-հան րույթի ակտի -
վիստներից, ինչպես նաև Արևմուտքի գլոբալիստական ֆինանսական կենտ -
րոնների` Սփյուռքում հայտնի լափակերները ներկայացնում են հայ քա ղա -
քական գործիչներին և բազմամիլիոնանոց հայ Սփյուռքը։ Սփյուռքը, որի
լավագույն զավակները պահանջում են Փաշինյանի հակաժողովրդա կան
խառնամբոխի անհապաղ հրաժարականը – Ա. Գ.)։ Եթե հայ ժողովուր դը կա -
րողանա դասեր քաղել ղարաբաղյան պատերազմից, ապա տարածա շր ջա -
նում նոր դարաշրջան կսկսվի (սուլթան Ռեջեփը 5 դար անց սպառնում է դառ -
նալ նոր Սուլեյման I Սքանչելի` միաժամանակ մոռանալով, որ Օս մանյան կայս -
րության անկումը, որ տեղի ունեցավ հարյուր տարի առաջ, կատարվեց նաև
երիտթուրքերի հուռռա-հայրենասիրական կարգախոսնե րի նվագակցութ -
յամբ – Ա. Գ.)»։ Ի տարբերություն սուլթան Ռեջեփի, ես չեմ ցանկանում, որ -
պեսզի նա դասեր քաղի պատմությունից, քանի որ սույն հան գա մանքը և Էր -
դո ղանի ինքնասիրահարվածությունը մոտեցնում են սուլթան Ռեջեփի ժա -
մա նակների նեոօսմանյան Թուրքիայի վախճանը։ Անխուսա փե լի փլուզում,
որը մոտ է և անխուսափելի։ Հատկապես ընդգծենք, որ թուրք սուլթանների
ստոր և անփոփոխ նենգ էությունը առավել պերճախոս դր սևոր  վեց Բաքվում
սուլթան Էրդողանի ելույթում, երբ նա հիշատակեց Օս ման յան կայսրութ յու -
նում հայերի, հույների և ասորիների ցեղասպանության գլխավոր կազմակեր պ -
 չին` Էնվեր փաշային, ինչպես նաև նրա խորթ եղբորը` Կովկասյան իսլամա -
կան բանակի հրամանատար Նուրի փաշային, որը հայտ նի էր իր գազանություն -
ներով 1918–1920 թթ. Կարմիր բանակի զորամասերի դեմ մարտերում և Ելի -
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զավետպոլում (Գյանջա) հայերի ջարդերի կազմա կերպ մամբ։ Որպեսզի սուլ -
թան Ռեջեփի կուռք հանդիսացող այս ռազմական հանցագործի կերպարն
ավե լի ամբողջական լինի, նշենք, որ 1941 թ. Նուրի փա շան կապ հաստա -
տեց Անկարայում գերմանական դեսպանի հետ, որ պեսզի հավաստիանա,
որ պանթյուրքական շարժումն աջակցություն կունե նա։ Նրա օժանդակութ -
յամբ ձևավորվեց Էսէսի Թուրքեստանյան լեգեոնը։ Իսկ հիմա, հարգելի ըն -
թեր ցող, խորամուխ եղեք սուլթան Ռեջեփի խոսքերի մեջ` ար տա սանված Բաք -
վի շքերթի ժամանակ. «Այսօր այն օրն է, երբ մենք դառ նում ենք Նուրի փաշա -
յի և Էնվեր փաշայի, Կովկասյան իսլամական բանակի զին վորների խիզա -
խութ յան վկաները»։ Ի դեպ, սուլթան Ռեջեփին չէր խան գա րի իր ելույթի հավա -
սարակշռվածության համար զինվորական շքերթի մաս նա կիցներին ի խրատ
ներկայացնել պատմական տեղեկանք, որում նշ վում է. «Էնվեր փաշան սպա -
նվել է 1922թ. օգոստոսի 4-ին Կարմիր բանակի զորա մասերի դեմ մարտի ժամա -
նակ, Չագանա ղշլաղում, ներկայիս Տաջիկստա նի տարածքում գտնվող Բալ -
ջուան քաղաքից 25 կմ հեռու։ Էնվեր փաշայի շտա բը գրոհող հեծյալ դիվիզի -
ոնի հրամանատարի զեկուցման մեջ ասվում է. «Բասմաչների շտաբը` Էնվեր
փաշայի գլխավորությամբ, նետվեց դեպի լեռ ները, բայց հանդիպելով շր -
ջանցման ուղարկված էսկադրոնին` ընդունեց մար տը։ Մարտի արդյունքում
հակառակորդի շտաբը ոչնչացվեց։ Հասցրին փր կվել միայն երեք հոգի։ 28
թուրք մնաց մարտի վայրում։ Նրանց մեջ ճա նա չվեց նաև Էնվեր փաշան։ Սրի
հարվածով թռցվել էին նրա գլուխն ու մարմնի մի մասը։ Նրա կողքին Ղուրանն
էր»։ Յակով Մելքումովը (Հակոբ Մել քումյան), որը հատուկ հանդիպում էր
փնտրում հայոց ցեղասպանության մեղավորներից մեկի հետ, կատարեց իր
պարտքը, հեծյալ գնդի հրամա նատար Մելքումովը Էնվեր փաշայի ոչն չաց -
ման ու նրա բանակի ջախջախ ման համար նաև կրկնակի պարգևատրվեց
«Կարմիր աստղ» շքանշանով (nashaarmenia.info/2020/08/05/в-этот-день-
акоб-мелкумян-убил-энвер-п/)»։ Հանուն արդարության նշենք, որ դրանով
իսկ Յակով Մելքումովը ի կա տար ածեց դատավճիռը ոչ միայն հայկական
«Նեմեսիս» հատուցման օպե րա ցիայի շրջանակում, այլև իրականացրեց Օս -
մանյան կայսրության ռազմա կան տրիբունալի (որը հետաքննում էր հայերի,
ասորիների, հույների և եզ դի ների սպանություններին «Միություն և առաջադի -
մություն» (Իթթիհաթ) կուսակ ցության ղեկավարության մասնակցության,
սահմանադրության խախտման և պատերազմական դրության ժամանակ
սպե կուլյացիաների մասին դատա կան գործերը) դատավճիռը, որով Էնվեր
փաշան դատապարտվել էր (հե ռա կա կարգով, որովհետև փախուստի մեջ
էր) մահապատժի։

Մտածել, թե այսքանով սուլթան Ռեջեփի քաղաքական արկածախնդ -
րությունն ավարտվեց, նշանակում է` բնավ չիմանալ օսմանյան նենգ դիվա -
նա գի տության հիմքերի մասին, դիվանագիտություն, որը նման է հասարա -
կաց տանը բարոյականության մասին դասախոսություն կարդալուն։ Եվ ահա,
Բաքվում իր «հավերժահիշատակ» ելույթում Ռեջեփ փաշան արտասանեց
մի հատված Բախտիյար Վահաբզադեի «Արաս–Արաս» ոտանավորից (Արաքս
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գետի ադրբեջաներեն անվանումը)։ Դրանում ասվում էր, որ «Արաս գետը
(Արաքսը – Ա. Գ.) բռնի բաժանվել է երկրների միջև»։ Ընթերցողներին հի շեց -
նենք, որ Արաքս գետը բնական սահմանն է Հայաստանի և Իրանի Իսլա մա -
կան Հանրապետության միջև` ավելի քան 45 կմ երկարությամբ և հուսալիո րեն
պաշտպանվում է Հայաստանում ՌԴ ԱԴԾ Սահմանապահ վարչության սահ -
 մանապահների կողմից, ինչպես նաև Արաքսը բնական սահմանն է Ադր բե -
ջանի և իրանական երկու` Արևելյան ու Արևմտյան Ադրբեջանի նա հան  գների
միջև, որոնք գերազացանպես բնակեցված են թյուրք բնակչութ յամբ։ Նշենք
նաև, որ Արաքս գետը դարձավ սահման Ռուսական կայսրութ յան և Իրանի
(Պարսկաստան) միջև Գյուլիստանի (1813 թ.) և Թուրքմենչայի (1828 թ.) հա -
շ տության պայմանագրերով։ Եվ ահա, Էրդողանի կողմից «Արաս–Արաս» ոտա -
նավորն արտասանելը, որը համարվում է թյուրքական ժողովուրդների միա -
վորման գաղափարակիր անջատողականների կարգա խոսը, չէր կարող ան -
նկատ մնալ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկա վարության կող մից։
Արդեն ս. թ. դեկտեմբերի 11-ին Իրանի ԱԳՆ ղե կա վար Մոհամեդ Զարիֆը բա -
վական կոշտ պատասխանեց Թուրքիայի նա խագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողա -
նին` գրառում կատարելով Twitter-ի իր էջում. «Նախագահ Էրդողանը տե -
ղեկացված չէ, որ Բաքվում իր ասածը վե րաբերում է Իրանի` Արասից (Արա -
քս գետ – Ա. Գ.) հյուսիս գտնվող տա րած քների բռնի զավթմանը։ Մի՞թե նա
չէր հասկանում, որ վնասում է Ադրբե ջանի Հանրապետության ինքնիշխանութ -
յանը»։ Չարժե կասկածել, որ թուրք սուլթան Ռեջեփը, ինչպես և նրա քա ղա -
քական ենթավարպետ, ափշերոնյան սուլթան Իլհամը հիանալի հասկանում
են ինչի մասին են խոսում։ Իսկ ամե նագլխավորն այն է, որ նրանք գործում
են միասին։ Որպես ասվածի հաս տատում մեջբերում կատարեմ ափշե րո -
նյան սուլթանի ելույթից այդ նույն շքերթում. «Զանգեզուր (ՀՀ Սյունիքի մարզ,
Արաքս գետով սահմանակցում է Իրանին – Ա. Գ.), Գեյչա (ՀՀ Գեղարքու նի -
քի մարզի տարածքը Սևանա լճի շուրջ – Ա. Գ.) և Երևանի գավառները (հին
պատմիչներ Ստրաբոնը, Հերոդո տոսը, Քսենոֆոնը, թող Բարձրյալի լույսն իջ -
նի նրանց վրա, կծաղրեին МГИМО-ի շրջանավարտի` ափշերոնյան սուլթան
Իլհամի այս անգրագիտությունը, էլ չեմ ասում հանրահռչակ գիտնական նե -
րի հիմնարար ուսումնասիրություն ների մասին։ Եվ վերջապես, աչք ունեցո -
ղը կտեսներ, որ XVIIIդ. ֆրանսիացի հայտնի գեղանկարիչ Ժան Բատիստ
Սի մեոն Շարդենի նկարներում` հիմն ված բնօրինակային դիտարկումների
վրա, քիչ չեն հին Երևանի պատկեր ները` նեղլիկ փողոցներով ու քրիստոնեա -
կան եկեղեցիներով և, բնականա բար, առանց գոնե մեկ մզկիթի – Ա. Գ.) մեր
պատմական հողերն են։ Մեր ժո ղո վուրդն ապրել է այնտեղ դարերով, բայց
Հայաստանի ղեկավարությունը այն ժամանակ քշել է հարյուր հազարավոր
ադրբեջանցիների իրենց հո ղե րից։ Նշենք, որ նույնը կրկնվել է Լեռնային Ղա -
րաբաղի տարածքում»։

Վերլուծելով նորահայտ թյուրք սուլթանների (Էրդողանի և Ալիևի)
ելույթ ները` կարելի է որոշ եզրակացություններ անել։ Սուլթան Ռեջեփը, սադ -
րե լով Իրանին, շատ է ցանկանում դուր գալ ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Ջո
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Բայ դենին, այս սերիայից էր նաև սուլթան Էրդողանի հրաժարումը` բարձր
մա կարդակով ընդունել ԱՄՆ պետքարտուղար (Թրամփի վարչակազմից)
Մայք Պոմպեոյին։ Իսկ Ռուսաստանին սադրելով, ուղղակիորեն հնչեցնելով տա -
 րածքային պահանջներ նրա ռազմավարական դաշնակից Հայաստանի նկատ -
մամբ` Թուրքիան և Ադրբեջանը, կրկնեմ, չափից ավելի շատ են ցանկա նում
դուր գալ ԱՄՆ նոր ղեկավարությանը և Եվրամիությանը։ Վերջինն իր հերթին
չափից ավելի ջանադրաբար է ձգտում հակառուսական պատժա միջոցներ
ընդունել։ Եթե Իրանի ԱԳՆ-ն կանչել է Թուրքիայի դեսպանին սուլ թան Ռե -
ջեփի «ինտերվենցիոնիստական և անընդունելի» հայտարարութ յուն ների հետ
կապված, ապա հայկական կողմը սահմանափակվել է տնային տնտեսու հու
մակարդակով արված միանգամայն անատամ դատապարտում նե րով, որոնք
հնչեցրել է Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի խոսնակը։

Մի խոսքով` Թուրքիան և Ադրբեջանը տեղեկատվական ֆոն են նա խա -
 պատրաստում Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում նոր պատե րազմ
սանձազերծելու համար` դրանում ոչ միայն Հայաստանի ու Իրանի, այլ նաև,
առաջին հերթին, Ռուսաստանի ներքաշմամբ։ Այդ պատերազմին ան մասն
չի մնա նաև Իսրայելը, առնվազն, ադրբեջանական հրոսակներին նո րա  գույն
անօդաչու թռչող սարքերով, հեռահար կառավարման զրահա մե քե նա նե -
րով, «Երկաթյա գմբեթ» ՀՕՊ համակարգերով, «Մերկավա Մարկ–4» տան -
կե րով սպառազինելու առումով։ Թուրքիան և Ադրբեջանը կսանձազեր ծեն
պատերազմ, որը մեկնակետ կդառնա երրորդ համաշխարհային պա տե րազմ
սկսելու համար։ Եվ սա չափազանցություն չէ։

Մեր հարգելի ընթերցողը, բնականաբար, կարող է հարց տալ. իսկ ինչ -
պիսի՞ն կլինի Ռուսաստանի արձագանքը։ Հո չի՞ սահմանափակվի Ռուսաս -
տանն իր երկիր Ադրբեջանից լոլիկի և խնձորի մատակարարումն արգելե -
լով, ինչը, իհարկե, կարող է զգալիորեն հարվածել ափշերոնյան սուլթանութ -
յան գյուղատնտեսությանը, հետո էլ նման արգելք մտցնելով գյուղատնտե -
սա կան նշանակության թուրքական արտադրանքի վրա։ Այսինքն` Ռոսպոտ -
րեբ նադզորից բացի ՌԴ-ն արդյո՞ք որևէ այլ բան կհակադրի թուրք-ադրբե -
ջանական սուլթանությունների բացահայտ ագրեսիվ նկրտումներին։ Ադր -
բե ջանի պարագայում Ռուսաստանի քաղաքականությունն այս փուլում մի -
ան  գամայն բացատրելի է, և այդ քաղաքականության բնաբան կարող են ծա -
ռայել գերմանացի տաղանդավոր փիլիսոփա Ֆրիդրիխ Նիցշեի խոսքերը,
որը գրել է ուրիշին ինչպես քեզ սիրելու, բայց, առաջին հերթին, ինքդ քեզ սի -
րելու անհրաժեշտության մասին, այլապես համեմատելու բան չի լինի. «Սի -
րիր մերձավորիդ նշանակում է, առաջին հերթին, հանգիստ թող մերձա վո -
րիդ»։ Դե ինչ, այս փուլում Ռուսաստանն Ադրբեջանին հանգիստ է թողել իր
լոլիկի ու խնձորների հետ միասին։ Շարունակելով մեջբերել այդ նույն Նից -
շեին` կարդում ենք. «Եվ առաքինության հենց այս մանրուքը (Ռուսաստանի
– Ա. Գ.) կապված է ամենամեծ դժվարությունների հետ (Ադրբեջանի հա մար
– Ա. Գ.)»։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի քաղաքականությանը Թուր -
քի այի հանդեպ, ապա իմ կողմից լուրջ չէր լինի մեկ հոդվածի շրջա նակում
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ուշադրության արժանի դատողություններ արտահայտել, ուստի կսահմանա -
փակվեմ Նիցշեից, իմ կարծիքով, ևս մեկ ակտուալ մեջբերում կա տարելով.
«Դիվանագիտությունն այն է, որ շանը շոյես (մեր պարա գա յում` կատաղած –
Ա. Գ.) այնքան ժամանակ, քանի դեռ դնչկալը պատրաստ չէ»։ Հոդվածի այս
մասն ամփոփելով` կցանկանայի մեջբերում կատարել մի ջազ գային «Լազար -
յան ակումբի» խորհրդի 2020 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Հաղ թա նակի շքերթը
Բաք վում, «երգուպար ոսկորների վրա» և վիրավորանք ոչ մի այն Հայաս տա -
նին, այլև Ռուսաստանին» հայտարարությունից։ «Երգու պարը ոսկորների
վրա», որ կազմակերպվել էր Բաքվում դեկտեմբերի 10-ին` դա անվանելով «հաղ -
թա նակի շքերթ», սադրանք է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, Հայաս տանի
և հայ ժողովրդի հրապարակային նվաստացում ... Հայաստանի այդ նվաստա -
ցումը չէր լինի, եթե Երևանում իշխանության լի նեին պատասխանատու և գրա -
գետ քաղաքական գործիչներ, որոնք ի վի ճա կի կլինեին կառավարել պետութ -
յունն ու պաշտպանել սեփական ժողո վրդի շահերը։ Նիկոլ Փաշինյանի քա -
ղա քա կանությունը երկիրը բերեց կոր ծան ման եզրին, որտեղ հանրապե տութ -
յունը գտնվում է այժմ` կրելով մարդ կային, տարածքային և բարոյական մեծ
կո րուստներ Լեռնային Ղարաբաղի հա մար պատերազմում։ Հայաստանի հենց
այս սնանկացած իշխանությունն է այսօր կրում ողջ պատասխանատվությու -
նը հայ ժողովրդի առջև»։ «Լա զար յան ակումբի» հայտարարության յուրաքանչ -
յուր նախադասության տակ ստորագրելով` կցանկանայի խորին երախտագի -
տություն հայտնել, առաջին հերթին, միջազգային «Լազարյան ակումբի» համա -
կարգող, ռուս հայրենա սեր-դերժավնիկ, Պետական դումայի ԱՊՀ գործերի և
հայրենակիցների հետ կա պերի կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ
Կոն  ստանտին Ֆյոդո րո վիչ Զատուլինին, ռուս հայրենասեր-դերժավնիկ, Ռու -
սաստանի Դաշնության պաշ տոնաթող Արտակարգ և լիազոր դեսպան, Ռու -
սաստանի միջնորդական առաքելության ղեկավար, Լեռնային Ղարաբաղի
գծով ՌԴ նախագահի լիա զոր ներկայացուցիչ և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա մա -
նա խագահ (1992–1996 թթ.) Վլադիմիր Նիկոլաևիչ Կազիմիրովին, ինչպես նաև
Մերձավոր Արևելքի ու Կով կասի խնդիրներով զբաղվող բարձր պրոֆեսի ո -
նալ քաղաքագետ-փոր ձագետ, REGNUM տեղեկատվական գործակալութ -
յան Արևելյան խմբագ րութ յան ավագ խմբագիր Ստանիսլավ Նիկոլաևիչ Տա -
րասովին` անկախութ յան (որը ձեռք է բերվել արյան ու մեծ զրկանքների գն -
ով, Միջազգային իրա վունքի նորմերին լիովին համապատասխանությամբ)
իր անքակտելի իրա վունքի համար Արցախի ժողովրդի պայքարում ճշ մար -
տությունը պաշտպա նելու, իրենց ազնվության, մարդասիրության և հետև ո -
ղա կանության համար։ Իմ գնահատականների ճշմարտացիության հերթա -
կան համոզիչ դրսևո րումը կարող են դառնալ նրանց խոսքերը, որոնք տեղ
են գտել «Լազարյան ակումբի» 2020 թ. դեկտեմբերի 11-ի հայտարարութ յուն -
ում. «Ռուսաստանը և Հայաստանը դաշնակիցներ են։ Միջազգային «Լազար -
յան ակումբի» խոր հուրդը, որ միավորում է Ռուսաստանի և Հայաստանի քա -
ղա քացիական հա սա րակությունների ներկայացուցիչներին, համոզված է,
որ իրենց սադրիչ ագ  րեսիվ ժեստով հանդիսության կազմակերպիչները վի -
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րավորանք են հաս ցրել ոչ միայն Հայաստանին, այլև Ռուսաստանին։ Այս առ -
ն չությամբ հատկա պես սրբապիղծ են հնչել Ադրբեջանի նախագահի հղում -
նե րը ֆաշիզմի դեմ 1945 թ. տարած Մեծ Հաղթանակին։ Կարծում ենք, որ նման
պատմական զու գա հեռները կեղծ են, վիրավորական և ավելին` հանցավոր»։ Դե
ինչ, ավելի հա մոզիչ չես ասի։

Ընթերցողների մոտ կարող է միանգամայն իրավաչափորեն նաև այլ
հա րց ծագել. իսկ ինչպե՞ս այս պայմաններում իրենց հայրենիքի ճակատագ -
րով մտահոգվեն Հայաստանի հասարակ քաղաքացիները, նրա քաղաքա կան
դասը։ Իշխանությունից Նիկոլ Փաշինյանի հակաժողովրդական ռեժիմն ու նրան
շրջապատող հանցավոր խառնամբոխը հեռացնելը Հայաստանի և Ար ցախի
ժողովրդի վերածննդի, առաջին հերթին, հոգևոր վերածննդի գլ խա վոր պայ -
մա նն է։ Ժողովուրդ, որն ահա արդեն երկրորդ տասնամյակն է` զոմ բի   աց վում
է Սորոսից, տեղեկատվական քիլերներից շռայլորեն ֆինանսավոր վող լայն
տա րածված ցանցի կողմից, իսկ վերջին 2,5 տարում արհեստակա նորեն բա -
ժանվել է «սևերի» ու «սպիտակների»։ Արդեն քանիցս գրել եմ, որ նրանց
վերջնանպատակը հնագույն քրիստոնեական քաղաքակրթությունը (ինչ -
պիսին հայ ազգն է) մարդկանց այնպիսի ամբոխի վերածելն է, որի պատ մա -
կան հիշողությունն իսպառ վերացվել է, որը կտրվել է իր քաղա քա կրթական
ար մատներից։ Նրանց հաշվարկը պարզ է. ամբոխին կառավա րելը շատ ավե -
լի հեշտ է, քան գաղափարապես կոփված ազգին։ Ահա և 2018 թ. ապրիլ–մա -
յիսին գունավոր հեղափոխությունների ստրատեգները, իրակա նաց նե լով պե -
տա կան հեղաշրջում, Հայաստանում իշխանության բերեցին մեկին, ով ակն -
հայտորեն արտահայտված հոգեկան շեղումներ ունի, որն իր մեջ միա վո րում
է, մի կողմից, մեծամտության մոլուցքի, մյուս կողմից` թերի բարձ րա գույն կր -
թութ յուն ունեցող նեղացած անհաջողակի բացահայտ հատ կա նիշները։ Այո,
այո, հարգելի ընթերցող, խոսքը մեր Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի մա -
սին է։ Մի խոսքով` նիկոլվովաևիչյան տիկնիկավարները հս տակ յուրացրել
և գործնականում փորձարկել են XIX–XX դդ. ֆրանսիացի հոգե բան, սո ցի ո -
լոգ, անթրոպոլոգ և պատմաբան, «Ժողովուրդների և ամբոխ ների հոգե բա -
նութ յունը» բեսթսելերի հեղինակ Գյուստավ Լը Բոնի խորհուրդ ները։ Որոշ
մեջ բերումներ կատարեմ նրա «Ժողովուրդների և զանգվածների հո գե բա -
նութ յունը» գրքից, որոնք բավական համոզիչ կերպով բացահայ տում են այն,
ինչ տեղի ունեցավ բողոքի բազմամարդ հանրահավաքների ընթաց քում`
մին չև Երևանում 2018 թ. պետական հեղաշրջումը և դրանից հետո. «Գի տա -
կից անձը անհետանում է, ընդ որում` ամբոխ անվանվող, ամ բող ջը ձևավո -
րող բոլոր առանձին միավորների զգացումներն ու գաղափար ներն ընդու նում
են միևնույն ուղղությունը։ Ձևավորվում է կոլեկտիվ հոգի (մեր պարագայում`
ճաղատացող մորուքավոր Նիկոլ Վովաևիչի կերպարով – Ա. Գ.), որը, իհար -
կե, ժամանակավոր բնույթ ունի, բայց և շատ որոշակի գծեր»։ Ըստ երևույթին,
այս ֆենոմենի շուրջ կխորհեն Նիկոլ Վովաևիչի նախկին այն եր կր պա գու -
ները, որոնք մեր օրերում նորից պատրաստվում են հանրահա վաք ների ու
երթե րի, սակայն արդեն իրենց ատելության առարկա դարձած ՀՀ «ժողվար -
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չապետի» վերաբերյալ անողոք գնահատականներով։ Բայց Հա յաստանում
իշխանությունը զավթած սորոսյան թափթփուկների տիկնիկա վար ները հի -
ա նալի տեղեկացված են իրենց դրածոյի շուրջ ստեղծվող դրութ յան վտանգ -
նե րի մասին։ Ով` ով, բայց գունավոր հեղափոխությունների տե սա բան ներին
ու ստրատեգներին, անկասկած, լավ հայտնի է նաև Լը Բոնի մեկ այլ ասույթը.
«Ամբոխի զգացումների ուժը էլ ավելի է մեծանում պատաս խա նատվության
բացակայությամբ, հատկապես տարբեր տրամաչափի ամ բո խի մեջ։ Անպա -
տ ժելիության համոզվածությունը, որն ավելի ուժեղ է այնքա նով, որքանով որ
ավելի բազմամարդ է ամբոխը, և թվաքանակով ապահով վող զգալի, թեև
ժա մանակավոր հզորության գիտակցությունը հնարավո րութ  յուն են տալիս
մարդկանց ամբոխներին այնպիսի զգացումներ դրսևորել և կա տարել այն -
պիսի գործողություններ, որոնք անհնար են առանձին մարդու հա մար»։ Այս -
տե ղից էլ այն ֆենոմենի լուծման բանալին, երբ բողոքի միան գա մայն խա -
ղաղ հանրահավաքները` կազմակերպված ընդդիմադիր մի շարք կուսակ ցութ -
յուն ների և ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնա կից ների կող -
մից, ոստիկանության ուժերով փորձում են կոշտ կերպով կա սեց նել` նրանց
ցրելու համար անհամաչափ ուժ կիրառելով, դրանց կազմա կեր պիչ ներին կո -
պիտ բերման ենթարկելով։ Եթե նման բան պատահեր դեռ ևս երեք տարի
առաջ, ապա Արևմուտքի երկրների դիվանագիտական ներկա յացու ցչություն -
ներն արդեն բազմիցս հանդես եկած կլինեին իշխանություն ների, մասնավո -
րա  պես` Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Ազատի
Սարգս յանի (որը, բավական ջերմ արտահայտվելով հավա քա  կան Արև -
մուտ քի հետ գործընկերային հարաբերությունների մասին, միև նույն ժամա -
նակ իր բոլոր հրապարակային ելույթներում հատկապես ընդգ ծում էր Հայաս -
տանի անվտանգության և տնտեսական զարգացման համար Ռու սաստանի
հետ ռազմավարական դաշինքի խորացման վճռորոշ նշանա կությունը) դա -
տա պարտման դաժան հայտարարություններով։ Դե ինչ, արև մտ յան արժեք -
ները պետք է ընկալել այնպես, ինչպես դրանք կան գործ նա կա նում։ Ընդ որում`
դրանցից չհիասթափվելու համար հարկ է փիլիսոփայա բար գնահատել այն
իրողությունը, որ իրենց տանը և դրսում դեմոկրատիայի ընկալման երկակի
չափորոշիչները կարող են տրամագծորեն տարբերվել։ Ճիշտ ինչպես թի -
ֆլիսյան հայտնի «Արա վայ, վայ» գողական երգում. «Հավ լա բարում (Թբի -
լիսիի հին հայաբնակ շրջան – Ա. Գ.) ձյուն է գալիս, իսկ Պլե խանովի փողո -
ցում (Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցը – Ա. Գ.) տաք և արև ային եղանակ է»։

Թող ների ինձ հարգելի ընթերցողը նման «քնարական» շեղումների
հա  մար։ Ես դրանք մեջբերում եմ միայն մեկ նպատակով. արհեստական տագ -
նա պա հույզ տրամադրություններ չսրել` հիանալի հասկանալով, որ իշխա -
նութ  յան ղեկին Փաշինյանի գտնվելու ամեն մի օրը լուրջ սպառնալիք է Հա յաս -
 տանի ազգային անվտանգությանը։ Այո, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա պե -
տութ յունում Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժեր մտցնելով, փառք Աստծո,
Ար  ցախի բնակչության անվտանգության համար անհանգստանալու հարկ
չկա։ Դե ինչ, արդեն այժմ պետք է նախաձեռնել, որպեսզի իշխանությունից
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Փա  շինյանի անխուսափելի հեռացումից անմիջապես հետո ձեռնամուխ լի -
նենք հայոց պետականության հիմքերի ամրապնդմանը, թուրքական և ափ -
շե րոնյան սուլթանների կողմից ՀՀ ազգային անվտանգությանն սպառնացող
մարտահրավերներին դիմակայելուն, որոնք գազազել են հինգ հազար հայ զին -
վորների ու Արցախի Հանրապետության խաղաղ քաղաքացիների հեղ ված ար -
յան հոտից։

Այսպիսով, հարգելի ընթերցող, մենք իրավունք ունենք հավաստիաց նե -
լու, որ հայկական պետության ազգային անվտանգության ապահովումը հայ ժո -
ղովրդի, Հայաստանի քաղաքական դասի ամենագլխավոր խնդիրն է։ Ընդ
որում` նշենք, որ աշխարհում և Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ուժե -
րի աշխարհաքաղաքական բարդ դասավորությամբ պայմանավորված` մար -
տա հրավերներին համարժեք դիմակայելու խնդրի մշակումը բավական բարդ
է ստեղծվող նոր աշխարհակարգի գլխավոր աշխարհաքաղաքական ակ -
տորների սրընթաց փոփոխության պայմաններում։ Այդ պատճառով առա ջին
պլան են մղվում ազգային անվտանգության աշխարհաքաղաքական գոր ծոն -
ները։ Ազգային անվտանգության ապահովման գործում աշխարհաքա ղա քա -
 կան գործոնների վճռական դերի մասին լուրջ հետազոտություններ է ար ված
հայկական ծագում ունեցող խորհրդային և ռուսաստանյան ռազ մա կան գոր -
ծիչ, դերծովակալ, ռազմագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Վա նա ձոր քաղա -
քում (Հայաստան) Լեռնային Ղարաբաղից սերածների ընտանի քում ծնված
Վլադիմիր Սեմյոնի Փիրումովի (Փիրումյան, 1926–2004 թթ.) աշ խա տություն -
ներում։ Եվ ահա, Վ. Ս. Փիրումովը ազգային անվտանգության աշ խարհա -
քա ղաքա կան գործոնները բաժանում է երկու հիմնական խմբի. գործոններ,
որոնք կայունացնող ազդեցություն են գործում պետության վի ճակի վրա, և
գործոններ, որոնք նրա վրա ապակայունացնող ազդեցություն են ունենում։
Ընդ որում` այդ գործոնները կարող են լինել ինչպես օբյեկտիվ, այն պես էլ
սուբ յեկտիվ։ Օբյեկտիվների թվին են պատկանում հետևյալ գոր ծոնները. տա -
րածա-աշխարհագրական, քաղաքական, տնտեսական, էկո լո գիական, ռազ -
մա ստրատեգիական, էթնիկական, ժողովրդագրական և կրո նական։ Մանրա -
մասն չեմ պարզաբանի ներկայացված օբյեկտիվ գործոն ներից յուրաքանչ -
յուրի ազդեցությունը ՀՀ ազգային անվտանգության մա կար դակի վրա։ Դա
առանձին վերլուծության թեմա է։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն գործոններին,
որոնք ապակայունացնող ազդեցություն են գործում ազ գա յին անվտանգութ -
յան ապահովման վրա, դա, առաջին հերթին, անձամբ ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Փաշինյանն է, ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհուրդն ու անձամբ նրա
քար տուղար Արմեն Գրիգորյանը, ՀՀ Ազգային ժողովում Փա  շինյանի «Իմ
քայլը» խմբակցության 88 պատգամավորները (թիվը փո փո խվում է), էլ չեմ
ասում տեղի մաս-մեդիաների` Սորոսի կողմից վար ձա տրվող գրչակների լայն
ցանցի մասին` «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրո նա կան աղանդի ակտի -
վիստ ների ու ԼԳԲՏ-հանրույթի` «ժողվարչապետի» սր տի սիրելի ֆավորիտ -
նե րի (սեռական անորոշ կողմնորոշման տեր) հետ միասին։
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Որպեսզի ընթերցողներին չհոգնեցնեմ ազգային անվտանգության ապա -
հովման վրա ազդող օբյեկտիվ աշխարհաքաղաքական գործոնների և մոտ 8
սուբ յեկտիվ գործոնների (որոնք նույնպես վերլուծության առանձին թեմա են)`
ազգային անվտանգության համար վտանգավորության աստիճանի մանրա -
մասն բացատրություններով, ինձ իրավունք եմ վերապահում կատարել հե -
տև յալ եզրահանգումը։ Վտանգը` պայմանավորված աշխարհաքաղաքական
օբյեկտիվ գործոններով, կհասցվի նվազագույնի միայն Հայաստանի Հան -
րա պետության ղեկավարության` Ռուսաստանի և Բելառուսի միութենական
պե  տություն մտնելու արդյունավետ քայլերի պայմանով։ Մնացած ամեն բան
սատանայից է։ Իսկ միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտ նե լու այլ -
 ընտրանքը Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի հետագա ապա կա -
յունացումն է, քաոսի իրադրության թեժացումը` որի կառավարման վա հա -
նակը Պոտոմակի ու Մառախլապատ Ալբիոնի ափերում է, և, վերջապես, պա -
տե րազմը, որը կսանձազերծեն թուրքական ու ափշերոնյան սուլթան նե րը
Հա յաստանի Հանրապետության դեմ։ Մի խոսքով` կրկնում եմ, Թուրքիան և
Ադրբեջանը բորբոքում են երրորդ համաշխարհային պատերազմի օջախ։ Ինչ
վերաբերում է Նիկոլին ու սորոսյան խառնամբոխին, այդ անցեղ ու ան հայ րե նիք
առանձնյակներին, ապա իրենց իսկ տիկնիկավարների կողմից նրանց համար
պատրաստված է մատաղացուների ճակատագիր (որքան էլ երևակա յութ յունս
լարեմ` դրանց մատաղի գառ չեմ անվանի)։ Ավաղ, այսպիսին է մեր օրերի իրա -
կանությունը։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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«РЕШАЮТ ЕГО ХОЗЯЕВА!» ПАШИНЯНА ОБВИНИЛИ 
В ДИСКРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦЕВ

Бывший депутат Национального Собрания Армении Арташес Ге га -
мян в эфире Национальной службы новостей Российской Федерации (НСН)
заявил, что Пашинян «де-факто в отставке с 9 ноября» и своими дей стви -
ями провоцирует гражданскую войну.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к нации зая -
вил, что сложит свои полномочия только «на основании надёжных ре зуль -
та тов волеизъявления народа», а любые другие попытки сменить власть об -
речены на неудачу.

Также армянский лидер заявил, что наступательные действия азер-
байджанских военных в Гадрутском районе Нагорного Карабаха направле-
ны на обесценивание деятельности российских миротворцев. По его сло -
вам, действия Баку носят провокационный характер. Судьба сел Хца берд
и Хин Тагер является первым серьезным испытанием для российских ми -
ротворцев, добавил Пашинян.

Бывший депутат Национального Собрания Армении Арташес Гега -
мян в эфире НСН заявил, что Пашинян «де-факто в отставке с 9 ноября» –
то есть с того момента, как истёк ультиматум оппозиции о его уходе.

«Он уже ничего не решает, решают его хозяева с берегов Потомака
(в США. – Прим. НСН) и Туманного Альбиона. Судя по всему, они считают,
что пока он должен остаться здесь на посту премьер-министра. Все его де -
магогические заявления готовятся не в Армении. Все, что делает Паши -
нян, нужно, чтобы инициировать гражданские столкновения, гражданскую
вой ну. И под этот шумок Турция добьется своей заветной цели – выйти к
На хичевани и дойти до Зангелана и тем самым сомкнуть исламскую дугу.
Я уже не говорю о Дагестане, Кабардино-Балкарии и, конечно же, о Кры -
ме», – сказал Гагемян.

По его мнению, слова Пашиняна про народоизъявление – это «попу-
листская ерунда».

«Он пытается создать условия для мирного отхода. В США есть про-
грамма защиты свидетелей. Никол все делает, чтобы попасть под нее. Баб -
ки у него есть. Он продал зону безопасности Арцаха и часть территории его
самого», – заявил политик.

743



Он уверен, что «задача хозяев Никола Пашиняна номер один – дис-
кредитировать саму идею российских миротворцев».

«Поэтому совершенно не случайны поползновения «азербайджан-
ских» боевиков. В Гадрутском районе не азербайджанские военные пере-
ходят в наступление, это переодетые в азербайджанскую форму боевики
из Идлиба. Это наемники, которые на службе у Эрдогана. Алиев бессилен
что-либо с ними делать. Они будут все время нарушать существующие де-
факто границы. А в Армении это все будут преподносить как бездействие
рос сийских миротворцев, чтобы их дискредитировать. Все, что делает Па   -
шинян, даже не соображая, подчинено именно этой цели. Между тем рос-
сийские миротворцы предотвратили геноцид армянского населения На гор -
но-Карабахской Республики. Они не только единственное спасение НКР, но
и отрезвляющий фактор для турецких и подчиненных им сирийских тер -
рористов-наемников», – заключил собеседник НСН.

Ранее Арташес Гегамян в эфире НСН обвинил действующее руковод-
ство республики в национальной катастрофе.
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«ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆ ՆՐԱ ՏԵՐԵՐԸ»։ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻՆ ՄԵՂԱԴՐԵԼ ԵՆ
ՌՈՒՍ ԽԱՂԱՂԱՊԱՀՆԵՐԻՆ ՎԱՐԿԱԲԵԿԵԼՈՒ ՄԵՋ

Հայաստանի Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտաշես Գե -
ղամյանը Ռուսաստանի Դաշնության Նորությունների Ազգային ծառայության
(НСН) եթերում ասել է, որ Փաշինյանը «դե-ֆակտո պաշտոնաթող է նոյեմ բերի
9-ից» և իր գործողություններով սադրում է քաղաքացիական պատերազմ։

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ազգին ուղղված իր ուղեր -
ձում հայտարարել է, որ լիազորությունները վայր կդնի միայն «ժողովրդի կա -
մա րտահայտման հուսալի արդյունքների հիման վրա», իսկ իշխանությունը
փո խելու ցանկացած այլ փորձ դատապարտված է անհաջողության։

Հայաստանի ղեկավարը նաև հայտարարել է, որ ադրբեջանցի զին վո -
րա կանների հարձակողական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի Հադ -
րութի շրջանում ուղղված են ռուս խաղաղապահների գործունեությունն ար -
ժե զրկելուն։ Նրա խոսքով` Բաքվի գործողությունները կրում են սադրիչ բնույթ։
Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի ճակատագիրը առաջին լուրջ փորձութ յունն
է ռուս խաղաղապահների համար, ավելացրել է Փաշինյանը։

Հայաստանի Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտաշես Գե -
ղամյանն ասաց, որ Փաշինյանը «դե-ֆակտո պաշտոնաթող է նոյեմբերի 9-ից»,
այն պահից, երբ սպառվեց նրա հրաժարականի մասին ընդդիմության վերջ -
նագրի ժամկետը։

«Նա այլևս ոչինչ չի որոշում, որոշում են նրա տերերը Պոտոմակի (ԱՄՆ-
ում է – ծան. НСН-ի) և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերից։ Դատելով ըստ ամե -
 նայնի` նրանք կարծում են, թե նա դեռևս պետք է մնա այստեղ վարչա պե  տի
պաշ տոնում։ Նրա դեմագոգիկ բոլոր հայտարարությունները Հայաս տա  նում
չեն պատրաստվում։ Այն ամենը, ինչ անում է Փաշինյանը, հար կա վոր է, որ -
պեսզի սկսվեն քաղաքացիական բախումներ, քաղաքացիական պա տե րա -
զմ։ Եվ այդ խառնաշփոթի մեջ Թուրքիան կհասնի իր բաղձալի նպա տակին`
դուրս գալ Նախիջևանով դեպի Զանգելան և շաղկապել իս լա մա կան աղեղը։
Էլ չեմ ասում Դաղստանի, Կաբարդինո-Բալկարիայի և, իհար կե, Ղրիմի մա -
սին», – ասաց Գեղամյանը։

Նրա կարծիքով` Փաշինյանի խոսքերը ժողովրդի կամարտահայտման
մասին «պոպուլիստական հիմարություն» են։

«Նա փորձում է խաղաղ հեռանալու պայմաններ ստեղծել։ ԱՄՆ-ում կա
վկաների պաշտպանության ծրագիր։ Նիկոլն ամեն ինչ անում է, որպեսզի
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հայ տ նվի այդ ծրագրի տակ։ Փող ունի։ Նա ծախել է Արցախի անվտանգութ -
յան գոտին և հենց նրա տարածքի մի մասը», – ասաց քաղաքական գործիչը։

Նա համոզված է, որ «Նիկոլ Փաշինյանի տերերի թիվ մեկ խնդիրը ռուս
խաղաղապահների գաղափարն իսկ վարկաբեկելն է»։

«Ուստի, բնավ պատահական չեն «ադրբեջանցի» գրոհայինների սո -
ղոսկումները։ Հադրութի շրջանում ադրբեջանցի զինվորականները չեն հար -
ձակ ման անցնում, դրանք ադրբեջանական համազգեստ հագած իդլիբցի գրո -
հայիններ են։ Դրանք վարձկաններ են, որոնք ծառայության մեջ են Էրդո ղա -
նի մոտ։ Ալիևն անզոր է ինչ-որ բան անել նրանց հետ։ Նրանք անընդհատ խա -
 խտելու են դե-ֆակտո գոյություն ունեցող սահմանները։ Իսկ Հայաս տա նում
այդ ամենը կմատուցեն որպես ռուս խաղաղապահների անգործություն, որ -
պեսզի վարկաբեկեն նրանց։ Այն ամենը, ինչ անում է Փաշինյանը, անգամ
չհաս   կանալով, ենթարկված է հենց այդ նպատակին։ Այնինչ, ռուս խաղա ղա -
պահները կանխեցին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հայ բնակ չութ -
յան ցեղասպանությունը։ Նրանք ոչ միայն ԼՂՀ միակ փրկությունն են, այլև սթա -
փեցնող գործոն թուրք ու նրանց ենթակա սիրիացի ահաբեկիչ-վարձկան ների
համար», – ամփոփեց НСН-ի զրուցակիցը։

Ավելի վաղ Արտաշես Գեղամյանը НСН-ի եթերում հանրապետության
գոր ծող ղեկավարությանը մեղադրել էր ազգային աղետի մեջ։
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СИЛЬНАЯ РОССИЯ – ГАРАНТ МИРА 
НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ

Аннотация
Надо быть либо круглым идиотом, либо откровенным предателем (что

в случае Армении сродни идиотизму), чтобы на современном этапе исто-
рии армянской государственности не осознавать, что безопасное сущест -
вование и процветание, будущее нашего народа и двух армянских госу-
дарств – Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика. – Ред.) – воз -
 мож но лишь в условиях вхождения Армении в Союзное государство Рос -
сии и Белоруссии. Сильная Россия – гарант мира не только в регионе Юж но -
го Кавказа, но и на Земле.

Уважаемый читатель, в своей предыдущей статье «Турция и Азер -
бай джан зажигают в Армении очаг третьей мировой войны», опублико-
ванной ИА REGNUM 13 декабря 2020 г., мною было обещано отдельно про -
 ана лизировать влияние восьми объективных геополитических факторов на -
ци ональной безопасности: территориально-географических, по литичес -
ких, экономических, экологических, военно-стратегических, эт ни ческих, де -
мографических и религиозных. Словом, объять необъятное. Осоз навая всю
актуальность этих факторов для судеб армянской государственности, нес -
колько подробнее раскрою некоторые из них.

Итак, 15 мая 1992 года Республика Армения (далее – РА) ратифи-
цировала Соглашение о создании Договора о коллективной безопасности,
а 7 октября 2002 года ратифицировала Устав Организации Договора о кол -
лек  тивной безопасности (ОДКБ), став одним из учредителей Соглашения
о создании договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. и Про -
то  кола о продлении Договора о коллективной безопасности от 21 апреля
1999 года (членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Кир -
гизия, Россия, Таджикистан). Напомним читателям, что в преамбуле Ус та -
ва ОДКБ записано: «Исполненные решимости и далее развивать и уг луб -
лять военно-политическое сотрудничество в интересах обеспечения и укреп -
ления национальной, региональной и международной безопасности; ставя
перед собой цель продолжать и наращивать тесные и всесторонние союз -
ни ческие отношения во внешнеполитической, военной и во ен но-тех ни -
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ческой областях, а также в сфере противодействия транснациональным вы -
 зовам и угрозам безопасности государств и народов …». Теперь восстановим
в памяти события, имевшие место в РА в недавнем прошлом.

Итак, 2 ноября 2018 года в газете «Русский Еврей» была опублико-
вана статья под заглавием «Пашинян: «Армения хочет участвовать и в НАТО,
и в ОДКБ», в которой говорится о том, что исполняющий обязанности пре мь -
ер-министра Армении Никол Пашинян сообщил о желании своего государ -
ства войти в состав НАТО, оставшись при этом членом ОДКБ. Такое за яв -
ление он сделал во время проходящих в Норвегии учений Се ве ро атлан -
тического альянса Trident Juncture 2018, куда он прибыл по личному пригла -
шению генсека организации Йенса Столтенберга. «Мне постоянно го во -
рят, что нельзя сидеть сразу на двух стульях. Говорят, что выбор должен бы -
ть либо евро-атлантическим, либо пророссийским. Я с этим в кор не не сог -
ласен. Мой народ успешно интегрирован в социальную жизнь боль шин -
ства стран мира, что доказывает возможность существования лю бых аль-
янсов (при этом Никол Воваевич скромно умалчивает о том факте, что ар -
мянский народ рассеян по всему миру вследствие Геноцида армян в Ос -
манской империи 1915−1922 гг., преступления, совершенного кумирами ны -
нешнего руководства Турции, члена НАТО, так и не раскаявшегося в со -
вершенном его предками преступлении против человечности. – А. Г.). Да,
по ка нет стран, входящих и в НАТО, и в ОДКБ, но Армения может стать тем
мос тиком, который поможет наладить этот диалог между крупными воен-
ными союзами. Если для вступления в НАТО Армении все же придётся
выйти из ОДКБ, мы выполним это условие. Я уже говорил об этом с Пу ти -
ным. Думаю, он поймет и одобрит наше решение», – так глаголил Никол в
Норвегии (http://rusjev.net/2018/11/02/pashinyan-armeniya-hochet-uchastvo-
vat-i-v-nato-i-v-odkb/).

Уважаемый читатель может задаться вопросом, а с какого это пере-
пугу генсек НАТО лично пригласил главаря цветной (бархатной) революции,
а на деле банального государственного переворота Пашиняна на учения
НАТО? Ответ прост: «На основе сопоставления доказательств, собран ных
в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1−2
марта 2008 года, 26 июля 2018 года генеральному секретарю ОДКБ Юрию
Хачатурову было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 300,1 УК Ар ме нии за то,
что он по предварительному сговору с иными лицами сверг конституцион-
ный строй Республики Армения» – говорилось в сообщении Спе  циальной след -
ственной службы РА. То есть Пашинян еще за три меся ца до учений НАТО
предпринял конкретные шаги «для одновременного членства РА в НАТО и
ОДКБ», правда, весьма оригинальным способом – дискредитацией самого
института ОДКБ. Читатель, безусловно, по нимает, что указанные статьи УК РА
ничего общего не имели с действиями достойного уважения патриота Ар -
мении генерал-полковника Юрия Хача турова. Он был оклеветан подельни-
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ками Пашиняна по его же прямой команде, исходящей из известного центра
силы мировой политики Запада. Цель бы ла у них одна – дискредитация ОДКБ,
а значит и России. Дальше – больше. Уже 19 марта 2019 года возбужденный
до неистовства Никол Воваевич соз вал пресс-конференцию, посвященную
ОДКБ, и пригрозил, что новый генсек ОДКБ не будет назначен без согласия
Армении. «В противном случае это значит, что данная структура не существу-
ет», – огласил свой приговор «бес с т раш  ный»Никол Воваевич, нынче нежно име -
нуемый Никол-предатель. Так вот, ува жаемый читатель, можно продолжить
дальнейшее цитирование бредней Па шиняна относительно ОДКБ, однако в
этом нет необходимости по той прос той причине, что, несмотря на их кажу-
щуюся разнонаправленность, они под чинены лишь одной цели, повторюсь,
– дискредитации ОДКБ и России. Ко нечно, старания Никола Воваевича не ос -
тались незамеченными. Так, один из симпатизантов Пашиняна, он же ге не -
ральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, перед кем столь неприкрыто
под халимничал Пашинян, 15 декабря т. г. на совместной пресс-конференции
с премьер-министром Чер ногории Здравко Кривокапичем, отвечая на
вопрос журналистов (видимо, в знак своей благодарности Пашиняну), нет-
нет, уважаемый читатель, не отно си тельно оценки действий члена НАТО, пе -
ребросившего в сентябре–октября т. г. около 2 тысяч сирийских наемников-
террористов через Турцию в Азер байджан, в театр военных действий турец-
ко-азербайджанских Воору женных сил с Армией обороны Нагорно-Кара бах -
ской Республики, Йенс Стол тен берг изрёк сердобольным журналистам циви -
лизо ванного Запада, которым до колик в животе, а скорее в мозгу, было
невтерпёж узнать о позиции генсека НАТО в связи с санкциями США против
Турции (рождественским подарком уходящего президента США Долальда
Трам па турецкому сул тану Реджепу Эрдогану). У меня точно отлегло камень
от сердца, когда сквозь нес крываемые муки и переживания генсек НАТО за -
явил, что Североат лан тический альянс сожалеет о санкциях, которые Ва -
шингтон ввел против Тур ции из-за закупки российских систем ПВО С-400. И
как не сожалеть, если США ввели ограничения против секретариата оборон-
ной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира, а также против
трех высокопоставленных чиновников из-за покупки российских систем про-
тивовоздушной обороны. На фоне непрекращающегося ввода всевозможных
мыслимых и немыслимых санкций коллективного Запада против России ой
как жестко смотрятся санкции США сразу против четырех турецких чиновни-
ков. Ну прямо жуть какая-то. Во всем абсурде происходящего меня всерьез
тре вожит другое: неужели напрочь перевелись светлые умы в США и прос -
вещенной Ев ропе, неужели туман с берегов Туманного Альбиона и впрямь
так окутал ра зум коллективного Запада, что он не видит из года в год надви-
гающиеся на планету Земля глобальные вызовы, грозящие самому суще-
ствованию жизни на ней – будь то глобальные изменения климата, угроза
пер манентной пандемии, голод … Однако это тема совершенно другого ана-
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лиза. Здесь же ограничимся тем, что из восьми объективных факторов,
влияющих на уро  вень национальной безопасности, два – политический и воен -
но-стратегический – за последние 2,5 года вследствие целенаправленной
изощренной политики Пашиняна и соросовских прихлебателей во власти,
мягко выражаясь, никак не способствовали повышению уровня националь-
ной безопасности Армении. Что касается влияния территориально-геогра-
фического фактора на уровень национальной безопасности, то и здесь есть
немало оснований для тревоги. Из четырех стран, имеющих государствен-
ную границу с Арменией, Турция и Азербайджан являются неприкрыто враж -
дебными нам государствами. Межгосударственные отношения Арме ния –
Грузия, увы, основаны не только на многовековой дружбе армянского и гру-
зинского народов, но во многом обусловлены немаловажным территориаль-
но-географическим, военно-стратегическим, политическим и экономическим
факторами, непосредственно влияющими на уровень национальной без-
опасности самой Грузии. С одной стороны, нефтепровод Баку–Тби ли -
си–Джейхан, магистральный газопровод Баку–Тбилиси–Эрзурум, или Юж -
но-Кавказский газопровод, с другой стороны, железная дорога Ба ку–Тби ли -
си–Карс – транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азер -
бай джана, Грузии и Турции. Здесь также следует упомянуть засилье турец-
кого капитала в Аджарии. В то же время нескрываемое стремление Гру зии
стать членом НАТО, наличие неурегулированности российско-грузинских от -
ношений (по Южной Осетии и Абхазии), вне всякого сомнения, яв ляются
существенными (политическим и военно-стратегическим) факторами, вли -
яющими на уровень национальной безопасности Грузии и, естественно,
определяющими и комплекс межгосударственных отношений Ар ме нии и
Грузии. И наконец, Исламская Республика Иран – четвертая страна, с кото-
рой РА имеет государственную границу протяженностью немногим более 45
км. В рамках одной статьи раскрыть весь комплекс межгосударственных
отношений Армения – Иран, значит расписаться в полном незнании все го мно -
гообразия нашей совместной 2700-летней истории, умалить глубинные,
незыблемые основы и традиции иранской (персидской) государственности.
Однако с уверенностью могу утверждать, что руководство Ирана объектив-
но заинтересовано в сильной и защищенной Россией Армении, так как это
созвучно интересам обеспечения национальной безопасности Исламской
Республики Иран. Наличие такой Армении, бесспорно, сведет на нет эконо-
мические устремления султана Реджепа, стремящегося любой це ной завла-
деть территорией по всей длине армяно-иранской государственной грани-
цы, соединив Нахичеванскую автономную республику (в составе Азер бай -
джана) с отвоеванными в сентябре–ноябре 2020 г. в ходе азербайджано-
турецкой войны с участием около 2000 тысяч сирийских наемников-тер ро -
ристов у Ногорно-Карабахской Республики районами зоны безопасности
Арцаха – Зангеланом, Джебраилом, Физули. Иранское руководство прекрас-
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но понимает, что на самом деле означали цитаты султана Реджепа из сти-
хотворения Бахтияра Вагабзаде «Арас–Арас», произнесенные султаном на
недавнем военном параде в Баку. Напомним читателям, что цитирование
Эр доганом именно этого стихотворения «Арас–Арас», считающегося лозун-
гом азербайджанских сепаратистов, поэтому немедленно получившее жест -
кое осуждение со стороны министра иностранных дел Мохаммада Зарифа,
на верняка навело иранскую сторону на определенные мысли. Уже не при-
ходится говорить о факте нахождения и в наши дни на границе Ирана сотен
и сотен сирийских наемников-террористов. Не могли в Иране не заметить и
значительное число самого современного вооружения израильского произ -
водства, которым была вооружена азербайджанская военщина, что во мно-
гом явилось следствием из года в год развивающегося военно-техническо-
го сотрудничества Израиля и Азербайджана.

Таким образом, уважаемый читатель, я вкратце изложил возможное
воз действие территориально-географических, политических, военно-стра-
тегических факторов на уровень национальной безопасности Республики
Ар мения. А теперь рассмотрим, каково влияние экономического фактора на
уровень безопасности РА. Итак, 5 мая 2020 г. ИА REGNUM опубликовало мою
статью под заглавием «Выживание Армении – без Пашиняна» (https://reg -
num.ru /news/polit/2938898.html), в которой отмечалось: «… В условиях зна -
чи тельного объема отрицательного сальдо баланса по текущим опе  рациям,
ко торое складывается из сальдо внешнеторгового баланса товаров и услуг,
чистого дохода от инвестиций и чистых денежных переводов, при зна чи -
тельном сокращении притока капитала (с $125 млн в 2018 году до $54,46
млн в 2019 г.), приведут к тому, что платежный баланс РА будет сводиться с
большим дефицитом. В этих условиях, если ЦБ РА не будет осуществлять
валютную интервенцию из своих резервов, произойдет ощутимое сниже-
ние обменного курса драма, то есть девальвация национальной валюты РА,
со всеми вытекающими из этого отрицательными последствиями …».
Прошло более семи месяцев со дня публикации этой статьи. Естественно,
что Никол Воваевич, себя любимый, ни бельмеса не смыслящий в вопро-
сах экономики и финансов, увы, да и в целом во всем, что ему как премьер-
министру РА должно быть известно, остался верен своей стихии, а именно:
своими многочисленными live-ами продолжал морочить головы оболванен-
ных его популистскими лозунгами масс, уже набившими оскомину угрозами
конфисковать, ткнуть мордой в асфальт, размазать по стенам. Далее, в си -
лу своей преступной некомпетентности или продажности (я склонен думать
об одновременном наличии обоих этих факторов), он капитулировал перед
турецко-азербайдабанскими вояками, воюющими в союзе с сирийскими на -
ем никами-террористами, сдав около 80% территории Республики Арцах.
Особо подчеркнем, что Пашинян с первого дня захвата власти в РА свои-
ми действиями провоцировал эту войну. После этих вводных предложений

751

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



приведем некоторую экономическую статистику. Так, государственный внеш -
ний долг РА за девять месяцев 2020 г. возрос на $192,259 млн, с $5784,518
млн на 31. 12. 2019 г. до $5976,777 млн на 30. 09. 2020 г. [Национальный
статистический комитет РА (НСК) «Социально-экономическое положение
Республики Армения в январе – октябре 2020 г.», стр. 98]. Заметим, что за
ян варь – октябрь т. г. внешний и взаимный торговый баланс составил (ми нус)
– $1 млрд 580 млн 745,3 тыс. (там же, стр., 111). При этом международные
валютные резервы Центрального банка РА (ЦБ РА) за январь – октябрь
2020 г. сократились на 21,16%, выраженные в на цио нальной валюте, дра-
мах («Справочник ЦБ РА, октябрь 2020 г.», стр. 33). Вследствие девальва-
ции национальной валюты, драма, сокращение международных валютных
резервов было более высоким. При этом примечательно, что за январь –
октябрь 2020 г. существенно возросли обязательства правительства РА пе -
ред коммерческими банками, на 30,6% («Спра воч ник ЦБ РА, октябрь 2020
г.», стр. 34). Добавим к сказанному, что в первом полугодии 2020 г. прямые
инвестиции в экономику РА составили (минус) – $ 102,4 млн, то есть имело
место чистое заимствование ими, принятие финансовых обязательств (НСК,
«Социально-экономическое положение Республики Армения в январе –
августе 2020 г.», стр. 111). Заметим также, что, если в январе – октябре 2019
г. чистый приток денежных средств физическим лицам по банковской сфере
составил $403 млн 501 тыс., в том числе приток из России $543 млн 31 тыс.,
из США (минус) – $23 млн 614 тыс. (то есть имел место чистый отток денеж-
ных средств), то в январе – ок тябре 2020 г. чистый приток денежных сред -
ств физическим лицам составил соответственно $523 млн 678 тыс., в том
числе из России – составил $317 млн 102 тыс., из США имел место чистый
приток денежных средств на сумму $238 млн 269 тыс. («Справочник ЦБ РА,
октябрь 2020 г.», стр. 23). Существенное сокращение поступлений денеж-
ных средств в РА из России в значительной степени было обусловлено су -
щественным сокращением оттока рабочей силы из РА в Россию на зара-
ботки в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Этот фактор одновременно свидетельствует о существенной зависимости
благосостояния определенной части граждан Армении от возможности
обеспечения занятости в РФ, что во многом облегчается членством РА в
Ев разийском экономическом со юзе. Посудите сами, уважаемый читатель.
В январе – октябре т. г. денежные поступления из РФ физическим лицам в
РА по банковской сфере сос та вили $671 млн 939 тыс. (не путать с чистым
притоком денежных средств), то их удельный вес по итогам десяти месяцев
текущего года составил 18,8% годового бюджета РА на 2020 г. Так вот при
столь существенной внеш ней помощи, немалом увеличении государствен-
ного внешнего долга, весомом росте государственного внутреннего долга
на 24,2% (НСК, «Социально-эко номическое положение Республики Ар ме -
ния в январе – октябре 2020 г.», стр. 97) правительству РА все-таки не уда-
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лось предотвратить девальвацию национальной валюты, драма. Так, если
в январе – декабре 2019 г. средний обменный курс драма составил 480,45
драма за $1, то на момент написания этих строк он составил 524,9 драма
за $1, то есть снижение кур са армянской национальной валюты по отноше-
нию к доллару на текущий момент составило 9,25%, и эта тенденция будет
продолжаться и в 2021 го ду. Для полноты картины заметим также, что во
внешнем и взаимном торго вом обороте РА удельный вес России за январь –
октябрь т. г. составил 30,3% (стран ЕАЭС – 31,7%), причем удельный вес экс-
порта из РА в РФ составил 25,5% от его общего объема, а импорта – 33% (НСК,
«Социально-экономическое положение Республики Армения в январе – ок -
тябре 2020 г.», стр. 113−114). Для полноты картины заметим также, что в Ар -
мении функционируют более 40 крупных предприятий со 100%-ным либо су -
щественным участием рос сий с кого капитала в ведущих отраслях экономи-
ки страны, которые входят в список крупных налогоплательщиков страны, а
также являются крупнейшими работодателями РА, в их числе ЗАО «Газ -
пром–Армения», ООО «Гео Про  Майнинг Голд», ЗАО «Электрические сети Ар -
мении», которые ежегодно входят в десятку крупнейших налогоплательщи-
ков Армении.

Думается, уважаемый читатель, что вышеприведенные факты не ос -
тавляют сомнений в том, что на такие объективные факторы, определяю-
щие уровень национальной безопасности Республики Армения, каковыми
являются территориально-географические, политические, экономические,
военно-стратегические, Россия имеет решающее значение и в силу этого
яв  ляется гарантом суверенитета и национальной безопасности Армении. И
на до быть либо круглым идиотом, либо откровенным предателем (что в
случае Армении сродни идиотизму), чтобы на современном, воистину судь-
боносном этапе истории армянской государственности не осознавать той
простой истины, что безопасное существование и процветание, будущее на -
 шего народа и двух армянских государств – Республики Армения и Рес пуб -
лики Ар цах  (Нагорно-Карабахская Республика․ – Ред.) – возможно лишь в
условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Бе -
лоруссии. Сильная Россия – гарант мира не только в регионе Южного Кав ка -
за, но и на планете Земля. И именно достижение осознанного выбора ар -
мянского народа на вхождение РА в Союзное государство России и Бе ло -
 руссии должно стать главнейшей задачей политического класса Ар мении.
Важно четко уяснить, что вхождение в Союзное государство дол жно быть
на основании нового Договора о создании Союзного государства, Ста тья 3 ко -
торого останется неизменной, как и в ныне действующем Договоре, а имен-
но: «Статья 3. 1. Союзное государство базируется на принципах су ве  рен но -
го равенства государств-участников (России, Белоруссии и Ар ме нии. – А. Г.),
добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обяза-
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тельств. 2. Союзное государство (Армении, Белоруссии и России) ос нова-
но на разграничении предметов ведения и полномочий между Союз ным го -
сударством и государствами-участниками».

Здесь вновь и вновь хотелось бы подчеркнуть, что созидание сильной
Ар мении из мечты может воплотиться в реальность лишь в Союзном госу-
дарстве с сильной и процветающей Россией. Все остальные мудрствова-
ния о стерильном суверенитете, комплементарности во внешней политике,
рав ноудаленности от главных центров силы мировой политики, об особом
пу ти и особом предназначении армянского народа будут лишь благими по -
желаниями, которыми, как известно, вымощена дорога в неоосманский ад.
Это всего лишь в лучшем случае проявления геополитической близорукости,
когда налицо факты «поддержания светочами мира и безопасности» объе -
диненного Запада, трепетные обсуждения покупки членом НАТО Турцией
рос сийских ракет противовоздушной обороны С-400, при замалчивании про -
 литой крови тысяч и тысяч молодых ребят и мирных граждан Арцаха, по -
гибших при непосредственном преступном участии Турции, являющейся
ст ра  тегическим союзником и жандармом НАТО на юго-восточных рубежах
Североатлантического альянса, то есть по периметру границ новосоздан-
ной неоосманско-эрдогановской империи. Воистину империи зла XXI века.

Вместо послесловия. Уважаемый читатель в недоумении может за -
дать ся и другим вопросом, а с чего это я в своей статье лишь мельком упо-
мянул о Николе Воваевиче, себя любимом, нежно именуемом в народе Ни -
ко лом-предателем? Так вот вчера, 16 декабря, он дал интервью корреспон-
денту aрмянского отдела радио «Свобода» (СМИ – иностранный агент). Да-
да, уважаемый читатель, той самой телерадиовещательной компании, ко то -
рая в апреле – мае 2018 года в режиме реального времени, практически круг -
лосуточно, показывала и рассказывала о титанических манипуляциях Ни -
кола по оболваниванию населения страны. В силу своего профессионализ-
ма интервьюер радио «Свобода» не мог не задать Николу Воваевичу не -
удобных, но весьма актуальныих вопросов, правда, без былого задора и эн -
тузиазма в голосе. Весь его вид являл собой образ обескураженного,
разоча рованного, обманутого в своих надеждах в общем-то образованного
журналиста. Не буду пересказывать очередную ахинею Пашиняна, ибо это
из серии «артель напрасный труд», хотя и признаюсь, что в меру изощрен-
ную ахинею. Главная цель, которая ставилась Николом в интервью, – от -
кровенным манипулированием замешанных на крови 5000 жертв войны увес -
ти внимание армянского общества от бурной дискуссии возмущенных граж-
дан и неослабевающего протестного движения в сторону от анализа пре-
ступной деятельности властей, а точнее, предать забвению замалчивани-
ем откровенного предательства персонально им, Николом Пашиняном, на -
циональных интересов Армении и Арцаха, которые 9 ноября привели к ка -
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тастрофе. Из всего сказанного, пожалуй, в одном «народный премьер» не
слукавил, а именно: Пашинян признал себя ответственным номер 1 за слу -
чившуюся катастрофу сентября – ноября 2020 года, что, по его мнению (если
таковое у него есть, а не вдолблено в его сознание кукловодами из-за буг -
ра), быть ответственным номер 1 вовсе не значит быть виновным номер 1.
Что ж, уже неплохо, что под конец своей кровавой карьеры Пашинян по нял-
та ки, что предъявлять обвинения в совершении преступления (в на шем слу-
чае особо тяжкого) – это в компетенции судебных органов, тех са мых су деб -
 ных органов, над которыми он и вся соросовская гниль на протяжении двух
с половиной лет измывались.

В заключение с учетом того, что говорилось о сатанинских деяниях Ни -
кола Пашиняна, чтобы ненароком не навести на себя николину порчу, завер-
шу статью словами из Священного Писания, смысл которого так и остался
не  ведом Пашиняну: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом су -
дите, таким будете судимы; и какой мерой мерите, такой и вам будут мерить.
И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем глазу не
чув  ствуешь?». Вместе с тем не могу воздержаться и не бросить упрёк в ад -
рес десятков и десятков тысяч зомбированных сатанинским популизмом Па -
шиняна наших граждан, а уж тем более образованной части еще вчерашних
по читателей «народного премьера», так и не понявших тогда, что своими
вос   торженными приветствиями Никола на площадях Еревана они всего лишь
выполняли предназначенную им роль подопытных существ для осуществ-
ления трагедии, уготованной для Армении закулисными стратегами цветных
революций. Что ж, господа хорошие, ищите справедливость – читайте Биб -
лию, да обрящете: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего
перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не
растерзали вас».

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՈՒԺԵՂ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՆ Է
ԵՐԿԻՐ ՄՈԼՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

Անոտացիա
Կամ լրիվ ապուշ, կամ բացահայտ դավաճան (Հայաստանի պարա գա -

յում ապուշության «ազգականն» է) պետք է լինել` հայոց պետականութ յան
ար  դի փուլում չհասկանալու համար, որ մեր ժողովրդի և հայկական եր կու պե -
տութ յունների` Հայաստանի և Արցախի (Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա   պե -
 տութ յուն – խմբ.) անվտանգ գոյությունն ու բարգավաճումը հնարա վոր են լոկ
Ռու սաստանի և Բելառուսի միութենական պետության մեջ Հա յաստանի
մտնե  լու պայմաններում։ Ուժեղ Ռուսաստանը խաղաղության երաշ խավորն է ոչ
միայն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում, այլև Երկիր մո լորակի վրա։

Հարգելի ընթերցող, իմ նախորդ` «Թուրքիան և Ադրբեջանը Հայաս -
տա   նում բորբոքում են երրորդ համաշխարհային պատերազմի օջախ» հոդ -
վա  ծում, հրապարակված 2020 թ. դեկտեմբերի 13-ին REGNUM տեղեկատ -
վա կան գործակալության կողմից, ես խոստացել էի առանձին վերլուծել ազ -
գա  յին անվտանգության ութ օբյեկտիվ աշխարհաքաղաքական գործոնների
ազ դեցությունը, դիցուք` տարածքային-աշխարհագրական, քաղաքական,
տն տե  սական, էկոլոգիական, ռազմաստրատեգիական, էթնիկական, ժողո -
վր դագրական և կրոնական։ Մի խոսքով` ընդգրկել անընդգրկելին։ Հասկա -
նա   լով այս գործոնների ողջ հրատապությունը հայոց պետականության ճա -
կա  տագրի համար` փոքր-ինչ ավելի հանգամանալիորեն պարզաբանեմ
դրան   ցից մի քանիսը։

Եվ այսպես, 1992 թ. մայիսի 15-ին Հայաստանի Հանրապետությունը
(այ ս ուհետ` ՀՀ) վավերացրեց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի
ստեղծման մասին Համաձայնագիրը, իսկ 2002 թ. հոկտեմբերի 7-ին վավե -
րաց րեց Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության
(ՀԱՊԿ) Կանոնադրությունը` դառնալով 1992 թ. մայիսի 15-ի Հավաքական
ան  վտանգության պայմանագրի ստեղծման Համաձայնագրի և 1999 թ. ապ -
րի լի 21-ի Հավաքական անվտանգության պայմանագրի երկարացման Ար -
ձա նագրության հիմնադիրներից մեկը (ՀԱՊԿ անդամներն են Հայաստանը,
Բե լ առուսը, Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ռուսաստանը, Տաջիկստանը)։ Ըն -
թեր ցողներին հիշեցնենք, որ ՀԱՊԿ Կանոնադրության Ներածականում գր -
ված է. «Լի են վճռականությամբ` այսուհետ ևս զարգացնելու և խորացնելու
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ռազ  մա քաղաքական համագործակցությունն ի շահ ազգային, տարա ծաշր ջա -
 նա յին և միջազգային անվտանգության ապահովման և ամրապնդման, իրենց
առ ջև նպատակ դնելով շարունակել և ամրացնել սերտ և համակողմանի դաշ -
նակ ցային հարաբերություններ արտաքին քաղաքական, ռազմական և ռազ -
մա  տեխնիկական ոլորտներում, ինչպես նաև պետությունների և ժողովուրդ -
նե րի անվտանգության անդրազգային մարտահրավերներին և սպառնալիք -
նե  րին դիմակայության ոլորտում ...»։ Այժմ մտաբերենք այն իրա դար ձութ -
յուն   ները, որոնք տեղի են ունեցել ՀՀ-ում ոչ վաղ անցյալում։

Եվ այսպես, 2018 թ. նոյեմբերի 2-ին «Русский Еврей» թերթում հրա -
պա րակվեց հոդված` «Փաշինյան. Հայաստանը ցանկանում է մասնակցել և´
ՆԱՏՕ-ում, և´ ՀԱՊԿ-ում» վերնագրով, որում ասվում է այն մասին, որ Հա -
յաս  տանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրել է
իր պետության` ՆԱՏՕ-ի կազմի մեջ մտնելու ցանկության մասին` միա ժա -
մա  նակ մնալով ՀԱՊԿ անդամ։ Նա այսպիսի հայտարարություն արել է Հյու -
սի   սատլանտյան դաշինքի` Նորվեգիայում անցկացվող Trident Juncture 2018
զո րավարժությունների ժամանակ, ուր մեկնել էր կազմակերպության գլխա -
վոր քարտուղար Ենս Սթոլթենբերգի անձնական հրավերով։ «Ինձ մշտա -
պես ասում են, որ չի կարելի միանգամից երկու աթոռի վրա նստել։ Ասում են,
որ ընտրությունը պետք է լինի կամ եվրատլանտյան, կամ ռուսամետ։ Ես սրա
հետ արմատապես համաձայն չեմ։ Իմ ժողովուրդը հաջողությամբ ինտեգր -
ված է աշխարհի երկրների մեծամասնության սոցիալական կյանքում, ինչն
ապա ցուցում է ցանկացած դաշինքի գոյության հնարավորությունը (ընդ որ -
ում` Նիկոլ Վովաևիչը համեստորեն լռության է մատնում այն փաստը, որ հայ
ժողովուրդը ցրված է ողջ աշխարհով Օսմանյան կայսրությունում 1915–1922
թթ. իրականացված Հայոց ցեղասպանության հետևանքով, հանցագոր ծութ -
յուն` կատարված ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ներկայիս ղեկավարության կուռ -
քե րի կողմից, որն այդպես էլ չի ապաշխարել մարդկության դեմ իր նախ նի -
նե րի կատարած հանցագործության համար – Ա. Գ.)։ Այո, առայժմ չկա երկիր,
որ մտնի և´ ՆԱՏՕ-ի, և´ ՀԱՊԿ-ի մեջ, բայց Հայաստանը կարող է դառնալ այն
կա մրջակը, որը կօգնի սկսել այդ երկխոսությունը ռազմական խոշոր դաշ -
նա կից ների միջև։ Եթե ՆԱՏՕ մտնելու համար Հայաստանը, այնուամե նայ -
նիվ, ստիպված կլինի դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, մենք կկատարենք այդ պայմանը։
Ես այդ մասին արդեն խոսել եմ Պուտինի հետ։ Կարծում եմ, նա կհասկանա
և հավանություն կտա մեր որոշմանը», – այսպես էր բարբաջել Նիկոլը Նորվե -
գիա յում (http://rusjev.net/2018/11/02/pashinyan-armeniya-hochet-uchastvo-
vat-i-v-nato-i-v-odkb/)։  

Հարգելի ընթերցողը կարող է հարց տալ. իսկ այդ ինչի՞ համար էր ՆԱՏՕ
գլխա վոր քարտուղարն անձամբ հրավիրել գունավոր (թավշյա) հեղափո -
խութ յան, իսկ իրականում` պարզապես պետական հեղաշրջման պարա գլուխ
Փա շինյանին ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին։ Պատասխանը պարզ է. «2008 թ.
մար տի 1–2-ի իրադարձությունների մասին քրեական գործի նախաքննութ -
յան շրջանակում հավաքված ապացույցների համադրման հիման վրա 2018 թ.
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հու լիսի 26-ին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին ներկա -
յաց  վեց մեղադրանք Հայաստանի Քր. օր. 300,1 հոդվածի 1-ին մասով այն
բա   նի համար, որ նա այլ անձանց հետ նախնական պայմանավորվածութ յամբ
տա պալել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական կար գը», –
աս վում էր ՀՀ Հատուկ քննչական ծառայության հաղորդագրությու նում։ Այս -
ինքն` Փաշինյանը ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններից արդեն երեք ամիս առաջ
էր նախաձեռնել կոնկրետ քայլեր «ՆԱՏՕ-ին և ՀԱՊԿ-ին ՀՀ միաժա մա նակ յա
ան դամակցության համար», իհարկե` բավական ինքնատիպ ձևով, դիցուք`
հենց ՀԱՊԿ ինստիտուտի վարկաբեկմամբ։ Ընթերցողը, անշուշտ, հաս կա -
նում է, որ ՀՀ Քր. օր. նշված հոդվածները ոչ մի ընդհանուր բան չու նեին Հա -
յաս տանի հարգանքի արժանի հայրենասեր, գեներալ-գնդապետ Յու րի Խա -
չա տուրովի հետ։ Նրան զրպարտեցին Փաշինյանի աջակիցներն իր իսկ ուղ -
ղա կի հրամանով, որը տրվել էր Արևմուտքի համաշխարհային քա ղա քա կա -
նութ յան ուժի հայտնի կենտրոնից։ Նրանց նպատակը մեկն էր` վարկա բեկել
ՀԱՊԿ-ը, նշանակում է` նաև Ռուսաստանը։ Հետո ավելին է։ Արդեն 2019 թ.
մար տի 19-ին մոլագարության աստիճանի գրգռված Նիկոլ Վովաևի չը մա -
մու լի ասուլիս հրավիրեց` նվիրված ՀԱՊԿ-ին, և սպառնաց, որ ՀԱՊԿ նոր
գլխա վոր քարտուղարը չի նշանակվի առանց Հայաստանի համաձայ նութ յան։
«Հա կառակ դեպքում դա նշանակում է, որ այդ կառույցը գոյություն չունի», –
իր դատավճիռը հրապարակեց «անվախ» Նիկոլ Վովաևիչը, որին հիմա
քնքշո րեն անվանում են Նիկոլ-դավաճան։ Եվ ահա, հարգելի ընթեր ցող, կա -
րե լի է շարունակել մեջբերել Փաշինյանի զառանցանքները ՀԱՊԿ-ի վե րա -
բեր յալ, բայց դրա կարիքը չկա այն պարզ պատճառով, որ, չնայած դրանց
թվաց յալ տարբեր ուղղվածություններին, դրանք ենթարկված են մի այն մեկ
նպա տակի, կրկնում եմ, ՀԱՊԿ և Ռուսաստանի վարկաբեկմանը։ Իհար կե,
Նի կոլ Վովաևիչի ջանքերն աննկատ չմնացին։ Այսպես, Փա շին յա նի հա մա -
կիր ներից մեկը, ՆԱՏՕ այդ նույն գլխավոր քարտուղար Ենս Սթոլ թեն բերգը,
որին այդքան անթաքույց քծնում էր Փաշինյանը, ս. թ. դեկտեմ բե րի 15-ին
Չեռ նոգորիայի վարչապետ Զդրավկո Կրիվոկապիչի հետ համա տեղ մա մու լի
ասու լիսում, պատասխանելով լրագրողների հարցերին (ըստ երևույթին, ի
նշան երախտագիտության Փաշինյանին), ոչ, ոչ, հարգելի ըն թեր  ցող, ո´չ
ՆԱՏՕ անդամի գործողությունների գնահատականի վերաբեր յալ, որը ս. թ.
սեպ տեմբեր–հոկտեմբերին Թուրքիայով մոտ 2 հազար սիրիա ցի վարձկան-
ահա բեկիչ էր նետել Ադրբեջան` Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա  պետության
Պաշտ պանության բանակի դեմ թուրք-ադրբեջանական զին ված ուժերի
ռազ մական գործողությունների թատերաբեմ, «լուսավորեց» քա ղաքակիրթ
Արև մուտքի սրտացավ լրագրողներին, որոնց փորը, ավելի շուտ` ուղեղը ցա -
վում էր անհամբերությունից` իմանալու ՆԱՏՕ գլխավոր քարտու ղարի դիր -
քո րոշումը Թուրքիայի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների վերաբերյալ (ԱՄՆ հե -
ռա ցող նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սուրբծննդյան տոների նվերը թուրք
սուլ թան Էրդողանին)։ Սրտիցս քար ընկավ, երբ ՆԱՏՕ գլխավոր քար տու -
ղա րը անթաքույց տառապանքների ու ապրումների միջից հայտարա րեց, որ
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Հյու սիսատլանտյան դաշինքը ափսոսում է պատժամիջոցների հա մար,
որոնք Վաշինգտոնը մտցրել է Թուրքիայի դեմ ռուսական ՀՕՊ С-400 հա մա -
կար գեր գնելու պատճառով։ Եվ ինչպես չափսոսել, եթե ԱՄՆ-ը սահ մա նա -
փա կումներ է մտցրել Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերութ յան
քար տուղարության, նրա ղեկավար Իսմայիլ Դեմիրի, ինչպես նաև երեք
բար ձ րաստիճան պաշտոնյաների դեմ հակաօդային պաշտպանության ռու -
սա կան համակարգեր գնելու պատճառով։ Ռուսաստանի դեմ հավաքական
Արև  մուտքի ամեն տեսակ հնարավոր ու անհնար պատժամիջոցներ մտցնե լու
ֆո նին ինչքա´ն կոշտ են թվում ԱՄՆ պատժամիջոցները միանգամից չո րս
թուրք պաշտոնյաների դեմ։ Իրոք որ, շատ ահավո´ր է։ Տեղի ունեցող ողջ
ան  հեթեթության համատեքստում ինձ լրջորեն տագնապեցնում է այլ բան,
այն է. մի՞թե ԱՄՆ-ում և լուսավորյալ Եվրոպայում իսպառ անհետացել են պայ -
ծառ ուղեղները, մի՞թե Մառախլապատ Ալբիոնի մշուշն իսկապես մթագնել է
հա վաքական Արևմուտքի բանականությունը, որը չի տեսնում տարեցտարի
Եր  կիր մոլորակին սպառնացող գլոբալ մարտահրավերները, որոնք սպառ -
նում են կյանքի գոյությանն այդ մոլորակի վրա, դիցուք` կլիմայի գլոբալ փո -
փո  խությունները, շարունակական համավարակի սպառնալիքը, սովը ...
Բայց սա միանգամայն այլ վերլուծության թեմա է։ Իսկ այստեղ սահ մանա -
փակ վենք նրանով, որ ազգային անվտանգության մակարդակի վրա ազդող
ութ օբյեկտիվ գործոններից երկուսը` քաղաքականը և ռազմաստրատեգիա -
կանը, վերջին 2,5 տարում Փաշինյանի և իշխանությունում սորոսյան լափա -
կեր  ների նպատակասլաց, հնարամիտ քաղաքականության հետևանքով, մեղմ
ասած, ոչ մի կերպ չեն նպաստել Հայաստանի ազգային անվտանգության
մա  կար դակի բարձրացմանը։ Ինչ վերաբերում է տարածքային-աշխարհա -
գրա  կան գործոնի ազդեցությանը ազգային անվտանգության մակարդակի
վրա, ապա այստեղ ևս տագնապի քիչ հիմքեր չկան։ Հայաստանի հետ պե -
տա  կան սահման ունեցող չորս երկրներից Թուրքիան և Ադրբեջանը մեզ բա -
ցա հայտ թշնամական պետություններ են։ Հայաստան – Վրաստան միջ պե -
տա կան հարաբերությունները, ավաղ, հիմնված են ոչ միայն հայ և վրացի
ժո  ղովուրդների բազմադարյա բարեկամության վրա, այլև շատ բանով պայ -
մա նավորված են ոչ պակաս կարևոր տարածքային-աշխարհագրական,
ռազ  մա ստրատեգիական, քաղաքական և տնտեսական գործոններով, որոնք
ան միջականորեն ազդում են հենց Վրաստանի ազգային անվտանգության
մա  կարդակի վրա։ Մի կողմից` Բաքու–Թբիլիսի–Ջեյհան նավթատարը, Բա -
քու–Թբի լիսի–Էրզրում մայրուղային գազատարը կամ Հարավկովկասյան
գա  զատարը, մյուս կողմից` Բաքու–Թբիլիսի–Կարս երկաթուղին (տրանս -
պոր տային միջանցք, որը միմյանց է կապում Ադրբեջանի, Վրաստանի և
Թուր  քիայի երկաթուղային ցանցերը)։ Այստեղ պետք է հիշատակել նաև
թուր  քական կապիտալի գերակշիռ առկայությունն Աջարիայում։ Միևնույն
ժա  մանակ, Վրաստանի անթաքույց ձգտումը` դառնալ ՆԱՏՕ անդամ, ռուս-
վրա  ցական հարաբերությունների չկարգավորվածության առկայությունը
(Հա րավային Օսիայի և Աբխազիայի առնչությամբ), անկասկած, էական (քա -
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ղա քական և ռազմաստրատեգիական) գործոններ են, որոնք ազդում են
Վրաս  տանի ազգային անվտանգության մակարդակի վրա և, բնականաբար,
որո շում նաև Հայաստանի ու Վրաստանի միջպետական հարաբերություն -
նե րի համալիրը։ Եվ վերջապես, չորրորդ երկիրը Իրանի Իսլամական Հան -
րա  պետությունն է, որի հետ ՀՀ-ն ունի 45 կմ-ից մի փոքր ավելի պետական
սահ ման։ Մեկ հոդվածի շրջանակում Հայաստան – Իրան միջպետական հա -
րա բերությունների ողջ համալիրը պարզաբանելը կնշանակի բնավ չիմանալ
մեր համատեղ 2700-ամյա պատմության ողջ բազմազանությունը, նվա զեց -
նել իրանական (պարսկական) պետականության խորքային, անխախտ հիմ -
քերն ու ավանդույթները։ Բայց վստահաբար կարող եմ հավաստիացնել, որ
Իրա նի ղեկավարությունն օբյեկտիվորեն շահագրգռված է ուժեղ և Ռու սաս -
տանի կողմից պաշտպանված Հայաստանով, քանի որ դա համահունչ է
Իրա նի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության ապա -
հով  ման շահերին։ Այդպիսի Հայաստանի առկայությունը, անշուշտ, զրոյի
կհան  գեցնի սուլթան Ռեջեփի տնտեսական նկրտումները, որը ձգտում է
ամեն գնով տիրանալ հայ-իրանական պետական սահմանի ողջ երկայնքով
ըն  կած տարածքին` միավորելով Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետութ -
յունը (Ադրբեջանի կազմում) 2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբերին ադրբեջանա-
թուր քական պատերազմի ընթացքում (մոտ 2000 սիրիացի վարձկան-ահա -
բե  կիչների մասնակցությամբ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից
խլած անվտանգության գոտու շրջանների` Զանգելանի, Ջեբրայիլի, Ֆի զու -
լիի հետ։ Իրանի ղեկավարությունը հիանալի հասկանում է, թե ինչ էին իրա -
կա նում նշանակում սուլթան Ռեջեփի մեջբերումները Բախտիյար Վա հաբ -
զա դեի «Արաս–Արաս» ոտանավորից, որը սուլթանն արտասանեց վեր ջերս
Բաք վում տեղի ունեցած զորահանդեսի ժամանակ։ Ընթերցողներին հի շեց -
նենք, որ Էրդողանի կողմից հենց այդ` «Արաս–Արաս» ոտանավորն (որը հա -
մար վում է ադրբեջանցի անջատողականների կարգախոսը, դրա համար էլ
ան միջապես կոշտ դատապարտման ենթարկվեց Իրանի ար տաքին գոր ծե րի
նա խարար Մոհամադ Զարիֆի կողմից) արտասանելն է հաս տատ իրա նա -
կան կողմին մղել որոշակի մտքերի։ Էլ չեմ ասում նաև մեր օրե րում Իրանի
սահ մանի մոտ սիրիացի հարյուրավոր վարձկան-ահա բե կիչների գտնվելու
փաս տի մասին։ Իրանում չէին կարող չնկատել նաև իս րա յելական ար տա -
դրութ յան ամենաարդիական սպառազինության զգալի քա նակությունը,
որով զինված էին ադրբեջանական հրոսակները, ինչը հիմ նա կանում հե -
տևանքն էր Իսրայելի և Ադրբեջանի տարեցտարի զարգացող ռազ մա տեխ -
նի կական համագործակցության։

Այսպիսով, հարգելի ընթերցող, ես հակիրճ ներկայացրի տարածքային-
աշ  խարհագրական, քաղաքական, ռազմաստրատեգիական գործոնների
հնա  րավոր ազդեցությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ան վ -
տան գության մակարդակի վրա։ Իսկ հիմա դիտարկենք, թե ինչպիսին է տն -
տե  սական գործոնի ազդեցությունը ՀՀ անվտանգության մակարդակի վրա։
Եվ այսպես, 2020 թ. մայիսի 5-ին REGNUM տեղեկատվական գործակա լութ -
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յու նը հրապարակեց իմ հոդվածը` «Հայաստանի ապրելունակությունն`
առանց Փաշինյանի» վերնագրով (https://regnum.ru/news/polit/2938898.html),
որում նշվում էր. «... ընթացիկ գործառնությունների հաշվեկշռի բացասա -
կան սալդոյի զգալի ծավալի պայմաններում, որը ստեղծվում է ապրանք նե րի
և ծառայությունների արտաքին առևտրային հաշվեկշռի սալդոյից, ներ -
դրում  ների և զուտ դրամական փոխանցումների զուտ եկամտից, կապի տա -
լի հոսքի զգալի կրճատման պարագայում (2018թ. $125 մլն-ից մինչև $54,46 մլն
2019-ին), ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը կլինի մեծ դեֆիցիտով։ Այս պայման նե -
րում, եթե ՀՀ ԿԲ-ն չիրականացնի արժութային ինտերվենցիա իր պա հուստ -
նե րից, ապա տեղի կունենա դրամի փոխարժեքի զգալի նվազեցում, այ սինքն`
ՀՀ ազգային արժույթի արժեզրկում` դրանից բխող բոլոր բա ցա սական հե -
տևանք ներով ...»։ Այս հոդվածի հրապարակումից հետո անցել է ավե լի քան
յոթ ամիս։ Բնական է, որ Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրեցյալը, որը ոչինչ չի
հաս կանում տնտեսությունից և ֆինանսներից, ավաղ, առ հա սա րակ բոլոր
հար ցերից, որոնք նրան` որպես ՀՀ վարչապետի, պետք է որ հայտնի լի -
նեին, հավատարիմ մնաց իր տարերքին, դիցուք. բազմաթիվ live-երով շա -
րու նակեց մթագնել իր պոպուլիստական կարգախոսներից բթացած զանգ -
ված ների ուղեղները բռնագանձելու, ասֆալտին փռելու, պատերին ծե փելու
ար դեն զզվեցրած սպառնալիքներով։ Այնուհետև, իր հանցավոր ան ձեռն հա -
սութ յան կամ ծախվածության պատճառով (հակված եմ կար ծե լու, որ այս
երկու գործոնն էլ առկա են) նա կապիտուլացվեց սիրիացի վար ձկան-ահա -
բե կիչների հետ միասին կռվող թուրք-ադրբեջանական հրոսակ ների առջև`
հանձ նելով Արցախի Հանրապետության տարածքի մոտ 80%-ը։ Հատ կա -
պես ընդգծենք, որ Փաշինյանը ՀՀ-ում իշխանությունը զավթելու առա ջին
իսկ օրվանից իր գործողություններով սադրում էր այդ պատերազ մը։ Նե րա -
ծա  կան այս նախադասություններից հետո ներկայացնենք տն տե սական որոշ
վի ճակագրություն։ Այսպես, ՀՀ արտաքին պետական պարտքը 2020թ. ինն
ամիս ներին ավելացել է $192,259 մլն-ով` 31. 12. 2019 թ. $5784,518 մլն-ից 30. 09.
2020 թ. հասնելով $5976,777 մլն-ի [ՀՀ Ազգային վիճակագ րա կան կո մի տե
(ԱՎԿ), «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսա կան վիճակը
2020 թ. հունվար-հոկտեմբերին», էջ 98]։ Նշենք, որ ս. թ. հուն վար–հոկտեմբերին
ար տաքին և փոխադարձ առևտրային հաշվեկշիռը կազ մել է (մինուս) – $1
մլրդ 580 մլն 745,3 հազ. (նույն տեղում, էջ 111)։ Ընդ որում` ՀՀ Կենտրոնական
բան կի (ՀՀ ԿԲ) միջազգային արժութային պաշարները 2020թ. հունվար-հոկ -
տեմ բերին կրճատվել են 21,16%-ով` արտահայտված ազ գային արժույթով`
դրա մով («ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր», 2020 թ. հոկտեմբեր, էջ 33)։ Ազգային ար -
ժույ թի` դրամի արժեզրկման հետևանքով միջազգային ար ժութային պա շար -
նե րի կրճատումն ավելի բարձր կլիներ։ Ընդ որում` հատ կա նշական է, որ
2020 թ. հունվար–հոկտեմբերին էապես ավելացել են ՀՀ կառավարության
պար տավորություններն առևտրային բանկերի առջև` 30,6%-ով («ՀՀ ԿԲ տե -
ղե կագիր», 2020 թ. հոկտեմբեր, էջ 34)։ Ասվածին հավելենք, որ 2020 թ.
առա ջին կիսամյակում ուղղակի ներդրումները ՀՀ տնտեսութ յու նում կազմել
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են (մինուս) – $102,4 մլն, այսինքն` տեղի է ունեցել դրանց զուտ փո խա ռութ -
յուն, ֆինանսական պարտավորությունների ընդունում (ԱՎԿ, «Հա  յաստանի
Հան րապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ. հուն  վար–օգոստոսին»,
էջ 111)։ Նշենք նաև, որ եթե 2019 թ. հունվար-հոկ տեմբերին բանկային ոլոր -
տով ֆիզիկական անձանց դրամական միջոցների ներհոսքը կազմել է $403
մլն 501 հազ., այդ թվում ներհոսքը Ռուսաստանից` $543 մլն 31 հազ., ԱՄՆ-ից
(մի նուս) – $23 մլն 614 հազ. (այսինքն` տեղի է ունե ցել դրամական միջոցների
զուտ արտահոսք), ապա 2020 թ. հուն վար–հոկ տեմ բերին ֆիզիկական ան -
ձանց դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը կազ մել է հա մա պա տաս խա -
նա բար $523 մլն 678 հազ., այդ թվում Ռուսաս տա նից կազմել է $317 մլն 102
հազ., ԱՄՆ-ից տեղի է ունեցել $238 մլն 269 հազ. գումարի դրամական մի -
ջոց ների զուտ ներհոսք («ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր», հոկ տեմբեր, 2020 թ., էջ 23)։
Ռու սաստանից ՀՀ դրամական միջոցների մուտ քի էական կրճատումը զգա լի
չա փով պայմանավորված էր ՀՀ-ից Ռուս աս տան արտագնա աշխատուժի
ար տահոսքի էական կրճատմամբ` կորո նավի րուսի համաճարակի հետ
կապ ված սահմանափակումների հետև անքով։ Այս գործոնը միաժամանակ
վկա յում է այն մասին, որ Հայաստանի քա ղա քացիների որոշակի հատվածի
բա րեկեցությունն էապես կախված է ՌԴ-ում զբաղվածության ապահովման
հնա րավորությունից, ինչը շատ բա նով հեշտանում է այն հանգամանքով, որ
ՀՀ-ն անդամակցում է Եվրասի ական տնտեսական միությանը։ Ինքներդ դա -
տեք, հարգելի ընթերցող։ Ս. թ. հուն վար–հոկտեմբերին ՌԴ-ից դրամական
փո խանցումները ՀՀ ֆիզիկա կան անձանց բանկային ոլորտով կազմել են
$671 մլն 939 հազ. (չշփոթել դրա մական միջոցների զուտ ներհոսքի հետ),
դրանց տեսակարար կշիռը ըն թացիկ տարվա տասն ամիսների արդ յունք նե -
րով կազմել է ՀՀ 2020 թ. տա րեկան բյուջեի 18,8%-ը։ Եվ ահա, այսքան էա -
կան արտաքին օգնության, արտաքին պետական պարտքի ոչ փոքր ավե -
լաց ման, 24,2%-ով ներքին պե տական պարտքի պատկառելի աճի պա րա -
գա յում (ԱՎԿ, «Հայաստանի Հան րապետության սոցիալ-տնտեսական վի -
ճա կը 2020 թ. հուն վար–հոկ տեմբերին», էջ 97) ՀՀ կառավարությանը, այ նու -
ամե նայնիվ, չհաջողվեց կանխել ազգային արժույթի` դրամի արժեզրկումը։
Եթե 2019 թ. հուն վար–դեկ  տեմբերին դրամի միջին փոխարժեքը կազմում էր
480,45 դրամ $1-ի դիմաց, ապա այս տողերի գրվելու պահին այն կազմում
էր 524,9 դրամ $1-ի դիմաց, այսինքն` հայկական ազգային արժույթի փո -
խար ժեքի նվազումը դոլարի նկատմամբ ներկա պահին կազմում է 9,25%, և
այս միտումը կշա րու  նակվի նաև 2021թ.։ Որպեսզի պատկերն ավելի ամ բող -
ջա կան լինի, նշենք նաև, որ ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրային հաշ -
վե կշռում Ռուսաս տա նի տեսակարար կշիռը ս. թ. հունվար–հոկտեմբերին
կազ մել է 30,3% (ԵՏՄ եր կրներ – 31,7%), ընդ որում` ՀՀ-ից ՌԴ ար տա հան -
ման տեսակարար կշիռը կազմել է դրա ընդհանուր ծավալի 25,5%-ը, իսկ
ներ մուծմանը` 33%-ը (ԱՎԿ, «Հա յաստանի Հանրապետության սոցիալ-
տնտե սական վիճակը 2020թ. հուն վար-հոկտեմբերին», էջ 113–114)։ Պատ -
կե րի ամբողջականության հա մար նշենք նաև, որ Հայաստանում, երկրի

762

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



տնտե սության առաջատար ճյու ղե րում գործում են ավելի քան 40 խոշոր
ձեռ նարկություններ ռուսական կա պիտալի 100%-ոց կամ էական մաս նակ -
ցութ յամբ, որոնք երկրի խոշոր հար կա տուների ցուցակում են, ինչպես նաև
հան դիսանում են խոշոր գործա տու ներ ՀՀ-ում, դրանց թվում են` «Գազ -
պրոմ-Արմենիա» ՓԲԸ-ն, «ԳեոՊրոՄայ նինգ Գոլդ» ՍՊԸ-ն, «Հայաստանի
էլեկ տրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն, որոնք ամեն տարի Հայաստանի խոշոր հար -
կա տուների տասնյակում են։

Կարծում եմ, հարգելի ընթերցող, որ վերոնշյալ փաստերը կասկածներ
չեն թողնում այն հարցում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ան -
վ տան գության մակարդակը որոշող այնպիսի օբյեկտիվ գործոնների վրա,
ինչ պիսին են տարածքային-աշխարհագրականը, քաղաքականը, տնտեսա -
կա նը, ռազմաստրատեգիականը, Ռուսաստանն ունի վճռական նշանա -
կութ   յուն ու դրանից ելնելով հանդիսանում է Հայաստանի ինքնիշխանության
ու ազգային անվտանգության երաշխավորը։ Եվ պետք է կամ լրիվ ապուշ,
կամ բացահայտ դավաճան լինել (Հայաստանի պարագայում ապուշության
«ազ   գականն» է)` հայոց պետականության արդի, հիրավի, բախտորոշ փուլ -
ում չհասկանալու համար այն պարզ ճշմարտությունը, որ մեր ժողովրդի և
հայ  կական երկու պետությունների` Հայաստանի և Արցախի (Լեռնային Ղա -
րա  բաղի Հանրապետություն – խմբ.) անվտանգ գոյությունն ու բարգա վա -
ճու մը հնարավոր են լոկ Ռուսաստանի և Բելառուսի միութենական պե տութ -
յան մեջ Հայաստանի մտնելու պայմաններում։ Ուժեղ Ռուսաստանը խաղա -
ղութ յան երաշխավորն է ոչ միայն Հարավային Կովկասի տարածա շրջա -
նում, այլև Երկիր մոլորակի վրա։ Եվ հայ ժողովրդի` Ռուսաստանի ու Բե լա -
ռու սի միութենական պետության մեջ ՀՀ-ի մտնելու գիտակցված ըն տրութ -
յանը հասնելը հենց պետք է դառնա Հայաստանի քաղաքական դասի գլխա -
վո րագույն խնդիրը։ Կարևոր է հստակ պարզաբանել, որ միութենական պե -
տութ յան մեջ մտնելը պետք է լինի միութենական պետության ստեղծման
մա սին նոր Պայմանագրի հիման վրա, որի 3-րդ հոդվածը կմնա անփոփոխ,
ինչ պես և ներկայում գործող Պայմանագրում, դիցուք. «Հոդված 3. 1. Միու -
թե նական պետությունը հենվում է մասնակից պետությունների (Ռուսաս տա նի,
Բե լառուսի, Հայաստանի – Ա. Գ.) ինքնիշխան հավասարության սկզբուն ք նե րի,
ինք նակամության, նրանց կողմից փոխադարձ պարտավորություն ների բա -
րե խիղճ կատարման վրա։ 2. Միութենական պետությունը (Հայաս տ անի, Բե -
լա ռուսի և Ռուսաստանի) հիմնված է միութենական պետության և մաս նա -
կից պետությունների միջև կառավարման առարկաների ու լիազո րութ  յուն -
նե րի սահմանազատման վրա»։

Այստեղ նորից ու նորից կցանկանայի ընդգծել, որ ուժեղ Հայաստանի
ստեղ ծումը երազանքից կարող է վերածվել իրականության միայն ուժեղ և
բար  գավաճ Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մեջ։ Մնացած բո -
լոր իմաստակությունները ստերիլ ինքնիշխանության, արտաքին քաղաքա -
կա  նութ յունում կոմպլեմենտարության, համաշխարհային քաղաքականութ -
յան ուժի գլխավոր կենտրոններից հավասար հեռավորության, հայ ժողովր դի
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հա տուկ ուղու և հատուկ նշանակության մասին կլինեն միայն բարեմաղ -
թանք  ներ, որոնցով, ինչպես հայտնի է, գցված է դեպի նեոօսմանյան դժոխք
տա  նող ճանապարհը։ Սա` միայն աշխարհաքաղաքական կարճատեսութ -
յան դրսևորման լավագույն պարագայում, երբ ակնհայտ են միավորված
Արև  մուտքի «խաղաղության ու անվտանգության լուսատուների աջակ ցութ -
յան» փաստերը, ՆԱՏՕ անդամ Թուրքիայի կողմից ռուսական հակաօդային
պաշտ պանության С-400 հրթիռների գնման սրտահույզ քննարկումները, երբ
լռութ յան է մատնվում հազարավոր երիտասարդների ու Արցախի խաղաղ
բնա  կիչների հեղված արյունը, որոնք զոհվեցին Թուրքիայի անմիջական
հան  ցավոր մասնակցությամբ, Թուրքիայի, որը ՆԱՏՕ ռազմավարական
դաշ  նակիցն է և Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հարավարևելյան մա տույ ց նե րի,
այ սինքն` նորաստեղծ նեոօսմանյան-էրդողանյան կայսրության սահ ման  նե րի
ողջ պարագծի ժանդարմը։ Կայսրություն, որը, հիրավի, XXI դարի չա րի
կայս րություն է։

Վերջաբանի փոխարեն: Հարգելի ընթերցողը կարող է տարակուսած
մեկ այլ հարց էլ տալ։ Իսկ այդ ինչո՞ւ ես իմ հոդվածում միայն հպանցիկ հի -
շա  տակեցի Նիկոլ Վովաևիչին` իր իսկ սիրեցյալին, որին ժողովուրդը քնք -
շա  բար Նիկոլ-դավաճան է անվանում։ Եվ ահա երեկ` դեկտեմբերի 16-ին,
նա հարցազրույց տվեց «Ազատություն» ռադիոյի հայկական բաժնին (ԶԼՄ-ն
օտա րերկրյա գործակալ է)։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, այն նույն հեռուս -
տա   ռադիոհեռարձակող ընկերությանը, որը 2018 թ. ապրիլ–մայիսին իրա -
կան ժամանակի ռեժիմով, գրեթե շուրջօրյա, ցուցադրում և ներկայացնում էր
Նի  կոլի` երկրի բնակչության բթացման տիտանական մանիպուլյացիաները։
«Ազա  տություն» ռադիոյի հարցազրուցավարը, իր պրոֆեսիոնալիզմից ել նե լով,
չէր կարող անհարմար, բայց բավական արդիական հարցեր չտալ Նի կոլ
Վո վաևիչին, իհարկե, ձայնի մեջ երբեմնի ավյունն ու խանդավառութ յունը
չկա յին։ Նրա ամբողջ տեսքը վհատված, հուսալքված, իր հույսերի մեջ խաբ -
ված` ընդհանուր առմամբ կիրթ լրագրողի կերպար էր ներկայացնում։ Չեմ
անդ րադառնա Փաշինյանի հերթական բարբաջանքին, քանի որ դա «զուր աշ -
խա տանք արտել»-ի սերիայից է, չնայած խոստովանում եմ, որ չափավոր
ճկուն անհեթեթություն էր։ Գլխավոր նպատակը, որ դրել էր Նիկոլը հարցա -
զրույ  ցի մեջ, այն էր, որպեսզի պատերազմի 5000 զոհերի արյան հեղման մեջ
մաս  նակիցներին բացահայտ մանիպուլացնելով` հայ հասարակության
ուշա դ րությունը շեղի զայրույթով բռնկված քաղաքացիների բուռն բանա վե -
ճից և չթուլացող բողոքի շարժումից, որպեսզի չվերլուծվի իշխանություն նե րի
հան ցավոր գործունեությունը, ավելի ճիշտ` լռության մատնելով մոռա ցութ -
յան տրվի անձամբ իր` Նիկոլ Փաշինյանի բացահայտ դավաճանութ յունը
Հա յաստանի և Արցախի ազգային շահերին, ինչն էլ նոյեմբերի 9-ին հան գեց -
րեց աղետի։ Ողջ ասվածի մեջ միայն մի բանում չխորամանկեց «ժող վար չա -
պե տը», այն է. Փաշինյանն իրեն ճանաչեց 2020 թ. սեպտեմ բեր–նոյեմբերին
կա տարված աղետի թիվ 1 պատասխանատու, ինչը` թիվ 1 պա տաս խա նա -
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տու լինելը, նրա կարծիքով (եթե կարծիք ունի, այլ ոչ թե դա գլուխը մտցրել
են անդրօվկիանոսյան տիկնիկավարները), բնավ չի նշա նա կում լինել թիվ 1
մե ղավոր։ Դե ինչ, արդեն վատ չէ, որ իր արյունոտ կարիե րա յի վերջում Փա -
շին յանն, այնուամենայնիվ, հասկացավ, որ հանցա գոր ծութ յուն (մեր պա րա -
գա յում` առանձնապես ծանր) կատարելու մեջ մեղա դրան քներ հարուցելը դա -
տա կան մարմինների իրավասությունն է, որոնց ինքն ու ողջ սորոսյան նեխ -
ված քը երկուսուկես տարի ծաղրուծանակի են ենթարկել։

Ամփոփելով` հաշվի առնելով այն, ինչ ասվեց Նիկոլ Փաշինյանի սա -
տա նայական արարքների մասին, որպեսզի հանկարծ Նիկոլի թուղթուգրին
չար  ժանանամ, հոդվածս ավարտեմ Սուրբ գրքի խոսքերով, որոնց իմաստը
այդ  պես էլ հասու չդարձավ Փաշինյանին. «Մի դատեք, որ չդատվեք։ Որով -
հե  տև ինչ դատաստանով որ դատում եք, նրանով պիտի դատվեք և ինչ չա -
փով որ չափում եք, նրանով կչափվի ձեզ։ Եվ ինչո՞ւ քո եղբոր աչքի միջի
շյու ղը տեսնում ես, և քո աչքի միջի գերանը չես նշմարում»։ Միևնույն ժա մա -
նակ, չեմ կարող ձեռնպահ մնալ և կշտամբանք չուղղել Փաշինյանի սատա -
նա յա կան պոպուլիզմով զոմբիացված տասնյակ հազարավոր քաղաքա ցի -
նե րին, առավել ևս` «ժողվարչապետի» դեռևս երեկվա երկրպագուների կրթ -
յալ հատվածին, որոնք այն ժամանակ այդպես էլ չհասկացան, որ Նիկոլին
Եր և անի հրապարակներում իրենց հիացական ողջույններով դիմավորելով`
կա տարում էին ընդամենը իրենց համար նախանշված` փորձի ենթակա
էակ  ների դեր` իրականացնելու համար այն ողբերգությունը, որը պատ րաս -
տվել էր Հայաստանի համար գունավոր հեղափոխությունների անդրկուլիս -
յան ստրատեգների կողմից։ Դե ինչ, պարոնայք, փնտրո´ւմ եք արդարութ -
յուն` կարդացեք Աստվածաշունչ, և կտրվի ձեզ. «Սուրբ բանը շներին մի տաք,
ոչ էլ ձեր մարգարիտները գցեցեք խոզերի առաջին, որ նրանց կոխ չտան
իրանց ոտքերովը և ետ դառնան ձեզ պատառեն»։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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БУДЕТ КРОВЬ. В ЕРЕВАНЕ ЖДУТ СТОЛКНОВЕНИЯ 
ПРОТИВНИКОВ ПАШИНЯНА С ПОЛИЦИЕЙ

Во вторник в Ереване проходят массовые протесты с требованием
от  ставки премьера страны Никола Пашиняна. Митинг с требованием от -
став ки Пашиняна организовали 17 оппозиционных партий Армении, ко -
то  рые создали «Движение за спасение родины». Собравшиеся обви-
няют Па шиняна в начале войны в Нагорном Карабах и в подписании пе -
ре мирия 9 ноября, которое митингующие считают капитуляцией. В сре ду
ожи дается, что протестующие перейдут к более решительным дей-
ствиям.

Экс-мэр Еревана, бывший депутат Национального Собрания Ар ме -
нии Ар ташес Гегамян оценил в эфире Национальной службы новостей
Рос  сийской Федерации (НСН) возможность бескровной смены власти в
стра  не.

«Желание значительной части армянского народа – видеть Ар ме -
нию без Никола Пашиняна. Что же касается бескровной смены власти,
то это зависит от хозяев Пашиняна, которые находятся в Лондоне и Ва -
шинг  то не. Им нужна кровь и дестабилизация ситуации в Армении. Тогда
нач  нется новая эскалация и в Нагорном Карабахе», – сказал Гегамян.

Он также отметил, что дестабилизация политической ситуации в
Ар  ме нии также нужна президенту Турции Тайипу Эрдогану.

По его словам, мирные демонстрации могут закончиться прямыми
столк   новениями с полицией. «С наступлением темноты найдутся пропла-
ченные провокаторы, которые сделают все, чтобы были столкновения», –
по  лагает Гегамян.

Отвечая на вопрос НСН о возможном преемнике Пашиняна, армян-
ский политик посоветовал обратиться в американское посольство.

Сам Пашинян в отставку уходить не собирается. Президент Ар ме -
нии Армен Саркисян ранее призвал провести досрочные выборы, а до
них сформировать правительство национального согласия.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Ка ра -
 ба хе обострился 27 сентября 2020 года. Стороны обвинили друг дру га в
ата  ках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская
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Рес  пуб лика заявила об обстрелах мирного населения. 10 ноября всту-
пило в си лу соглашение о прекращении огня, подписанное президентами
России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении.
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ԱՐՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻ: ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ՍՊԱՍՈՒՄ ԵՆ
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ՓԱՇԻՆՅԱՆԻ 

ՀԱԿԱՌԱԿՈՐԴՆԵՐԻ ԲԱԽՄԱՆ

Երեքշաբթի Երևանում տեղի են ունենում զանգվածային ցույցեր երկ րի
վար  չապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Փաշինյանի
հրա  ժարականը պահանջող հանրահավաքը կազմակերպել են Հայաստանի
17 ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնք ստեղծել են «Հայրենիքի փր -
կութ  յան կոմիտե» շարժումը։ Ցուցարարները Փաշինյանին մեղադրում են
Լեռ    նային Ղարաբաղում պատերազմ սկսելու և նոյեմբերի 9-ի հրադադարը
ստո րագրելու մեջ, ինչը ընդվզողները համարում են կապիտուլյացիա։
Սպաս  վում է, որ նրանք չորեքշաբթի օրը կդիմեն ավելի վճռական գործո -
ղութ  յունների։

Երևանի նախկին քաղաքապետ, Հայաստանի Ազգային ժողովի նախ կին
պատ գամավոր Արտաշես Գեղամյանը НСН-ի (Ռուսաստանի Դաշնութ յան
Նո րությունների Ազգային ծառայություն) եթերում անդրադարձել է երկ րում
անա րյուն իշխանափոխության հնարավորությանը։

«Հայ ժողովրդի զգալի մասի ցանկությունն է` Հայաստանը տեսնել
առանց Նիկոլ Փաշինյանի։ Իսկ ինչ վերաբերում է անարյուն իշխա նա փո -
խութ  յանը, ապա դա կախված է Փաշինյանի տերերից, որոնք գտնվում են
Լոն  դոնում ու Վաշինգտոնում։ Նրանց պետք է արյուն և Հայաստանում իրա -
վի  ճակի ապակայունացում։ Այդ ժամանակ կսկսվի նոր թեժացում Լեռնային
Ղա  րաբաղում», – ասաց Գեղամյանը։

Նա նշեց նաև, որ Հայաստանում քաղաքական իրավիճակի ապա կա -
յու  նացումն անհրաժեշտ է նաև Թուրքիայի նախագահ Թայիփ Էրդողանին։

Նրա խոսքով` խաղաղ ցույցերը կարող են ավարտվել ոստի կա նութ -
յան հետ ուղղակի բախումներով։ «Մութն ընկնելուն պես կգտնվեն վճար -
ված սադրիչներ, որոնք ամեն ինչ կանեն, որպեսզի բախումներ լինեն», –
կար  ծում է Գեղամյանը։

Պատասխանելով Փաշինյանի հնարավոր հաջորդի մասին НСН-ի
հար  ցին` հայ քաղաքական գործիչը խորհուրդ տվեց դիմել ամերիկյան դես -
պա  նատուն։

Ինքը` Փաշինյանը, չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Հայաս -
տա  նի նախագահ Արմեն Սարգսյանն ավելի վաղ կոչ էր արել արտահերթ
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ընտ  րություններ անցկացնել, իսկ մինչ այդ ձևավորել Ազգային համա ձայ -
նութ  յան կառավարություն։

Հայաստանի և Ադրբեջանի բազմամյա հակամարտությունը Լեռնային
Ղա  րա բաղում սրվեց 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին։ Կողմերը միմյանց մե ղա -
դրում էին շփման գոտում իրականացվող գրոհների համար, չճանաչված
Լեռ  նային Ղարաբաղի Հանրապետությունը հայտարարեց խաղաղ բնակ -
չութ  յան գնդակոծման մասին։ Նոյեմբերի 10-ին ուժի մեջ մտավ հրադադարի
մա  սին համաձայնագիրը` ստորագրված Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նա -
խա  գահների, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետի կողմից։    
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АРМЕНИЯ СИЛЬНА И В БЕЗОПАСНОСТИ ТОЛЬКО 
В ТЕСНОМ СОЮЗЕ С РОССИЕЙ

Аннотация
В сложившихся условиях задачей первостепенной важности, по

мое  му глубокому убеждению, является консолидация армянского обще-
ства на основе осознания безальтернативности дальнейшего углубления
союз  нических отношений с Россией, создания всех правовых условий для
вхож  дения РА в Союзное государство России и Белоруссии.

Прошло чуть более месяца после прекращения широкомасштабных
воен  ных действий в зоне Нагорно-карабахского конфликта. Однако по ка -
кому-то странному стечению обстоятельств в это же время беспрецедент-
ную активность проявляет американская агентурная сеть посредством коор -
ди  натора всех подрывных действий в Республике Армения (далее – РА)
фон  да Сороса «Открытое общество – Армения», или проще фонд Со ро са.
На  сводит на серьезные размышления, что подконтрольные фонду Сороса
масс  медиа (civilnet.am, Lragir. am, 1in. am, Factor. tv, Azatutyun. am, Arm -
times), а также полтора десятка НПО (1. Антикоррупционный центр Trans -
pa  rency International; 2. Союз информированных граждан; 3. Жур на лист -
ский клуб «Аспарез»; 4. Международная зонтичная сеть журналистов; 5. Клуб
пуб личной журналистики; 6. ОО «За равные права»; 7. Институт об щест вен -
ной политики; 8. Европейская народная партия; 9. ОО «Жур на лис ты-рас сле -
до ватели», 10. Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассам б леи;
11. Хельсинкский комитет Армении; 12. Центр глобализации и регионального
сот рудничества; 13. ОО «Мандат»; 14. Центр развития Ар ма ви ра; 15. Об -
щест венный совет женщин Мартуни) и др., казалось бы, пос  ле тяжелого по -
ра жения РА и Республики Арцах в войне, развязанной турецко-азербайджан-
ской военщиной в сентябре–ноябре 2020 г. против Нагорного Ка рабаха, были
обя заны сосредоточить весь свой ресурсный потенциал на многостороннем
ана лизе причин поражения, на уроках, преподнесенных войной.

И, наконец, сосредоточить все свои усилия на сплочении армянского
на рода с целью мобилизации всех сил двух армянских государств и ар м -
ян с кой Диаспоры для адекватного противодействия все еще сохранив-
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шимся, а в некоторых случаях возросшим угрозам национальной безопас-
ности. Пишу об этом и мысленно представляю недоумение тех читате-
лей, которые осведомлены о главных источниках всех бед Армении и Ар -
ца  ха. Ведь именно соросовские структуры, действующие в РА, были глав-
ным инструментом в руках закордонных стратегов цветных революций в
де  ле разрыхления армянской государственности, разделения общества
на антагонистических друг другу «черных» и «белых», подрыв веры насе-
ления, особенно молодежи, в Армянскую Апостольскую Святую церковь,
раз  рушение традиционных христианских основ армянской семьи – глав-
ной опоры армянской государственности.

Автор этих строк тщетно пытался найти в многочисленных публика-
циях и телерепортажах соросовской медийной «пятой колонны» хотя бы
один непредвзятый анализ, мягко выражаясь, преступной некомпетентно-
сти премьер-министра РА Никола Воваевича, себя любимого, и его ко -
ман  ды с целью извлечения надлежащих уроков из военной трагедии,
унес  шей жизни более 5 тысяч молодых ребят и их отцов, мирных граждан
Ар  цаха, исковеркавших жизнь более 10 тысяч воинов, ставших инвалидами.
Ме  диапространство Армении переполнено гневными обвинениями в ад -
рес Пашиняна и его камарильи, нет-нет, уважаемый читатель, не в связи
с продажей национальных интересов Армении и Арцаха, практически за -
час  тую без сопротивления добровольной сдачей около 80% территории
На  горно-Карабахской Республики и продолжающейся сдачей населенных
пунк  тов и территорий, которые к 10 ноября т. г. были подконтрольны Ар -
мии обороны Арцаха. Соросовская борзописная и борзовещательная
брат  ва гневается на Никола за непринятие решительных мер против его
по  ли тических оппонентов, в частности, из числа полутора десятка оппози -
цион  ных партий, которые требуют его незамедлительной отставки. При -
чём данное требование об отставке, вне всякого сомнения, выражает
чая ния значительной части населения Армении, ласково именующего
«на  род ного премьера» не иначе как Никол–предатель.

Однако соросовская медийная братва отнюдь не ограничивается кле -
ве той на оппозицию, уже набившим оскомину системным опорочиванием
ге роев победной первой Нагорно-карабахской национально-освободитель-
ной войны 1992−1994 годов. Кажущаяся бессистемность и злопыхатель-
ский характер вбрасываемой в эфир информации объединяет чет ко про-
сматриваемая антироссийская направленность. Причём эта гу би тельная
для национальных интересов информационная диверсия ве дётся на тща-
тельно продуманной системной основе. Принцип взаимодополняемости
вбра сываемой соросовцами информации у неискушенного чи тателя в луч-
шем случае может вызвать недоумение по совершенно дру гим обстоятель-
ствам, а именно: почему так случилось, почему Россия вов ремя не приос -
та новила войну и далее в этом же духе, но с одним нап ра шивающимся ре -
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зю ме – с поиском виноватого не среди руководства РА, а за пределами Ар -
ме нии. В условиях, когда приграничные территории в Сю никской области
РА под вывеской демаркации границ между Азер байд жаном и Арменией
пе редаются Азербайджану, соросовская гниль вмес то осуждения властей
за их предательскую бездеятельность подводит читателя к мысли, что ви -
но ваты российские пограничники, которые сквозь пальцы смотрят на мир-
ный захват азербайджанскими вооруженными силами приграничных терри-
торий РА. Заметим, что ответственность за нерушимость именно этих тер-
риторий возложена на власти Ар ме нии. Между тем нет ни одной статьи, ни
од ного телерепортажа, в которых прозвучали бы слова искренней благо-
дарности за десятки тысяч спасенных жизней военных и гражданских лиц в
Ар цахе благодаря вводу ми рот ворцев в зону Нагорно-карабахского кон-
фликта. Нет ни слова благодарности в адрес президента России Вла ди ми ра
Вла димировича Путина, ко торый по несколько раз в день соз ва нивался с
со росовским ставленником Николом и апшеронским султаном Алиевым с
целью как можно скорее склонить их к миру. Президент России ку да глуб-
же, чем никол-ильхамовский дуэт, переживал за жизнь солдат, понимал,
что каждый час продолжения войны – это гибель сотен и сотен молодых ре -
бят с обеих сторон. Другое дело, что апшеронский султан прекрасно осо-
знавал, что на пе редовой Вооруженных сил Азербайджана в основном сра-
жаются представители национальных меньшинств – талыши, аварцы, кур -
ды, таты, уже не приходится говорить о сирийских террористах-наемниках
и подразделениях спецназа Вооруженных сил Турции. Поэтому гибель пос -
лед них в представлении апшеронского султана – не велика потеря. Для Ни -
ко  ла же и его пассии смерть армянского воина – это ничто. Не хотелось бы
при водить полностью всю гнусную цитату его дражайшей супруги на сей
счет, чтобы не навести тень на светлый образ тысяч и тысяч армянских
вои нов, героически павших за Родину. Очень трогательно и честно по
этому случаю написал на своей странице в Facebook бывший посол Ар ме -
нии при Святом престоле Микаел Минасян. Вдумайтесь, уважаемый чи та -
тель, в слова патриота: «Никол Пашинян не уважает и никогда не ува жал
смерть. Никол сделал все, чтобы у жертв войны не было «лица». Ни кол
зап ретил снимать похороны наших погибших героев, чтобы обществен-
ность, которую кормят ложью о «победе», не осознала масштабы этой тра-
гедии, географию военных действий, горькую судьбу наших братьев, ока-
завшихся в мясорубке по его приказу, самоотверженность со вер шивших
под виг солдат».

Так вот при анализе информации, как из рога изобилия льющейся в
ме  диапространство РА, бросается в глаза новая тактика соросовских кук-
ловодов – упор на возможное распространение сети соросовских грантое -
дов по всей территории Республики Армения. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу конкретные примеры. Во-первых, в текущем году фонд Со -
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ро  са «Открытое общество – Армения» финансировал 66 программ (число
прог  рамм под стать их сатанинской сути). К примеру, американским гран-
тодателям было невтерпеж поделиться с гражданами Армении «богатым
опы  том» заокеанских партнеров в борьбе с пандемией коронавируса.

К примеру, организация «Коалиция за прекращение насилия в отно-
шении женщин» в сентябре т. г. получила грант в сумме $30 000 для реа-
лизации благородной цели, а именно: «Проект направлен на привлечение
вни  мания общественности к конкретным проблемам, с которыми сталки-
ваются женщины в связи с пандемией COVID-19 в Армении (более гнус-
ную клевету в адрес армян по отношению к больным, тем более к боль-
ным женщинам, придумать под силу лишь мерзким нелюдям, которые в
этом ничего кощунственного не видят. – А. Г.), и на борьбу с гендерным
на  силием посредством информационно-пропагандистских инициатив. С
этой целью НПО «Коалиция за прекращение насилия в отношении жен-
щин» будет оказывать психологическую поддержку жертвам гендерного и
до  машнего насилия, организовывать тренинги для своих членских орга-
низаций по мерам профилактики COVID-19».

Или же грант, предоставленный организации «Ареваманук» в августе
т. г. на сумму $8000 с целью «предотвращения насилия в отношении де -
тей во время пандемии (изначально нашим гражданам вменяют в вину
са  дизм. – А. Г.). С этой целью фонд «Ареваманук» организует школу для
90 родителей в Ширакской области, распространит информационные ма -
те  риалы о жестоком обращении с детьми и домашнем насилии через со -
циаль  ные сети и трансляции на местных радиостанциях Ширакской обла-
сти (убежден, что, будь хотя бы единичный случай насилия над детьми,
ор  ганы Прокуратуры РА незамедлительно возбудили бы уголовные дела,
а николвоваевские власти оперативно использовали бы это с целью об -
ви нения бывших властей в насаждении в армянском обществе жестоких
нра вов – А. Г.)».

Или же фонд Сороса отстегнул от $7300 до $7900 Хельсинкской
груп  пе г. Спитак, НПО «Синемарт», ОО «Молодежный Авангард», НПО
«Об  щественная осведомленность» с целью «выяснения, как пандемия
пов  лияла на право на образование в городе Спитак; сбора информации о
ме р ах, которые государственные, международные и неправительствен-
ные организации реализовали в школах города Спитак во время каранти-
на COVID-19; выяснения, как пандемия повлияла на право на образова-
ние в городе Ванадзоре детей, бросивших школу, или как пандемия по -
вли я ла на право на образование в Армавирской области». Надо полагать,
что соросовцы получили инструктаж не делать ничего из того, что дела-
ется в США в рамках пандемии COVID-19, чтобы ненароком не занять
гла  венствующее место в печальном списке рекордсменов по части рас-
пространения пандемии коронавируса, как у себя в стране – США.
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Читатель может задаться вопросом, что перечисляемые суммы не -
зна  чительны, чтобы с их помощью развернуть масштабную подрывную ра бо ту
в областях РА. И он будет прав, но отчасти. Так как в Армении, где уровень
бед ности более 23%, то и эти суммы позволят создать «опорные пункты»
для соросовских диверсантов-подрывников государственности во всех об -
лас тях РА. В свою очередь их работу координируют акулы-подрывники ос -
нов армянской государственности. К примеру, НПО «Союз информирован-
ных граждан» в июне т. г. получила $139 505 с целью «способствовать раз-
витию основанного на фактах общественного понимания важнейших воп -
ро  сов, таких как демократические реформы, вопросы прав человека, борьба
с коррупцией, вспышка COVID-19 и цифровое наблюдение …», НПО «За
рав  ные права» в июне т. г. получила грант на сумму $140 000, Инфор ма -
цион  ный центр «Фактор» в апреле т. г. получил грант на сумму $220 000,
НПО «Ассоциация женщин с университетским образованием» в июне т. г.
по лу чила грант на сумму $46 700. Можно привести отдельные цитаты из
этих и множества других щедро профинансированных программ, реализуе-
мых соросовскими НПО, которые якобы должны служить реализации бла-
городных целей. Вместе с тем, чтобы актуализировать их звучание, в каж-
дом из этих проектов так или иначе упоминается борьба с пандемией
COVID-19 и ее последствиями. Нет-нет, уважаемый читатель, ни в одной из
этих программ вы не найдёте ни одного примера преподнесения в дар ме -
ди  цинским учреждениям РА хотя бы двух-трех десятков аппаратов искусст -
вен ной вентиляции легких или другого необходимого медицинского обору-
дования. Цель этих программ предельно ясна – сбор разносторонней ин -
фор  мации о поведении людей самых разных профессий и возрастов, выяс -
не  ние наиболее уязвимых сторон, определяющих ту или иную реакцию на
про ис ходящие в армянском обществе явления. Все это в конечном счете
ста  нет исходной информацией для выработки тактики воздействия соро-
совскими кукловодами на продажные власти РА для достижения их страте-
гической цели: формирования в РА обстановки управляемого хаоса с даль-
нейшей дестабилизацией ситуации в РА и созданием благоприятных усло-
вий для азербайджано-турецкого вторжения в Сюникскую область, обес-
печения прямого транспортного сообщения Нахичеванской автономной
рес  пуб лики Азербайджана с Зангеланом, Джебраилом и Физули, то есть с
вы  хо дом на 105 – километровую границу Азербайджана с Исламской Рес -
пуб  ли кой Иран с прицелом на дальнейшее сосредоточение там Воо ру жен -
ных сил члена НАТО – Турции. В восприятии турецких стратегов такой ис -
ход со бы тий станет своеобразным реваншем Турции за недопущение рос-
сийской сто  роной участия турецких Вооруженных сил в миротворческой
мис сии в На горно-Карабахской Республике и вокруг неё.

Я не случайно столь подробно изложил работу разного рода щедро
фи  нансируемых фондом Сороса общественных организаций. Анализ их де -
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я  тельности за этот год свидетельствует о том, что даже после жестокого по -
ра  жения в войне, надвигающегося глубокого экономического кризиса в РА
пос  тавленные перед их политическим холуем Николом-предателем задачи
вы  полнены не до конца. Ввод российских миротворцев в зону войны, удуше-
ние самой войны уж очень сильно расстроили планы стратегов с берегов
По  томака и из Туманного Альбиона. Поэтому в наши дни делается все воз-
можное для сохранения любой ценой Никола у руля правительства РА.
Имен  но поэтому просвещенная и демократическая Европа вместе с США
сох  раняют гробовое молчание на бесчисленные нарушения всевозможных
прав и свобод граждан Армении. Или же мы так и не услышали принятия хо тя
бы одного документа со стороны радетелей соблюдения прав человека,
осуж  дающего геноцидальные бесчинства турецко-азербайджанской воен-
щины и сирийских террористов-наемников в отношении армян во время раз-
вязанной Азербайджаном войны против Республики Арцах. 

Вместо послесловия. В сложившихся условиях задачей первостепен-
ной важности, по моему глубокому убеждению, является консолидация ар -
м янского общества на основе осознания безальтернативности дальнейшего
уг лубления союзнических отношений с Россией, создания всех правовых
ус ловий для вхождения РА в Союзное государство России и Белоруссии. С
це лью подтверждения этого еще и еще раз представим вни манию читате-
лей доводы в пользу исключительной важности и безальтернативности этого
ша га для сохранения двух армянских государств – Рес публики Армения и
Рес публики Арцах.

Уважаемый читатель, вновь подчеркнем, что государственный пере -
во   рот в Армении, совершенный в апреле–мае 2018 года, явился результа-
том реализации первого этапа стратегического плана англо-американских
спец  служб по выдавливанию Российской Федерации из Республики Ар ме -
ния и с Южного Кавказа. Исполнителями переворота стали финансируемые
фон дом Сороса «Открытое общество – Армения» откровенные ру софобы,
сот ни и тысячи последователей тоталитарной религиозной сек ты «Слово
жиз ни» и активисты ЛГБТ-сообщества. Они, реализуя планы за пад ных стра-
тегов цветных революций, привели к власти патологического про тивника
член ства Армении в Организации Договора о коллективной бе зо пасности и
Ев ра зийского экономического союза Никола Пашиняна. Раз вя занная азер-
байджано-турецкой военщиной война против Республики Арцах (Нагорно-
Ка рабахской Республики) решила одну из главных за дач стратегов государ -
ст  венного переворота – захват 105-километровой зо ны безопасности На гор -
но го Карабаха на границе с Исламской Рес пуб ли ки Иран с возможностью
даль нейшего размещения на этой территории Воо руженных сил члена
НАТО – Турции. Уже не приходится говорить о смы кании исламской дуги по
всей южной границе Российской Федерации, вклю чая государства Средней
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Азии вплоть до Синьцзян–Уйгурской автономии Китайской Народной Рес -
пуб лики. Еще и еще раз особо отметим, что благодаря исключительно пос -
ле довательным и целенаправленным действиям руководства России, лич -
но президента Российской Федерации Вла димира Владимировича Путина
уда лось обуздать агрессора, тем са мым предотвратить геноцид населения
На горно-Карабахской Республики. Приз наемся, что поражение Армении и
На горного Карабаха в войне во мно гом явилось следствием преступной не -
адек ватности действий Па ши ня на и его команды как в руководстве армян-
скими Вооруженными силами, так и на дипломатическом фронте. Время,
про шедшее после подписания Зая вления президента Российской Фе де ра -
ции, президента Азер бай джан ской Республики, премьер-министра Рес пуб -
ли ки Армения о полном прекращении огня и военных действии, убедительно
по казало, что турецко-азер байджанская военщина будет и впредь провоци-
ровать дестабилизацию положения на линии разъединения Вооруженных
сил Азербайджана и Республики Арцах. Дальше – больше, при негласном
со действии из вест ных западных покровителей Турция и Азербайджан нач -
нут военные про вокации на государственной границе Армении с Азер бай -
джа ном в районе Сюникской области. И в этом, увы, не приходится сомне-
ваться, так как они и не скрывают своих захватнических планов в отношении
тер ритории Рес публики Армения.

Именно с учетом этого на современном крайне опасном этапе исто-
рии армянской государственности и армянского народа безопасное суще-
ствование, будущее и процветание армянского народа и двух армянских го -
су дарств – Республики Армения и Республики Арцах – мы видим в соз да -
нии нового политического союза с нашим вековым другом и союзником Рос -
сией. Важно добиться осознанного понимания гражданами Ар ме нии, что
пос троение могущественной Армении реально осуществимо лишь в брат-
ском союзе с Россией, что возможно лишь в условиях вхожде ния Армении
в Союзное государство России и Белоруссии.

В сложившейся крайне сложной и опасной геополитической обстановке,
скла дывающейся в регионе Южного Кавказа, задачей первостепенной важ-
ности патриотических сил страны должна стать кропотливая ра бота с разъ-
яснением широким слоям населения РА той выстраданной мно гими поко-
лениями армян истины, что Армения сильна и безопасна толь ко в тесном
сою зе с Россией.

P. S. Не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо случились
со бытия, которые придали многим и многим армянам мира какое-то не зем -
ное успокоение. Да, уважаемый читатель, ниспосланное свыше успокоение.
Как и на протяжении последних более чем 1700 лет произошло на цио наль -
ное единение подавляющего большинства армян, проживающих в двух ар м -
ян ских государствах и армянской Диаспоре с Армянской Апос толь ской Свя -
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той церковью. Так, 8 декабря 2020 года Верховный Патриарх и Ка то ликос
всех армян Гарегин Второй призвал премьер-министра Армении Ни кола Па -
ши няна уйти в отставку в связи со сложившейся в стране ситуацией. Вду ма -
ем ся в слова нашего Верховного Патриарха: «Будучи обеспокоенными тре-
вожными событиями, мы также встретились с премьер-министром Николом
Па шиняном. В связи с растущей напряжённостью в обществе, внешними и
внут ренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к
пре мьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во из -
бе  жание потрясений, возможных столкновений и тра гического развития». В
этот же день Католикос Великого дома Ки ли кий ского Арам Первый также
приз вал армянского премьера Никола Пашиняна уй ти в отставку. Вдумаемся
в слова Его Святейшества: «Несмотря на ге ро и ческое сопротивление наших
сол дат, оказанное турецко-азербайджанской армии, мы потеряли большую
часть Арцаха, приобретенную кровью на ших сыновей. Мы потеряли и наше
на циональное достоинство и гордость. У нас огромные потери, раненые и бе -
жен цы. Нет на свете армянина, который не переживал бы горечь потери. На -
род теперь требует объяс не ний за эту трагедию … В нынешней кризисной
си туации мы призываем Ни кола Пашиняна отказаться от премьерства, дав
воз можность На цио наль ному Собранию избрать нового премьера в соответ-
ствии с конституционным порядком. Мы ожидаем, что сформированное пос ле
от ставки прем ьера переходное правительство национального согласия пер-
вым же де лом приступит к организации досрочных выборов».

Обращение верховных патриархов Армянской Апостольской Святой
церк  ви к падшему Николу-предателю, казалось бы, суровое предостереже-
ние силам сатаны, который руками своего нечестивого прислужника пы -
тался разрушить древнейшую армянскую христианскую цивилизацию. Что
ж, уважаемый читатель, до низвержения прислужника сатаны в об ра зе Па -
ши няна срок, подобно описанной Оноре де Бальзаком шагреневой коже, изо
дня в день, из часа в час сжимается. И с уходом Пашиняна в небытие взой -
дет над Арменией яркое солнце, которое испепелит все са танинские чары,
два с половиной года назад заколдовавшие доверчивый и трудолюбивый
арм янский народ. И как сказал великий армянский поэт, гениальный лирик
вто рой половины ХХ века Паруйр Севак – да бу дет свет!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ Է ՄԻԱՅՆ 
ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ՍԵՐՏ ՄԻՈՒԹՅԱՄԲ

Անոտացիա
Ստեղծված պայմաններում, իմ խորին համոզմամբ, առաջնահերթ կա -

ր ևո  րության խնդիր է հայ հասարակության համախմբումը Ռուսաստանի
հետ դաշնակցային հարաբերությունների հետագա խորացման, Ռուսաս -
տա  նի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ ՀՀ-ի մտնելու իրավա -
կան բոլոր պայմանների ստեղծման անայլընտրանքայնության գիտակցման
հի  ման վրա։

Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում ռազմական լայնածավալ
գոր  ծողությունների դադարեցումից անցել է մեկ ամսից մի փոքր ավելի ժա -
մա  նակ։ Սակայն հանգամանքների ինչ-որ տարօրինակ բերումով այդ նույն
ժա  մա նակաընթացքում աննախադեպ ակտիվություն է ցուցաբերում ամե -
րիկ  յան գործակալական ցանցը Հայաստանի Հանրապետությունում (այսու -
հետ` ՀՀ) խափանարար բոլոր գործողությունների համակարգողի` «Բաց
հա    սա րա կություն – Հայաստան» հիմնադրամի կամ, ավելի պարզ` Սորոսի
հիմ  նա դրամի միջոցով։

Լուրջ մտորումների տեղիք է տալիս այն, որ Սորոսի հիմնադրամին են թա -
 կա զանգվածային լրատվամիջոցները (civilnet.am, Lragir.am, 1in.am, Fac tor.tv,
Aza tutyun.am, Armtimes), ինչպես նաև մեկուկես տասնյակ ՀԿ-ներ (1. Trans -
pa rency International հակակոռուպցիոն կենտրոն, 2. Իրազեկ քաղա քա ցի նե րի
միութ յուն, 3. «Ասպարեզ» լրագրողական ակումբ, 4. Լրագրողների մի ջազ գա յին
հո վանոցային ցանց, 5. Հանրային լրագրության ակումբ, 6. «Հա նուն հա վա սար
իրա վունքների» ՀԿ, 7. Հանրային քաղաքականության ինս տի  տուտ, 8. Եվ րո -
պա կան ժողովրդական կուսակցություն, 9. «Հետաքննող լրա  գրողներ» ՀԿ,
10. Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրա  սենյակ, 11.
Հա  յաստանի Հելսինկյան կոմիտե, 12. Գլոբալիզացիայի և տա  րա ծա շրջա նա -
յին համագործակցության կենտրոն, 13. «Մանդատ» ՀԿ, 14. Արմավիրի զար -
գաց ման կենտրոն, 15. Մարտունու Կանանց հանրային խոր հուրդ) և այլն,
թվում էր, թե 2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբերին Լեռնային Ղարա բա ղի դեմ
թուրք-ադրբեջանական հրոսակների սանձազերծած պատե րազ մում ՀՀ-ի և
Ար ցախի Հանրապետության ծանր պարտությունից հետո պար տա վոր էին
իրենց ողջ ռեսուրսային պոտենցիալը կենտրոնացնել պար տութ յան պատ -
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ճառ ների, պատերազմից ստացած դասերի բազմակողմանի վեր լու ծութ յան
վրա։ Եվ վերջապես, իրենց բոլոր ջանքերը կենտրոնացնել հայ ժո ղո վրդի
հա մախմբման վրա` հայկական երկու պետությունների և հայկական Սփյուռ քի
բո  լոր ուժերը ազգային անվտանգության դեռևս պահպանված, իսկ որոշ
դեպ  քերում` ավելացած սպառնալիքներին համարժեք դիմակայելուն ծա ռա -
յեց  նելու նպատակով։ Գրում եմ այս մասին և մտովի պատկերացնում այն ըն -
թեր  ցողների տարակուսանքը, ովքեր տեղյակ են Հայաստանի և Արցախի բո -
լոր փորձանքների գլխավոր աղբյուրների մասին։ Չէ՞ որ ՀՀ-ում գործող հենց
սո  րոսյան կառույցներն էին գլխավոր գործիքը գունավոր հե ղա փո խութ յուն -
նե  րի արտասահմանյան ստրատեգների ձեռքում` հայոց պետականության
խար  խլման, հասարակությունը միմյանց հակադիր` «սևերի» ու «սպի տակ նե րի»
բա  ժանելու, բնակչության, հատկապես երիտասարդության հավատը Հայ
Առա  քելական Սուրբ եկեղեցու հանդեպ սասանելու, հայ ընտանիքի` հայոց
պե  տականության գլխավոր հենարանի ավանդական քրիստոնեական հիմ -
քե  րը քայքայելու գործում։

Տողերիս հեղինակը իզուր փորձեց սորոսյան լրատվական «հին գե -
րորդ շա րասյան» բազմաթիվ հրապարակումներում և հեռուստա ռե պոր -
տաժ  նե րում գտնել գոնե մեկ անաչառ վերլուծություն ՀՀ վարչապետ Նիկոլ
Վո  վա ևի չի` իր իսկ սիրեցյալի ու նրա թիմի, մեղմ ասած, հանցավոր ան ձեռն -
հա  սութ յան մասին` պատերազմական ողբերգությունից պատշաճ դասեր
քա  ղե լու նպատակով, ողբերգություն, որը խլեց ավելի քան 5 հազար երի -
տա  սարդ ների ու նրանց հայրերի, Արցախի խաղաղ քաղաքացիների կյան քը,
խե  ղեց հաշմանդամ դարձած ավելի քան 10 հազար զինվորների կյանքը։
Հա   յաստանի մեդիա-տարածքը լեփլեցուն է ցասումնալից մե ղա դրանք նե -
րով Փաշինյանի ու նրա խառնամբոխի հասցեին, ոչ, ոչ, հարգելի ընթերցող,
ո՛չ այն առնչությամբ, որ վաճառվել են Հայաստանի ու Արցախի ազգային
շա  հերը, հաճախ գրեթե առանց դիմադրության ինքնակամ հանձնվել է Լեռ -
նա  յին Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի մոտ 80%-ը, և շա րու նակ -
վում են հանձնվել բնակելի կետեր ու տարածքներ, որոնք մինչև ս. թ. նո յեմ -
բե  րի 10-ը վերահսկվում էին Արցախի Պաշտպանության բանակի կողմից։
Սո  րոսյան գրչակների ու վայ-հեռարձակողների համքարությունը զայրանում
է Նիկոլի դեմ այն պատճառով, որ նա վճռական միջոցներ չի ձեռնարկում իր
քա  ղաքական ընդդիմախոսների (մասնավորապես` մեկուկես տասնյակ
ընդ  դիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների) դեմ, որոնք պա հան -
ջում են նրա անհապաղ հրաժարականը։ Ընդ որում` հրաժարականի սույն
պա  հանջը, կասկած չի հարուցում, որ արտահայտում է Հայաստանի բնակ -
չութ  յան զգալի հատվածի ակնկալիքները, որոնք քնքշանքով «ժող վար չա -
պե  տին» անվանում են ոչ այլ կերպ, քան Նիկոլ–դավաճան։

Սակայն սորոսյան մեդիա-համքարությունը բնավ չի սահ մա նա փակ -
վում ընդդիմությանը զրպարտելով, 1992–1994 թթ. Ղարաբաղյան առաջին
ազ  գային-ազատագրական հաղթական պատերազմի հերոսների` արդեն
զզվեց  րած համակարգային սևացմամբ։ Եթեր նետվող տեղեկատվության
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թվաց   յալ չհամակարգվածությունը և չարախոսական բնույթը միավորում է
հստակ նկատվող հակառուսական ուղղվածությունը։ Ընդ որում` ազգային
շա   հերի համար կործանարար այս տեղեկատվական դիվերսիան վարվում է
լավ մտածված համակարգային հիմքով։ Սորոսականների հրապարակ նե -
տած տեղեկատվության փոխլրացյալության սկզբունքը կարող է առաջացնել
ան   տեղյակ ընթերցողի տարակուսանքը միանգամայն այլ հանգամանքների
հետ կապված, դիցուք. ինչո՞ւ այդպես պատահեց, ինչո՞ւ Ռուսաստանը ժա -
մա   նակին չկանգնեցրեց պատերազմը, և այդուհետ` նույն ոգով, բայց աչքի
զար   նող մեկ ամփոփմամբ. մեղավորին փնտրել ոչ թե ՀՀ ղեկա վա րութ յու -
նում, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Այն պայմաններում, երբ ՀՀ Սյու -
նի    քի մարզի սահմանամերձ տարածքները Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև
սահ   մանազատման անվան տակ հանձնվում են Ադրբեջանին, սորոսյան
նեխ   վածքը իշխանություններին դավաճանական անգործության պատ ճա -
ռով մեղադրելու փոխարեն ընթերցողին մղում է այն մտքին, որ մեղա վոր են
ռուս սահմանապահները, որոնք մատների արանքով են նայում ադր բե   ջա -
նա կան զինված ուժերի կողմից ՀՀ սահմանամերձ տարածքների խա ղաղ
զավթ մանը։ Նշենք, որ այդ տարածքների անխախտելիության պատաս խա -
 նատ վությունը դրված է հենց Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Այն ինչ,
չկա որևէ հոդված, որևէ հեռուստառեպորտաժ, որոնցում անկեղծ երախ տա -
 գի տության գոնե մեկ խոսք հնչի Արցախում տասնյակ հազարավոր զին վո -
 րա  կանների և քաղաքացիական անձանց փրկված կյանքերի համար Ղա րա -
 բաղ յան հակամարտության գոտում խաղաղապահների տեղակայման շնոր -
 հիվ։ Չկա երախտագիտության ոչ մի խոսք Ռուսաստանի նախագահ Վլա  դի -
միր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հասցեին, որը օրը մի քանի անգամ զան գա  հա -
րում էր սորոսյան դրածո Նիկոլին ու ափշերոնյան սուլթան Ալիևին` որ քան
հնա րավոր է շուտ նրանց խաղաղության մղելու նպատակով։ Ռուսաս տա   նի
նա խագահը նիկոլ-իլհամյան դուետից շատ ավելի խորն էր ցավում զին  վոր -
նե րի կյանքի համար` հասկանալով, որ պատերազմի շարունակման ամեն մի
ժա մը նշանակում է հարյուրավոր երիտասարդների կորուստ երկու կող  մից էլ։
Այլ բան է, որ ափշերոնյան սուլթանը հիանալի հասկանում էր, որ Ադր  բեջանի
զին ված ուժերի առաջնագծում հիմնականում կռվում էին ազ գա յին փոք րա -
մաս նությունների ներկայացուցիչները` թալիշներ, ավարներ, քրդեր, թաթեր, էլ
չեմ ասում սիրիացի վարձկան-ահաբեկիչների ու Թուր քիա յի զին ված ուժերի
հա տուկ նշանակության ստորաբաժանումների մասին։ Ուս տի, ափշերոնյան
սուլ թանի պատկերացմամբ` վերջինների զոհվելն այն քան էլ մեծ կորուստ
չէր։ Իսկ Նիկոլի ու նրա սիրեցյալ կողակցի համար հայ զին վո րի մահը ոչինչ է։
Չեմ ցանկանում ամբողջությամբ մեջբերել նրա թան կա գին տիկնոջ ստոր
մեջ բերումն այս հաշվով, որպեսզի ստվեր չգցեմ հանուն Հայ  րենիքի հե րո սա -
բար ընկած հազարավոր հայ զինվորների լուսավոր կեր պա  րի վրա։ Face -
book-ի իր էջում շատ հուզիչ և ազնիվ գրառում է կատարել այս առիթով
Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մի նաս յանը։ Մտո -
րեք, հարգելի ընթերցող, հայրենասերի խոսքերի շուրջ. «Նիկոլ Փա  շինյանը

780

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



չի հարգում և երբեք չի հարգել մահը։ Նիկոլն ամեն ինչ արեց, որ պա  տե րազ մի
զո հերը չունենան «դեմք»։ Նիկոլն արգելեց տեսանկարահանել մեր զոհված
հե րոսների հուղարկավորությունները, որ «հաղթանակի» մասին ստե  րով կե -
րակ րվող հանրությունը չընկալի ողբերգության ծավալները, ռազ մա  կան գոր -
ծո ղությունների աշխարհագրությունը, իր հրամանով մսաղացի մեջ հայտ ն -
ված մեր եղբայրների դառը ճակատագիրը, սխրանք գործած զին վոր  ների
անձ նազոհությունը»:

Եվ ահա, վերլուծելով ասես առատության եղջյուրից ՀՀ մեդիա-տա -
րածք հորդող տեղեկատվությունը` աչքի է զարնում սորոսյան տիկ նիկա -
վար   ների նոր մարտավարությունը` շեշտադրել Հայաստանի Հան րա պե -
տութ   յան ողջ տարածքում սորոսյան գրանտակերների ցանցի հնարավոր
տա   րա ծումը։ Որպեսզի ասվածը մերկապարանոց չհնչի, ներկայացնեմ
կոնկ   րետ օրինակներ։ Նախ` ընթացիկ տարում «Բաց հասարակություն –
Հա   յաստան» հիմնադրամը ֆինանսավորել է 66 ծրագիր (ծրագրերի թիվը
հա   մահունչ է դրանց սատանայական էությանը)։ Օրինակի համար` ամե րիկ -
յան գրանտատուներն անհամբերությունից այրվում էին` Հայաստանի քա -
ղա    քացիների հետ կիսելու անդրօվկիանոսյան գործընկերների «հարուստ
փոր  ձը» COVID-19 կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի հարցում։

«Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիա» կազ մա կեր պութ -
յու նը, օրինակ, ս. թ. սեպտեմբերին ստացել է $30 000 դրամաշնորհ ազնիվ
նպա   տակի իրականացման համար, դիցուք. «Նախագիծն ուղղված է կոնկրետ
 հիմ    նախնդիրների վրա հանրության ուշադրությունը հրավիրելուն, որոնց բախ -
վում են կանայք Հայաստանում COVID-19 համավարակի հետ կապված (ավե լի
ստոր զրպարտություն հայերի հասցեին հիվանդ մարդկանց, մանավանդ` հի -
 վանդ կանանց վերաբերյալ ի զորու են անել միայն զազրելի հրեշները, որոնք
դրա մեջ որևէ սրբապիղծ բան չեն տեսնում – Ա. Գ.) և գենդերային բռնութ  յան
դեմ պայքարին` տեղեկատվա-քարոզչական նախաձեռ նություն նե րի մի  ջոցով։
Այս նպատակով «Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոա լի ցիա» ՀԿ-ն
հոգեբանական աջակցություն կցուցաբերի գենդերային և ընտա նե կան բռնութ -
յան զոհերին, կկազմակերպի թրենինգներ իր անդամ կազմա կեր պութ  յունների
հա մար COVID-19-ի կանխարգելման միջոցների վերաբերյալ»։

Կամ էլ ս. թ. օգոստոսին «Արևամանուկ» կազմակերպությանը տրա մա -
դրված $8 000 դրամաշնորհը հետևյալ նպատակով. «Կանխել երե խա նե րի
դեմ բռնությունը համավարակի ժամանակ (ի սկզբանե մեր քաղաքա ցի նե րին
վե րագրում են սադիզմի մեղքը – Ա. Գ.)։ Այդ նպատակով «Արևա մա նուկ»
հիմ նադրամը կկազմակերպի դպրոց 90 ծնողների համար Շիրակի մար  զում,
կտա րածի տեղեկատվական նյութեր երեխաների և ընտանեկան բռնութ  յան
վե րաբերյալ` սոցիալական ցանցերի և Շիրակի մարզի տեղական ռա  դիո -
կայանների հաղորդումների միջոցով (համոզված եմ, որ եթե երե խա նե րի
դեմ բռնության գոնե մեկ դեպք լիներ, ՀՀ դատախազության մար մին ներն
ան հապաղ քրեական գործեր կհարուցեին, իսկ նիկոլվովաևիչյան իշ խա -
 նութ յուններն օպերատիվ կերպով կօգտագործեին դա նախկին իշխա նութ -
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 յուն ներին հայ հասարակությունում դաժան բարքեր սերմանելու մեջ մե ղա -
 դրե լու նպատակով – Ա. Գ.)»։

Կամ էլ Սորոսի հիմնադրամը $7 300-ից $7 900 է տրամադրել Սպի -
տակ քաղաքի Հելսինկյան խմբին, «Սինեմարտ» ՀԿ-ին, «Երիտա սար դա -
կան ավանգարդ» ՀԿ-ին, «Հանրային իրազեկում» ՀԿ-ին` բացատրելու
նպա  տակով, թե «ինչպես է համավարակն ազդել Սպիտակ քաղաքում կր -
թութ  յան իրավունքի, այն միջոցների մասին տեղեկատվություն հա վա քե լու
վրա, որոնք պետական, միջազգային և ոչ կառավարական կազմա կեր պութ -
յուն ներն իրականացրել են Սպիտակ քաղաքի դպրոցներում COVID-19-ի
կա րանտինի ժամանակ, պարզելու համար, թե ինչպես է համավարակն ազ -
դել Վանաձոր քաղաքում այն երեխաների կրթության իրավունքի վրա,
որոնք դպրոց չեն գնում, կամ էլ` ինչպես է համավարակն ազդել կրթության
իրա  վունքի վրա Արմավիրի մարզում»։ Պետք է ենթադրել, որ սորո սա կան -
նե  րը հրահանգ են ստացել ոչինչ չանել այն ամենից, ինչ արվում է ԱՄՆ-ում
COVID-19 համավարակի շրջանակում, որպեսզի հանկարծ գերակա տեղ
չզբա  ղեցնեն կորոնավիրուսի համավարակի տարածման գծով ռեկոր դա -
կիր  ների տխուր ցանկում, ինչպես իրենց երկրում` ԱՄՆ-ում։

Ընթերցողը կարող է առարկել, որ փոխանցվող գումարներն աննշան են
դրանց օգնությամբ ՀՀ մարզերում ծավալուն խափանարար աշխատանք
ծա  վալելու համար։ Եվ նա իրավացի կլինի, բայց մասամբ։ Քանի որ Հա յաս -
տա  նում, որտեղ աղքատության մակարդակն ավելի քան 23% է, այդ գու -
մար  ները թույլ կտան ստեղծել «հենակետեր» պետականության սորոսյան
դի  վերսանտ-խափանարարների համար ՀՀ բոլոր մարզերում։ Իրենց հեր -
թին, նրանց աշխատանքը համակարգում են հայոց պետականությունը քայ -
քա  յող շնաձկները։ Օրինակ, «Իրազեկ քաղաքացիների միություն» ՀԿ-ն ս. թ.
հու նիսին ստացել է $139 505` «հանրային ընկալման կարևորագույն հար ցե րի
(ինչ  պիսին են դեմոկրատական բարեփոխումները, մարդու իրավունքների
հար  ցերը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, COVID-19-ի բռնկումը և թվային դի -
տար  կումը) փաստերի վրա հիմնված զարգացմանը նպաստելու ...» նպա -
տա  կով, «Հանուն հավասար իրավունքների» ՀԿ-ն ս. թ. հունիսին ստացել է
$140 000 դրամաշնորհ, «Գործոն» տեղեկատվական կենտրոնը ս. թ. ապ րի -
լին ստացել է $220 000, «Համալսարանական կրթությամբ կանանց ասո ցիա ցիա»
ՀԿ-ն ս. թ հունիսին ստացել է $46 700 դրամաշնորհ։ Կարելի է որոշ մեջ բե -
րում  ներ կատարել այս և շռայլորեն ֆինանսավորվող բազմաթիվ այլ ծրա գ -
րե  րից, որոնք իրականացնում են սորոսյան ՀԿ-ները և որոնք, իբր, պետք է
ծա  ռայեն ազնիվ նպատակների իրագործմանը։ Միևնույն ժամանակ, դրանց
հնչե  ղությունն արդիականացնելու նպատակով այդ նախագծերից յուրա -
քանչ  յուրում այս կամ այն կերպ հիշատակվում է COVID-19 համավարակի և
դրա հետևանքների դեմ պայքարը։ Ոչ, ոչ, հարգելի ընթերցող, այդ ծրա գրե -
րից ոչ մեկում դուք չեք գտնի ՀՀ բուժհաստատություններին թոքերի ար հես -
տա  կան շնչառության գոնե երկու-երեք տասնյակ սարքի կամ մեկ այլ ան -
հրա  ժեշտ բուժսարքավորման նվիրատվության թեկուզև մեկ օրինակ։ Այդ
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ծրա   գրերի նպատակը հնարավորինս պարզ է` բազմակողմանի տեղե կատ -
վութ  յան հավաքում ամենատարբեր մասնագիտությունների և տարիքի տեր
մարդ  կանց վարքագծի մասին, հայ հասարակությունում տեղի ունեցող եր -
ևույթ  ներին տրվող այս կամ այն արձագանքը պարզող առավել խոցելի կող -
մե րի բացահայտում։ Այս ամենը, ի վերջո, դառնում է ելակետային տե ղե -
կատ  վություն սորոսյան տիկնիկավարների կողմից ՀՀ ծախու իշխա նութ -
յուն  ների վրա ներգործելու, իրենց ռազմավարական նպատակին հասնելու
մար  տավարություն մշակելու համար. ՀՀ-ում կառավարելի քաոսի իրա -
դրութ  յան ձևավորում` ՀՀ-ում իրավիճակի հետագա ապակայունացմամբ, և
Սյու  նիքի մարզ ադրբեջանա-թուրքական ներխուժման նպաստավոր պայ -
ման  ների ստեղծում, Զանգելանի, Ջեբրայիլի և Ֆիզուլիի հետ Ադրբեջանի
Նա  խիջևանի ինքնավար հանրապետության տրանսպորտային ուղղակի
հա  ղորդակցության նպաստավոր պայմանների ստեղծում, այսինքն` ելք
Իրա  նի Իսլամական Հանրապետության հետ Ադրբեջանի 105 կիլո մետ րա -
նոց սահման, հետագայում այնտեղ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի զինված
ուժե  րի կենտրոնացման նպատակով։ Թուրք ստրատեգների ընկալմամբ`
իրա  դարձությունների նման ելքը կլինի Թուրքիայի ինքնատիպ ռևանշը Ռու -
սաս   տանին այն բանի համար, որ ռուսական կողմը թույլ չտվեց, որպեսզի
թուր   քական զինված ուժերը մասնակցեն խաղաղապահ առաքելությանը
Լեռ  նային Ղարաբաղի Հանրապետությունում և նրա շուրջ։

Պատահական չէ, որ այսքան մանրամասն ներկայացրի Սորոսի հիմ նա -
դրա  մի կողմից շռայլորեն ֆինանսավորվող տարատեսակ հասարակական
կազ  մակերպությունները։ Այս տարվա դրանց գործունեության վեր լու ծութ յու նը
վկա  յում է այն մասին, որ անգամ պատերազմում կրած դաժան պար տութ յու -
նից, ՀՀ-ում վերահաս խոր տնտեսական ճգնաժամից հետո նրանց քաղա -
քա  կան ճորտ, դավաճան Նիկոլի առջև դրված խնդիրները մինչև վերջ կա -
տար  ված չեն։ Ռուս խաղաղապահների մուտքը պատերազմի գոտի, բուն
պա  տերազմի կասեցումը խստորեն խափանել են Պոտոմակի և Մա ռախ լա -
պատ Ալբիոնի ափերի ստրատեգների ծրագրերը։ Դրա համար էլ մեր օրե -
րում արվում է հնարավոր ամեն բան ամեն գնով Նիկոլին ՀՀ կառավա րութ -
յան ղեկին պահելու համար։ Հենց այդ պատճառով էլ լուսավորյալ և դեմո -
կրա  տական Եվրոպան ԱՄՆ-ի հետ միասին պահպանում է խոր լռություն
Հա  յաս տանի քաղաքացիների ամեն տեսակ իրավունքների և ազա տութ յուն -
նե  րի անթիվ խախտումների վերաբերյալ։ Կամ էլ` մենք այդպես էլ չլսեցինք
մար  դու իրավունքների պահպանման ջատագովների կողմից գոնե մեկ փաս -
տա  թղթի ընդունման մասին, որը կդատապարտեր թուրք-ադրբեջանական
հրո  սակների և սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների ցեղասպանական վայ -
րա  գությունները հայերի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հան րա -
պե  տության դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ։

Վերջաբանի փոխարեն: Ստեղծված պայմաններում, իմ խորին հա մոզ -
մամբ, առաջնահերթ կարևորության խնդիր է հայ հասարակության հա մա -
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խմբու մը Ռուսաստանի հետ դաշնակցային հարաբերությունների հետագա
խո   րացման, Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ ՀՀ-ի
մտնե  լու իրավական բոլոր պայմանների ստեղծման ան այլ ընտ րան քայ նութ -
յան գիտակցման հիման վրա։ Ասվածը հաստատելու նպատակով նորից ու
նո  րից ընթերցողների ուշադրությանը ներկայացնենք փաստարկներ` հօ -
գուտ հայկական երկու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության և
Ար  ցախի Հանրապետության պահպանման համար այդ քայլի բացառիկ կա -
րևո  րության և անայլընտրանքայնության։

Հարգելի ընթերցող, նորից ընդգծենք, որ պետական հեղաշրջումը Հա -
յաս  տանում, որը տեղի ունեցավ 2018 թ. ապրիլ–մայիսին, Հայաստանի Հան -
րա   պետությունից և Հարավային Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնությանը
դուրս մղելու անգլո-ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ռազմա վարա -
կան ծրագրի առաջին փուլի իրականացման արդյունքն էր։ Հեղաշրջման
իրա   կանացնողներ դարձան Սորոսի ֆոնդի «Բաց հասարակություն – Հա յաս -
տան» հիմ նադրամի կողմից ֆինանսավորվող բացահայտ ռուսատյացները,
«Կյան  քի խոսք» տոտալիտար կրոնական աղանդի հարյուր-հազարավոր հե -
տ ևորդ նե րը և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստները։ Նրանք, իրականացնելով
գու նավոր հե ղա  փոխությունների արևմտյան ստրատեգների պլանները, իշ -
խա նության բե րե ցին Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազ մա -
կեր պությանը և Եվ րասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի ան դա -
մակ ցության պա թո լոգիական հակառակորդ Նիկոլ Փաշինյանին։ Արցախի
Հան  րա պե տութ յան (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն) դեմ ադր բե -
ջա նա-թուրքա կան հրոսակների սանձազերծած պատերազմը լուծեց պե տա -
կան հեղա շրջման ստրատեգների գլխավոր խնդիրներից մեկը` Իրանի Իս լա -
մա կան Հան րապետության հետ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանի 105 կի լո -
մետ րանոց ան վտանգության գոտու զավթումը` հետագայում այդ տա րած -
քում ՆԱՏՕ-ի ան դամ Թուրքիայի զինված ուժերի տեղակայման հե ռա նկա -
րով։ Էլ չեմ ասում Ռու սաստանի Դաշնության ողջ հարավային սահմանով իս -
լա մական աղեղի միակ ցման մասին, ներառյալ Միջին Ասիայի պե տութ յուն նե րը,
ընդ հուպ մինչև Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Սինցզյան-
Ույ  ղու րա կան ինքնավարությունը։ Նորից ու նորից հատկապես նշենք, որ բա -
ցա ռա պես շնորհիվ Ռուսաստանի ղեկավարության, անձամբ Ռու սաս տա նի
Դաշ  նութ յան նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի հետևողական և
նպա  տակաուղղված գործողությունների հաջողվեց սանձել ագրեսորին,
դրա  նով իսկ կանխել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչության
ցե  ղասպանությունը։ Խոստովանենք, որ Հայաստանի և Լեռնային Ղա րա բա ղի
պար տությունը պատերազմում ինչպես հայկական զինված ուժերի ղեկա -
վար  ման հարցում, այնպես էլ դիվանագիտական ճակատում հիմնականում
Փա  շինյանի ու նրա թիմի գործողությունների հանցավոր անհամարժեքության
հե  տևանքն էր։ Լիակատար հրադադարի և ռազմական գործողությունների
դա  դարեցման մասին Ռուսաստանի Դաշնության, Ադրբեջանի Հան րա պե -
տութ  յան նախագահների, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի
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Հայ  տարարության ստորագրումից հետո անցած ժամանակը համոզիչ կեր -
պով ցույց տվեց, որ թուրք-ադրբեջանական հրոսակներն այսուհետ ևս սադ -
րե  լու են իրավիճակի ապակայունացում Ադրբեջանի ու Արցախի Հան րա պե -
տութ  յան զինված ուժերի սահմանազատման գծում։ Հետո ավելին կլինի.
արև  մտյան հայտնի հովանավորների լուռ աջակցությամբ Թուրքիան և Ադր -
բե  ջանը ռազմական սադրանքներ կսկսեն Ադրբեջանի հետ Հայաստանի պե -
տա  կան սահմանին Սյունիքի մարզի շրջանում։ Եվ սա, ավաղ, կասկածներ
չի հարուցում, քանի որ նրանք չեն էլ թաքցնում Հայաստանի Հան րա պե տութ -
յան տարածքի հանդեպ իրենց զավթողական ծրագրերը։

Հայոց պետականության և հայ ժողովրդի պատմության արդի ծայրահեղ
վտա ն գավոր փուլում հենց սա նկատի ունենալով` հայ ժողովրդի և հայկական
եր  կու պետությունների` Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հան րա -
պե  տության անվտանգ գոյությունը, ապագան և բարգավաճումը մենք տես -
նում ենք մեր դարավոր բարեկամ ու դաշնակից Ռուսաստանի հետ քա ղա քա -
կան նոր միության ստեղծման մեջ։ Կարևոր է հասնել այն բանին, որպեսզի
Հա  յաստանի քաղաքացիները գիտակցեն, որ հզոր Հայաստանի կառուցումն
իրա  պես հնարավոր է միայն Ռուսաստանի հետ եղբայրական միությամբ, ինչը
հնա  րավոր է լոկ այն պայմաններում, երբ Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի և
Բե  լա ռուսի Միութենական պետության մեջ։

Հարավային Կովասում ստեղծված աշխարհաքաղաքական ծայրահեղ
բարդ և վտանգավոր իրադրությունում երկրի հայրենասիրական ուժերի
առաջ  նահերթ կարևորության խնդիրը պետք է դառնա ՀՀ բնակչության լայն
խա  վերին հայերի բազմաթիվ սերունդների քննությունը բռնած այն ճշմար -
տութ  յան պարզաբանումը, որ Հայաստանն ուժեղ ու անվտանգ է միայն Ռու -
սաս   տանի հետ սերտ միությամբ։

Հ. Գ. Չէի ցանկանա հոդվածն ավարտել տխուր նոտայով։ Ուշագրավ է,
որ տեղի ունեցան իրադարձություններ, որոնք աշխարհի բազմաթիվ հայերի
ինչ-որ վերերկրային հանգստություն պարգևեցին։ Այո, հարգելի ընթերցող, ի
վե  րուստ ուղարկված հանգստություն։ Ինչպես և վերջին ավելի քան 1700
տա  րիների ընթացքում` տեղի ունեցավ հայկական երկու պետություններում
և հայկական Սփյուռքում բնակվող հայերի ճնշող մեծամասնության ազ գա -
յին միաբանություն Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու շուրջ։ Այսպես, 2020թ.
դեկ  տեմբերի 8-ին Ծայրագույն պատրիարք և Համայն Հայոց կաթողիկոս
Գա   րեգին Երկրորդը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հոր դո -
րեց հրաժարական տալ` երկրում ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։
Խոր  հենք մեր Ծայրագույն պատրիարքի խոսքերի շուրջ. «Անհանգիստ լինե -
լով տագնապալի իրադարձություններով` մենք նաև հանդիպեցինք վարչա -
պետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Թելադրված երկրի առջև ծառացած և ահագ -
նա  ցող ներհասարակական լարվածությամբ, արտաքին և ներքին լուրջ մար -
տա  հրավերներով և վարչապետի անձի նկատմամբ հանրային վստա հութ -
յան պակասով` հայրաբար հորդորեցինք հանձնառություն ստանձնել և վայր
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դնել վարչապետի լիազորությունները` կանխելու համար հասարակական
կյան  քում ցնցումները, նաև հնարավոր բախումներն ու ողբերգական զար գա -
ցում ները»։ Այդ նույն օրը Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առա ջի նը
նույն  պես հորդորեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական տալ։
Խոր  հենք Նորին Սրբության խոսքերի շուրջ. «Արդարացիորեն մեր զա վակ -
նե   րի արյունով կերտված ու ծաղկած Արցախի մեծ մասը կորցրեցինք։ Կորց -
րե  ցինք նաև մեր ազգային արժանապատվությունը և հպարտությունը։ Ունե -
ցանք մեծաթիվ զոհեր, գերիներ, վիրավորներ և գաղթականներ։ Երկ րա -
գուն  դի վրա չկա գեթ մեկ հայ, որ ազգի այս մեծ կորուստի տառապանքը
չապ  րի։ Այս ահավոր ողբերգության մասին ժողովուրդը համապարփակ ու
հստակ հաշվետվություն է պահանջում ... Ներկայիս ճգնաժամային պայ -
ման  ներում կոչ ենք անում Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարվել վարչապետի
պաշ  տոնից և հնարավորություն տալ Ազգային ժողովին` սահմանադրական
կարգն ու գործընթացը հարգելով, նոր վարչապետ ընտրել։ Ակնկալում ենք,
որ ընտրվող նոր վարչապետի գլխավորությամբ կազմվող անցումային կա -
ռա  վարությունն առաջնային կհամարի Ազգային ժողովի արտահերթ ընտ -
րութ  յունների շուտափույթ կազմակերպումը»։

Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու ծայրագույն պատրիարքների հոր -
դորն անկյալ դավաճան Նիկոլին, թվում է, խիստ նախազգուշացում էր սա -
տա   նայի ուժերին, որն իր պիղծ կամակատարի ձեռքերով փորձում էր քան -
դել հայկական հնագույն քրիստոնեական քաղաքակրթությունը։ Դե ինչ,
հար  գելի ընթերցող, Փաշինյանի կերպարանքով սատանայի կամակատարի
գահ  ընկեցության ժամկետը, Օնորե դը Բալզակի նկարագրած Շագրենի
կաշ  վի նման, օրեցօր սեղմվում է։ Եվ դեպի չգոյություն Փաշինյանի հե ռա նա -
լով Հայաստանի երկնքում կծագի վառ արևը, որը կմոխրացնի սատա նա յա -
կան բոլոր կախարդությունները, որոնցով երկուսուկես տարի առաջ կա -
խարդ  վեց դյուրահավատ ու աշխատասեր հայ ժողովուրդը։ Եվ ինչպես
ասել է հայ մեծ բանաստեղծ, ХХ դարի երկրորդ կեսի հանճարեղ քնարերգու
Պա  րույր Սևակը` եղիցի՛ լույս։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ. ՄԱՐԴԻԿ ՊԵՏՔ Է ՀԱՍԿԱՆԱՆ,
ԹԵ ԲԱՑԻ «ՆԻԿՈ´Լ, ԴԱՎԱՃԱՆ» ԲՂԱՎԵԼՈՒՑ, 

ԻՆՉ ԵՆ ԻՐԵՆՑԻՑ ՈՒԶՈՒՄ 

«Իրավունք TV»-ի հյուրը Արտաշես Գեղամյանն է
(29 դեկտեմբերի 2020 թ., «Իրավունք TV»)

ՀԱՂՈՐԴԱՎԱՐ – Բարև ձեզ: «Իրավունք TV»-ի տաղավարում հյուր -
ըն  կալել ենք «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ Ար տա շես
Գե ղամյանին: Շնորհակալություն, պարոն Գեղամյան, հրավերն ըն դու նե լու հա -
մար: Այսօր հայտարարվեց մի նախաձեռնության մասին` «Ուժեղ Հայաս -
տան Ռուսաստանի հետ` հանուն նոր միության», և արդեն իսկ վեց ուժ, որ
կազ կոմիտեի անդամներն ու հեղինակներն են, հայտարարեց այս մասին,
այդ թվում նաև` «Ազգային Միաբանություն» կուսակցությունը: Նախ` նա խա -
ձեռ  նության մասին. ինչպե՞ս եք տեսնում դա, ինչպե՞ս պետք է իրա կա նութ -
յուն դառնա և ի՞նչ կերպ:

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ – Շնորհակալություն հրավերի համար: Այսօր,
երբ ականատես ենք, թե ծայրաստիճան վտանգավոր ինչ զարգացումներ
են ընթանում մեր տարածաշրջանում, երբ չենք թոթափել Արցախյան պա -
տե   րազմում կրած մեծ կորուստների մեր վիշտը, թիվ մեկ խնդիրը, բնա կա -
նա  բար, որ պետք է լուծի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական
դաս կոչվածը (իշխանությունների վրա հույս չկա), դա անվտանգության
երաշ  խավորումն է ու ապահովումը: Ազգայի´ն անվտանգության, պե տութ -
յա´ն անվտանգության ապահովումը, անտարակույս, միայն ու միայն Հա յաս -
տա  նի ուժերով իրականացնել, ավա՛ղ, հնարավոր չէ: Եվ ակամայից մտա -
ծում ես, ուրեմն` ո՞ւմ հետ, հատկապես հաշվի առնելով այն դաժան դասերը,
որ ստացանք սեպտեմբերի 27 – նոյեմբերի 9-ին թուրք-ադրբեջանական
կող  մից, սիրիական ահաբեկիչների հետ համատեղ սանձազերծած պա տե -
րազ  մի արդյունքում: Եվ անգամ նույնիսկ քաղաքականությունից ամենա-
ամե  նա հեռու մարդը, եթե տրամաբանությունից զուրկ չէ, կասի` չլիներ Ռու -
սաս  տանի Դաշնությունը, չլիներ անձամբ Ռուսաստանի Դաշնության նա -
խա  գահ Վլադիմիր Պուտինը, մենք, ավա՛ղ, ականատես կլինեինք հայ ազ -
գա  բնակչության նոր եղեռնի, նոր ցեղասպանություն Լեռնային Ղարաբաղի
Հան  րա պե  տությունում, այդ տարածքում: Եվ դրանից հետո էլ, անցած ժա -
մա  նա կա հատ վածում զարգացումները վերստին ապացուցեցին մի պարզ
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ճշմար  տութ յուն, այն է` թուրք-ադրբեջանական հրոսակները դեռ չեն հրա -
ժար վել իրենց և հատկապես Թուրքիայի համար բաղձալի նպատակի իրա -
գոր  ծու մից: Իսկ ո՞րն է դա. որպեսզի` գոյություն չունենա Հայաստանի Հան -
րա պե տութ յունը, ինչը հնարավորություն կտա վերացնելու Մեղրիի հայ կա -
կան 45 կի լո մետրանոց սեպը, որը մխրճվել է Նախիջևանի, և այսօր արդեն
Թուր քիայի ու Ադրբեջանի տիրապետության տակ հայտնված Զանգելանի,
Ջեբ  րայիլի, Կուբաթլուի միջև: Եվ դա կնշանակի իրագործել նրանց փայ փա -
յած երազանքը, այն է` Մեծ Թուրանի հիմնումը` Ջիբրալթարից, հյուսիսային
Աֆ  րիկայի վրայով ընդհուպ մինչև Չինաստանի սահման, Սինցզյան-Ույ ղու -
րա  կան ինքնավար մարզ: Ուստի պետք էր ամեն գնով հասնել նրան, որ այդ
հայ  կական սեպը վերանար: Փորձեցին, ցավոք, այդ փորձը մասամբ հա ջո -
ղութ յամբ պսակվեց, որովհետև համախոհ դավաճաններ գտան ի դեմս Հա -
յաս տանի Հանրապետության այսօրվա գործող իշխանությունների: Այդ
նպա  տակը` Նախիջևանը (այսինքն` Թուրքիան) միացնել հիշատակածս
շրջան  ների հետ, փաստորեն, հաջողվում է և մինչ պատերազմ եղած 105 կի -
լո   մետրանոց իրանա–արցախյան սահմանը զավթել և, ի վերջո, այնտեղ տե -
ղա  կայել Թուրքիայի զինված ուժերը: Իսկ վերջիններս էլ, ոչ այլ ինչ են, քան
ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերը: Այսինքն, տվյալ դեպքում, հստակվում է անգլո -
սաք  սերի, ինչո՞ւ չէ, նաև Իսրայելի նպատակը` շրջափակման մեջ վերցնել
իրենց «աչքի փուշը»` Իրանը: Այս պարագայում իմաստ ունի վերստին, նո -
րո վի իմաստավորել, թե ինչ էր նշանակում Իլհամ Ալիևի կողմից երկու-երեք
տա րի շա րունակ կրկնվող թեզը, որ ուրեմն, Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը
(իր խոս քով` Գեյչան) ադրբեջանական հինավուրց հողեր են ու դրանց
պատ  կա նե լիության խնդիրը դեռ մինչև վերջ լուծված չէ: Այս պարագայում,
այն, ինչ ես ասում եմ, բնականաբար, շատ լավ գիտեն ռուս վեր լու ծա բան -
նե րը, գի տեն, որ այդ ամենը` պանթուրանական նկրտումների իրա կա նա -
ցու մը, հա կա սում է Ռուսաստանի ազգային, պետական շահերին: Այսինքն,
բա ցի այն, որ մենք դարավոր բարեկամներ ենք ռուսների հետ, բացի այն, որ
Ռու  սաս տա  նի Դաշնության հետ անդամ ենք ՀԱՊԿ-ին, անդամ ենք ԵԱՏՄ-ին,
բա ցի այն, որ աշխարհաքաղաքական ներկայիս մարտահրավերները հա -
մակ ցում են մեր շահերը, օրախնդիր են դարձնում Հայաստանի ընդգրկումը
«Ռու  սաս տան–Բելառուս Միութենական պետության» կազմում` որպես ինք -
նիշ  խան միավորի, ինչը, անտարակույս, հիմնավորապես կլուծի Հա յաս տա նի
Հան  րապետության և, ինչու չէ, նաև Արցախի Հանրապետության ան վտան -
գութ  յան խնդիրները: Ահա այս հարցերը մեր ազգաբնակչության ամենալայն
շեր    տերին մատչելի, հասկանալի դարձնելու համար է կոչված այն շար ժու մը,
որի հիմնադիր փաստաթուղթը երեկ ստորագրվեց: Մենք` նախաձեռնության
հիմ  նադիրներս, մատնանշել ենք այն մարտահրավերներն ու խնդիրները,
որոնք ծառացած են երկրի առջև և որոնց հանգուցալուծումը հնարավոր է
միայն ու միայն հենց այդ Միութենական պետությանն անդամակցելու շնոր հիվ:
Այս օրվա հանդիպումը լրագրողների հետ այդ հարցերի պար զա բան ման
խնդիրն էր հետապնդում: 
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Հ. – Պարոն Գեղամյան, համամիտ կլինի՞ արդյոք Ռուսաստանն այդ
գա   ղափարին։

Ա. Գ. – Շատ տեղին և խիստ արդիական հարց եք տալիս` համամիտ
կլի  նի՞ արդյոք Ռուսաստանն այդ գաղափարին։ Եկեք միասին խորհենք։
Տա  ռացիորեն մեկ շաբաթ առաջ թուրք սուլթան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը
հան  դես եկավ Վրաստանի, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի ու
Ռու սաստանի միջև Միություն կնքելու նախաձեռնությամբ։ Այդ Միութ յու նը,
եթե այն կնքվի, փաստորեն Հարավկովկասյան տարածաշրջանից դուրս
կմղի Եվրամիությանն ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Հասկանալի
է, եթե Միություն լինի վերոնշյալ վեց ինքնիշխան պետությունների միջև, եվ -
րո  պացիներն ու ամերիկացիներն այստեղ արդեն անելիք չեն ունենա։ Բնա -
կա  նաբար, այդ վիճակի հետ երբեք Եվրամիությունը չի համակերպվի, առա -
վել ևս` չի համակերպվի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, առավել ևս` չի
հա  մա կերպվի Իսրայելը, որովհետև վերջինս թշնամանք ունի ոչ թե Հա յաս -
տա նի կամ Վրաստանի, կամ Ադրբեջանի հետ, այլ անհաշտ հա կա սութ յուն -
ներ ունի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Այնինչ, մտնելով վեց
պե տությունների այդ Միության մեջ` Իրանը պաշտպանված կլինի այդ բա -
ռի հայտնի իմաստով։ Ինչո՞ւ ասացի այս մասին։ Բնականաբար, որ պեսզի
ան հնար դարձվի տարածաշրջանում փոքրիշատե կայուն խա ղա ղութ յան
հաս տատումը, հարկավոր կլինի ներսից սասանել դեռևս չկայացած Միութ -
յու նը։ Իսկ ինչպե՞ս։ Պատասխանը մեկն է` ապակայունացնելով իրա վի ճակն
այդ ենթադրյալ Միության մասնակից երկրներից մեկում։ Դա Իրանն է (հիմ նա -
կա նում), և, ուրեմն, նաև Հայաստանի Հանրապետությունը, որով հե տև
Վրաս տանը միջպետական բավական սերտ հարաբերություններ ունի մի
կող մից Եվրամիության երկրների, մյուս կողմից` Ամերիկայի Միացյալ Նա -
հանգ ների հետ։ Ավելին, օրակարգում է Վրաստանի անդամակցությունը
Հյու  սիսատլանտյան դաշինքին` ՆԱՏՕ-ին։ Ասել է թե` կարվի ամեն ինչ, որ -
պե ս զի ապակայունացվի Հայաստանը, որովհետև Իրանում դա շատ ավելի
բարդ է իրագործել, այնտեղ խստորեն կասեցվում է հակակառավարական
ցան  կացած գործողություն։ Իսկ Հայաստանում իրավիճակի ապա կա յու նաց -
ման համար նրանք ունեն իրենց «հինգերորդ շարասյունը»` սորոսա կան նե -
րին։ Դրանք մարդիկ են, որոնք մեկուկես-երկու տասնամյակի ընթացքում
ֆի   նան սավորվել են «Բաց հասարակություն – Հայաստան» հիմնադրամի
կող  մից, որը ինտերնետ-մեդիաների ճյուղավորված լայն ցանց ունի և, բա -
ռիս բուն իմաստով, անփորձ, հատկապես երիտասարդների ու այն մարդ -
կանց գիտակցության մեջ, որոնք, ըստ էության, հեռու են քաղա քա կա նութ -
յու  նից, մտցնում են Ռուսաստանի նկատմամբ ամենաթշնամական ըն կա -
լում։ Անգամ այն, որ Ռուսաստանի միջամտության, նրա նախագահ Վլա դի -
միր Պուտինի վճռական ու հետևողական գործողությունների շնորհիվ միայն
հա  ջողվեց կանխել Արցախի հայ բնակչության ցեղասպանությունը, նրանք
այժմ օրակարգ են մտցրել, թե, իբր, Ռուսաստանը դրանով հետապնդում է
մի նպատակ` զրկել հայկական երկու պետություններին ինքն իշխա նութ յու -
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նից, զրկել պետականությունից։ Եվ նրանց ողջ աշխատանքը խորապես հա -
մա   կարգված ու մտածված է, մեկ մի հեռուստաալիք ասում է մի բան, մյուսը`
լիո  վին հակառակը, իսկ երրորդը միջպետական փոխհարաբերությունների
այլ ասպեկտներ է առաջադրում: Եվ երբ այդ ամենն ամփոփում ես, եթե ան -
տեղ  յակ լինես աշխարհաքաղաքականության հարցերում, ապա ակամա
կհան գես այն մասնավոր կարծիքին, որ Ռուսաստանի այդ միջամտությունը
Հա  յաստանի ու հայ ժողովրդի փրկությունը չէր ցեղասպանությունից, որը,
ար  դեն, ինչպես ասվեց, իրականացման փուլում էր ադրբեջանա-թուր քա -
կան զինված ուժերի ու սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների կողմից։ Մինչ -
դեռ գիտակ փորձագետների կողմից ասվում է, որ գալիք բոլոր փոր ձանք -
նե  րի միակ համադարմանը, իրավիճակի նման աղետալի զարգացումը կան -
խե  լու հուսալի պատնեշը հայոց պետականության համար Ռուսաստանն է,
«Ռու  սաստանի և Բելառուսի Միութենական պետությանը» Հայաստանի
Հան  րապետության անդամակցությունն է։ Իսկ կընկալի՞ արդյոք Ռու սաս տա նը
դա ինչպես պետք է։ Հավատացեք, Ռուսաստանում շատ են սթափ, ես կա -
սեի` լուսավոր մտածող մարդիկ, ովքեր հստակ պատկերացնում են տա րա -
ծա  շրջանում Թուրքիայի ծավալապաշտական քաղաքականության ողջ
վտան  գավորությունը, ովքեր հիանալի հասկանում են թուրքական մեղ րա -
ծոր խոստումների գինը։ Եթե դրանք նորություն լինեին, չէին լինի մինչ այժմ`
վեր  ջին երկու-երեք հարյուրամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ռուս-
թուր  քական տասներեք պատերազմները։ Եվ միայն ռուսական ղեկա վա -
րութ  յան քաղաքականության իմաստնության, նրա հեռատեսության շնորհիվ
է, որ թուրք ստրատեգներից երկու քայլ, երկու գործողություն առաջ է մտած -
վում, ստրատեգներ, որոնք, իհարկե, ինքնուրույն չեն։ Չէ՞ որ Մեծ Բրի տա -
նիա  յի ու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններն
ունեն գունավոր հեղափոխությունների կամ ցանցակենտրոն պա տերազ մ -
նե  րի միջոցով պետությունները քանդելու մանրակրկիտ մշակված տեխ նո -
լո   գիաներ, և նրանք դրանք գործադրում են։ Որպեսզի հեռուստադիտողների
հա  մար հասկանալի լինի` իսկ ո՞րն է իմ վստահությունը, ինչի՞ վրա է այն
հեն  վում, ի՞նչ նկատի ունեմ, երբ ասում եմ, որ Ռուսաստանը դա կհասկանա,
ասեմ։ Ձեր խոնարհ ծառան վերջին ամսվա ընթացքում մի քանի հոդվածներ
է գրել, որոնք նախ հրապարակվել են Ռուսաստանի Դաշնային տե ղե կատ -
վա   կան REGNUM գործակալության կայքում, իսկ այնուհետև ռուսալեզու
տար  բերակով` «Իրավունք» թերթի ինտերնետ-պորտալում։ Եվ ինչն է ամե -
նա  հետաքրքիրը. մի քանի օր անց այդ նույն հոդվածները հայտնվում էին Ռու -
սաս  տանի նախագահի putin-today.ru ոչ պաշտոնական կայքում։ Խնդրե՛մ։
Իսկ ինչո՞ւ եմ այդքան կարևորություն տալիս այդ հրապարակումներին հենց
Ռու  սաստանի նախագահի ոչ պաշտոնական կայքում։ Որովհետև դրանցում
բա  ցահայտված է Մեծ Թուրանի ստեղծման ձգտմանն ուղղված` թուրքական
դի  վանագիտության ողջ նենգությունը, ինչը հղի է լրջագույն վտանգով Ռու -
սաս  տանի Դաշնության համար և պահանջում է բավական սթափ վե րա բեր -
վել դրան։ Այնինչ, այդ մարտահրավերի ընկալման հարցում որոշ քաղա քա -
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գետ  ների շրջանում առկա է, այսպես ասենք, որոշ թուլացածություն, պայմա -
նա  վորված այն մտայնությամբ, թե ուր է կորչելու Թուրքիան. եթե ինչ-որ բան
այն  պես չլինի, ապա վաղը-մյուս օրը Կասպից ծովից «Կոլիբրիները» կթռչեն
ար  դեն ոչ թե Սիրիա, այլ` Ստամբուլ։ ԽՍՀՄ արտաքին գործերի մինիստր
Անդ  րեյ Անդրեևիչ Գրոմիկոն XX դարի 70-ականներին Թուրքիայի կողմից ներ -
կա  յացված վերջնագրին, այն է` թե, իբր, Բոսֆորի ու Դարդանելի նեղուցները
կփա  կեն ԽՍՀՄ-ի նավատորմի առջև, ԱՄՆ-ում Սպիտակ տանը թղթա կից նե րի
հետ հանդիպման ժամանակ իրեն ուղղված հարցին արձագանքել էր, որ այդ
ժա մանակ արդեն Սովետական Միությանը ոչինչ չի մնա անելու, բացի նոր
նե ղուց «փորելը», որը Սև ծովը կմիացնի Միջերկրականին, ինչի պատ ճա ռով,
հա մապատասխան պայթյուններից հետո Ստամբուլը պարզապես կա րող է
ջրի տակ անցնել։ Իսկ այսօր Ռուսաստանը շատ ավելի ահարկու զենք ունի`
նույնն այժմ անելու համար։ Բայց արժե՞ արդյոք բանը դրան հասց նել։ Եվ
ահա հիշատակված հրապարակումները, կրկնում եմ, putin-today.ru-ում,
հստակ ուրվագծում են թուրքական ներկայիս ղեկավարության հեռուն գնա -
ցող ծավալապաշտական մտադրությունները, որոնցում լավ երևում են ադր -
բե ջանական սուլթանության նպատակները` հասնել մինչև Զանգեզուրի տա -
րած քի գրավմանը, էլ չեմ ասում Երևանի ու Սևանի մասին։ Իհարկե, սա նաև
ան ուղ ղակի մեսիջ է մեզ առ այն, որ պետք է կարողանալ տարբերել ռու սա -
կան ղեկավարության կողմից թուրքերին տրված դիվանագիտական գնա հա -
տա կանները մեր տարածաշրջանում Ռուսաստանի Դաշնության իս կա կան
պե տական, ազգային շահերից, որոնք լիովին համահունչ են հայ ժո ղո վրդի
ակն կալիքներին` հայկական երկու պետությունների ազգային ան վտան գութ -
յան ապահովման հարցերի առումով։ Շնորհակալ եմ, որ ձեր տված հար ցին
կա րող եմ պատասխանել ռուսերեն լեզվով, դրանով իսկ մեր բազմաթիվ բա -
րե  կամներին Ռուսաստանում տալ հնարավորություն` «Ուժեղ Հայաստան
Ռու  սաստանի հետ` հանուն նոր միության» շարժման համահիմնադիրներից
մե  կից լսել, թե աշխարհաքաղաքական ինչ կողմնորոշիչներով ենք մենք
առաջ  նորդվում այս գործում և ինչ նպատակ է այն հետապնդում։

Հ. – Պարոն Գեղամյան, կարելի է ասել, որ մենք, այսպես թե այնպես,
մեծ ընտրության հնարավորություն էլ չունենք, այո՞: Ստեղծված իրա վի ճա -
կում կա´մ պիտի դառնանք, այսպես ասած` թուրքական վիլայեթ, կա´մ Ռու -
սաս   տանի հետ ունենանք հավասարազոր միութենական դաշինք: Իսկ եթե
դա էլ չստացվի, ապա կմնա մեր գոյության պահպանումը Ռուսաստանի
«գու  բերնիայի» կարգավիճակում: 

Ա. Գ. – Դուք միանգամայն տեղին դիտարկում եք անում, և դրա պա -
տաս  խանը հետևյալն է. այո´, ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրա վի -
ճա  կում և սպասվելիք զարգացումների պայմաններում, երբ, ինչպես ասացի,
Եվ  րա միությունը և Միացյալ Նահանգները, փաստորեն, դուրս են մղվել տա -
րա  ծաշրջանից, բայց և ամեն ինչ կանեն, որ վերադառնան, Թուրքիայի պան -
թու  րանական նկրտումներին դիմակայելու այլ ընտրություն չկա, քան Հա -
յաս  տանի Հանրապետության անդամակցությունը «Ռուսաստան – Բելառուս
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Միու թենական պետության»-ը: Ավելի ճիշտ` այլընտրանքը մեկն է` պա տե -
րազմ, որը, հասկանալի է, հղի կլինի լրջագույն կորուստներով` ընդհուպ Հա -
յաս տանի Հանրապետության պետականության կործանումը: Այլ ընտ րան քը,
կրկնում եմ, պատերազմն է, և մենք պետք է օր առաջ մեր այս բոլոր մտո -
րում  ները մեր ժողովրդին հասցնենք, կարողանանք հեռուստատեսության,
մյուս լրատվամիջոցների միջոցով, նաև մարդկանց հետ անմիջական հան -
դի  պումների ընթացքում բացատրենք, հիմնավորենք, որ մեր մոտեցումը,
առա  ջարկը խորապես գիտակցված և եզակի այն քայլն է, որը երաշ խա վո -
րում է հայոց երկու պետությունների գոյությունը: Իսկ ինչ վերաբերում է
ինքն  իշխանության կորստին, ապա, ցավոք, այդ մասին պնդումներ են
անում մարդիկ, որոնք ծանոթ չեն, չեն ուսումնասիրել 1999 թ. դեկտեմբերի
8-ին ընդունված «Ռուսաստան – Բելառուս Միութենական պետության»
ստեղծ մ ան հիմնարար փաստաթուղթը: Այդ փաստաթղթի 3-րդ Հոդվածի 1-ին
պա րագրաֆում (երկու պարագրաֆից է բաղկացած) հստակ ձևա կերպ ված
է, որ խոսքը Ռուսաստան – Բելառուս երկու ինքնիշխան պե տութ յուն ների
միութ յան մասին է, որոնք շարունակում են ինքնիշխան մնալ, միա ժա մանակ
պար տավորվելով անշեղորեն կատարել փոխադարձ ընդունված պար տա -
վո րութ յունները: Ուրեմն` խոսքը հենց ինքնիշխան պետությունների միա վոր -
ման մասին է: Բնականաբար, երբ դու արդեն Միութենական պե տութ յան
մաս ես, այն է` Ռուսաստան – Բելառուս – Հայաստան միաս նութ յան, ապա
քեզ անհամեմատ ավելի պաշտպանված կզգաս. չէ որ խոսքը մի պե տութ -
յան մասին է, որը մինչ այդ չկար: Երբ Ռուսաստանի Դաշնությունն իր ռազ -
մա տիեզերական ուժերի միջոցով Սիրիայի հյուսիսում ռմբակոծում էր թուր -
քո մանների, իգիլականների բազաները, ասում էր` մենք չենք կարող թույլ
տալ, որ ահաբեկիչներն այդքան մոտենան մեր սահմաններին: Հի շեց նեմ`
Սի րիայի հյուսիսից մինչև Դաղստանի սահմանը ուղիղ գծով 450 կի լո մետր
է, ուրեմն, եթե 450 կիլոմետր հեռավորության վրա չեզոքացնում են թշնա մու
ուժե րը, բնականաբար, եթե Զանգեզուրում, Գորիսից 10 կիլոմետր այն կողմ
հան կարծ, երևանյան խոսքով ասած` ինչ-որ մեկը լփտա, ան մի ջա պես հո -
ղին կհավասարեցվի, քանի որ արդեն բանը կհասնի Միութենական պե -
տութ յանը սպառնացող վտանգին: Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պե տութ -
յունը, տվյալ պարագայում Արցախը, գոնե առաջիկա հինգ տարվա ըն թաց -
քում պաշտպանված է, որովհետև այնտեղ, նոյեմբերի 9-ի համատեղ Հայ -
տա րարության համաձայն, տեղակայված են ռուսական խաղաղապահ ուժե րը,
որոնք, ինչ խոսք, երբեք ու երբեք թույլ չեն տա ադրբեջանա-թուր քա կան
հրո սակախմբերին կամ սիրիական ահաբեկիչներին որևէ գոր ծո ղութ յան դի մել`
վտանգելով ազգաբնակչության խաղաղ կյանքը:

Հ. – Պարոն Գեղամյան, ինչպես պարզվեց, պատերազմից դեռ 26 օր
առաջ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Հայաստանին տե -
ղե  կացրել էր հնարավոր զարգացումների, սցենարների և այն մասին, թե ինչ
պի  տի անենք մենք: Այդ մասին, սակայն, ըստ էության, լռել է իշխանությունը,
և այդպես էլ 44 օրվա ընթացքում չդիմեց ՀԱՊԿ-ին: Ի՞նչ եք կարծում, հնա -

792

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



րա  վո՞ր էր որևէ կերպ կանխել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ, կամ գոնե
նվազ կորուստներով դուրս գալ վիճակից:

Ա. Գ. – Այս իշխանությունների պայմաններում նման դավաճանական
դրսևո րումը ոչ միայն սպասելի էր, այլև ուղղակի հետևանքն էր այն որոշման,
որը երկուսուկես տարի առաջ հավաքական Արևմուտքը, ի դեմս Մեծ Բրի -
տա  նիայի և Միացյալ Նահանգների իրականացրեց Թուրքիայի միջոցով: Այդ
ամենը նախօրոք ծրագրավորվել էր, որպեսզի թուրքերը կարողանան գրա -
վել հայ-իրանական սահմանը: Սահման ասելով` տվյալ դեպքում նկատի
ունեմ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության գոտին`
Զան  գելանը, Ջեբրայիլը, Կուբաթլին, որը սահմանամերձ է Իրանի Իսլա մա -
կան Հանրապետությանը: 105 կիլոմետրանոց ցամաքային սահման:
Նրանց, նախ` թուրք-ազերիներին, իսկ ավելի շատ բրիտանացիներին, ամե -
րի  կացիներին ու Իսրայելին խիստ հարկավոր էր, որ այդտեղ տեղակայվեն
ՆԱՏՕ-ի զորքերը: Թուրքիան, ինչպես գիտենք, ՆԱՏՕ-ի անդամ է, և այս
տա  րածաշրջանի վերահսկումն այդ այլանսի կողմից իրականացվում է
Թուր  քիայի միջոցով: Ուրեմն, ամեն ինչ կանխատեսված ու կան խա մտած -
ված էր վաղօրոք, այն է` Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության
բե  րել ապազգային տարրերի: Դրանց ընդառաջելու ճանապարհին ոչ մի
բա  նի առջև չկանգնել, թե ֆինանսական, թե ինֆորմացիոն, թե մնացած բո -
լոր ոլորտներում իրականացնել վաղուց ի վեր մշակված գունավոր հեղա -
փո  խությունների տեխնոլոգիաները` հիշեք դրանց կիրառումը ուկ րաի նա -
կան Մայդանում, «Վարդերի հեղափոխությունը» Վրաստանում կամ «Կա -
կաչ  ների հեղափոխությունը» Ղրղզստանում: Հղկել էին, բոլոր թե րութ յուն նե րը
բյու րեղացրել, դրա համար էլ դյուրությամբ ստացվեց այն, ինչ եղավ: Իսկ
ինչո՞ւ հենց Նիկոլին բերեցին իշխանության: Դեռևս 2001 թ. իր կող մից
խմբա գրվող «Հայկական ժամանակ» թերթում նա գրել էր` ի՞նչի եք դուք խո -
սում Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրման մասին, այնտեղի ան վտան գութ -
յան գոտու ստեղծման մասին, երբ դուք Հայաստան երկիրը չեք կա  րող
պաշտ պանել: Այսինքն, դեռ այդ ժամանակից ի վեր ոչ միայն ասել է, գրել,
այլև դրանից հետո էլ գեթ մի ելույթ չեք տեսնի, նաև արդեն վարչապետ դար -
ձած, ուր նա հերքեր իր այդ թեզը: Չի եղել դա: Ավելին. Ազգային ժողովի նիս -
տե րից մեկում պատգամավոր Արման Սաղաթելյանն ուղղակի մեջբերեց
նրա խոսքը, ցույց տվեց թերթի պատճենահանված համարը: Այդ մասին Ձեր
խո  նարհ ծառան քանիցս գրել է: Բարեբախտաբար, սա այն դեպքն է, որը, ի
տար  բերություն այլ քաղաքական գործիչների, ովքեր կոնյունկտուրայից ել -
նե  լով անապացույց հայտարարում են, թե իրենք, իբր, վաղուց էին անդ րա -
դար  ձել այդ փաստին, մինչդեռ, այդ մասին ասածներս նախկինում բազմիցս
գրա  վոր վավերացվել են: Ավա՛ղ, հիմա ո՞ւմ դարդն է հիշի, թե այսինչը ե՞րբ
է այս հարցի մասին խոսել, ի՞նչ է ասել: Դեռ լավ է, որ Ձեր խոնարհ ծառան
ամեն տարի իր բոլոր ելույթները հրապարակում է առանձին գրքով: Սա
2019 թվականի իմ հոդվածների, հեռուսաելույթների ժողովածուն է, թվով
17-րդը: Եվ այդտեղ քանիցս խոսք է գնում այն բոլոր հարցերի մասին, որոնք
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այժմ էլ հնչեցնում եմ: Ավելին, դեռ այն ժամանակ արդեն իմ հոդվածներից
մե կը վերնագրել եմ` «Հայաստանը և հայերը հուսալիորեն պաշտպանված
են Ռուսաստանի կողքին»: Ասածս եղել է այն, որ մեր պետականությունը
մտնում է ծայր աստիճան պատասխանատու փուլ է, ուր նախ և առաջ
պետք է երաշխավորել ու ապահովել ազգային, պետական ան վտան գութ -
յու նը, և մեր բոլոր գործողությունները պետք է վերջնանպատակ ունենան
այդ խնդրի` հնարավորինս ոչ ցավոտ լուծումը: Ահա, այս մեր շարժումն էլ
ուղ ղ ված է հենց դրան: Եվ, բնականաբար, կունենա խոստումնալից ապա -
գա, քանի որ այն բխում է ոչ թե այս կամ այն կուսակցության շահերից, ոչ թե
այս կամ այն քաղաքական խմբերից և խմբավորումներից, այս կամ այն, հա -
կազ  գային գրպաններից շռայլորեն ֆինանսավորվող կազմա կեր պութ յուն -
նե  րից, այլ բխում է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հան րա պե -
տութ  յան բեղմնավոր կենսագործունեության ապահովման խնդիրներից:
Դրա համար մենք մեծ աշխատանք ունենք կատարելու, անելիքները շատ-
շատ են, և ես խոր համոզմունք ունեմ, որ լույս է բացվելու Հայաստանի, Ար -
ցա  խի վրա: Եվ այդ լուսաբացը գալու է ոչ թե Արևելքից, արևը մեզ համար
ծա  գում է Հյուսիսից:

Հ. – Պարոն Գեղամյան, ինչո՞ւ «Հայրենիքի փրկության շարժմանը» չհա -
ջող  վեց փրկել Հայրենիքը: Ըստ էության, ժողովուրդը չհամախմբվեց, չմո բի լի -
զաց  վեց, հա՞, ոչ այդ շարժման, ոչ էլ, ըստ էության, իշխանության շուրջ: 

Ա. Գ. – Գիտեք, մի հեռուստահաղորդման ընթացքում գործ ըն կեր նե րիս`
քա ղաքական դաշտի առումով, արարքներին, հայացքներին գնահա տա կան
տալն իմ կողմից անլուրջ կլինի, սխալ կլինի ի սկզբանե: Բայց մի բան
հստակ կարող եմ ասել. յուրաքանչյուր շարժում, քաղաքական շար ժում,
հատ կապես կուսակցությունների միավորման դեպքում, դատա պարտ ված է
հա ջողության լոկ այն պարագայում, եթե գերխնդիր է դնում, որով էլ ձևա կեր -
պում է ազգային անվտանգության, պետական ան վտան գութ յան հրա մա յա -
կա նը: Ազգային, պետական անվտանգության հրա մա յա կա նը պետք է նե -
րա ռի ռազմական անվտանգությունը, տեղեկատվական ան վտանգությունը,
պա րենային անվտանգությունը, տնտեսական, ուսում նա կրթական, գի տա -
մշա կութային անվտանգությունը: Երբ այդ ամենը հստակ ձևակերպված է,
այ նուհետև այդ յուրաքանչյուր բաղկացուցչի տակ պի տի նշվի ում միջոցով
է դրա իրականացումը հնարավոր: Ընդունենք, ասենք, ռազմական ան -
վտան գությունը: Ուրեմն` կա ՆԱՏՕ, կա ՀԱՊԿ: Կա Թուր քիա` ՆԱՏՕ-ի ան -
դամ, կա Ռուսաստանի Դաշնություն` Հայաստանի հետ ՀԱՊԿ-ի անդամ:
Ուրեմն, նշեցինք, որ այստեղ, այս հարցում Ռու սաս տանն է մեր գերակա
դաշ նակիցը: Վերցնենք տնտեսական ան վտան գութ յու նը: Ես հպանցիկ
կանց նեմ` մանրակրկիտ վերլուծություններ, անշուշտ, ունեմ: Նայում ենք
Հա յաստանի առևտրաշրջանառության ծավալները. 40 տո  կոսը և դեռ ավե -
լին բաժին է ընկնում ԵԱՏՄ-ին, 36-ից 38 տոկոսը` Ռու սաս տանին, ապ րան -
քա շրջանառության մասին է խոսքը: Եթե վերցնում ենք Հա յաս տանի ար տա -
հա նումը և ներմուծումը, ապա կրկին 30-ից 40 տոկոսը բա ժին է ընկնում
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Ռու սաստանին: Կնշանակի` մեր գերխնդիրն է ընդլայնել այդ շուկան, որ պե սզի
կա րողանանք մեր արտադրանքը ավելի շատ ար տա հա նել, կարողանանք
ավե լի հարմար գնով ներկրումներ իրականացնել, մաս նավորապես, էներ -
գա կիրներ, որոնց կարիքը շատ մեծ է: Ուրեմն, այս տեղ էլ նշենք` Ռու սաս -
տան: Տեղեկատվական անվտանգություն: Ասվածի լույ սի ներքո ձեզ հետ
միա սին տեսնում ենք բոլոր պլյուսները և, ինչու չէ, նաև հնարավոր վտանգ -
նե րը: Եվ սրանից ելնելով էլ` ասում ենք. այ, այս ամեն դրականի, գուցեև բա -
ցա սականի առումով ո՞ր գործիքն է անհրաժեշտ հա յոց պետականությանը,
որ պեսզի հնարավորինս առանց մինուսների հաղ թահարի այս յու րա քանչ -
յուր վտանգավոր վիճակը: Գործիքը լինելու է այն, որ ձևավորվեն օրենսդիր
և գործադիր այնպիսի մարմիններ, որոնք իրենց աշխարհաքաղաքական
ծրա գրային մոտեցումներով ընդունելի կլի նեն Ռուսաստանի Դաշնությանը:
Ինչո՞ւ հե՛նց Ռուսաստանի Դաշնությանը և առաջի՛ն հերթին Ռուսաստանի
Դաշ նությանը` իմ հիշատակած վեր լու ծութ յան հիման վրա: Մինչդեռ այժմ
մենք ունենք ճիշտ հակառակ պատ կե րը: Ունենք ռուսատյաց վարչապետ,
սո րոսական ճնշող գերիշխանություն ունե ցող Ազգային ժողով, ունենք իրենց
հե նարանները` մի կողմից հիշա տա կածս սորոսականներ, մյուս կողմից`
աղան դավոր կրոնական ագրեսիվ տո տա լիտար «Կյանքի խոսք» և երրորդ
կող մից` ԼԳԲՏ-հանրույթ: Բնա կա նա բար, այս ամենը պետք է պար զա բան վի,
բա ցատրվի ժողովրդին և ասվի` խնդիրն այն չի, որ Նիկոլը պետք է հե ռա նա,
խնդիրն այն է, որ Նիկոլի և հի շա տակածս թիմի առկայությունն օբ յեկ տի վո -
րեն հանգեցնելու է Հա յաս տա նի պետականության անկմանը: Հիմա, այս
վեր լուծությունը դուք լսե՞լ եք մեր գործ ընկերների կողմից: Նրանք հան րա -
հա վաքներ են կազմակերպում, առար կայական, ակտիվ, համարձակ, շատ
սուր գնահականներ են տալիս: Այս պես կարելի է անվերջ շարունակել, ավե լի
ման րակրկիտ խոսել հիշա տա կածս բացթողումների մասին, կռիվ տալ հե -
տևանք ների հետ: Բայց ինչ պես հարկն է վեր չեն հանվում պատճառները:
Ին չո՞ւ: Հավանաբար, քաղա քա կան որոշ ուժեր աշխարհաքաղաքական
ուրիշ ընկալումներ ունեն, որոնց մասին չեն կարող ուղղակի ասել, չեն կա -
րող ընդունել, որ կա միայն ու միայն Ռուսաստանը, չեն կարող ասել, որ
իրենց պատկերացմամբ Հա յաս տանին անհրաժեշտ է առավել մերձենալ
Եվ րոպայի հետ, մյուսներն էլ, թե բռնենք զարգացման ճանապարհը Միաց յալ
Նա հանգների կամ, այսպես կոչ ված, հավաքական Արևմուտքի ձեռքը:

Հ. – Վազգեն Մանուկյանն ասում էր, որ Ռուսաստանն է հարմար
«պարտ  նյոր»:

Ա. Գ. – Գիտեք, հարմար կարող է լինել առևտրային գործընկերը: Իսկ
երբ խոսքը պետության բախտի ու ճակատագրի մասին է, ապա կա Ռու սաս -
տա  նը որպես անվտանգության երաշխավոր, անվտանգություն ապահովող
դաշ  նակից և ոչ թե «պարտնյոր»: Եթե ոչ նա, ապա` ո՞վ: Այ, այդ հարցի պա -
տաս  խանը չի տրվում: Իսկ մարդիկ, որքան էլ հեռու լինեն աշ խար հա քա ղա -
քա  կան վերլուծություններից, բնազդով զգում, հասկանում են, գենետի կա -
կան կոդը նրանց հուշում է, որ Ռուսաստանն է մեր միակ հուսալի դաշնա կի ցը:
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Եվ էլ չանեմ մեկ այլ փոքր-ինչ, այսինքն` ինչն է փոքր, լուրջ հարցա դրում:
Խոսքն արտասահմանից բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկա կան ան -
ձանց կողմից Հայաստան փոխանցվող գումարների մաքուր մուտ քե րի մա -
սին է. դրանց 50 տոկոսը (և դեռ ավելին) գալիս է Ռուսաստանից: Այս ինքն,
մարդիկ, մեր հայրենակիցներն աշխատում են Ռուսաստանում, իրենց աշ -
խա տավարձի որոշակի մասն ուղարկում են իրենց հարազատ նե րին, բա րե -
կամ ներին: Այս տարի Ռուսաստանից դոլարի զուտ ներհոսքը (առա ջին
տասն ամիսների տվյալները կան Կենտրոնական բանկի Տեղե կա գրում) նա -
խորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ պակասել է 213, 9 մլն
դո լարի չափով: Այո՛, պակասել է, բայց ծավալի առաջնությունը դարձ յալ
Ռու սաստանինն է: Ասել կուզի, որ զրկվելով աշխատուժի այդ շու կա յից,
մենք զրկվեցինք ֆինանսական որոշակի ներհոսքից: Այսինքն` մե րոնք
գնում էին, այնտեղ աշխատանքով ապահովվում, իսկ երբ զրկվեցինք աշ -
խա  տանքի այդ շուկայից, ապա երկիրը հայտնվեց ֆինանսական ծանր կա -
ցութ յան մեջ, քանի որ կունենանք վճարային հաշվեկշռի հսկայական ճեղք -
վածք` զրկվելով Ռուսաստանից եկող այդ տասը ամսվա 213, 9 մլն դո լար
զուտ ներհոսքից: Դրա հետ մեկտեղ ներդրումների բացակայությունը և 1
մլրդ 400 մլն դոլարի առևտրային բացասական սալդոն (10 ամսվա կտրված քով)
հան գեցրեց նրան, որ Հայաստանը տարադրամ չի ունենա պարտ քերի դի -
մաց վճարելու և դա էլ այն պարագայում, երբ 8 մլրդ 400 մլն դո լարի ար տա -
քին պետական պարտք է կուտակել: Իսկ եթե տարադրամ չու նի, ի՞նչ պետք
է անի. պետք է, ուրեմն, հաստոցը` տպագրական հաս տո ցը միաց նի, դրամ
տպի: Իսկ եթե տպեց առանց ապրանքային ծածկույթի ապա հով ման, էլ չենք
ասում ոսկու պահուստների մասին, որից վաղուց հրա ժար վել ենք, ապա,
բնա կանաբար, լինելու է դրամի արժեզրկում, իսկ դա էլ ինքն ըստինքյան`
ար  ժեզրկմանը համաչափ, բարձրացնելու է ներմուծվող ապ րանքների ման -
րա  ծախ, սպառողական գները, այսինքն, լինելու է ինֆ լյա ցիա, իսկ ին ֆ լյա -
ցիան, ինչպես դրան անվանում են տնտեսագետները, բե րելու է «չքա վո -
րութ յան հարկ»-ի բարձրացման: Այսինքն, է՛լ ավելի է վատ թարանալու ժո -
ղո վրդի կենսաապրուստը, կենսամակարդակը: Որով հետև եթե այսօր պաշ -
տո նական տվյալներով աղքատությունը մի մեթո դա բա նությամբ 23 տոկոսի
չա փով է, ապա այն կկրկնապատկվի: Այդ դեպքում էլ սովամահ չլինելու հա -
մար մարդիկ պետք է որոնեն փրկության ուղիներ: Դրանք էլ տանում են ար -
տա գնա աշխատանքի դեպի Ռուսաստան, որն էլ իր հետևից կբերի մեր
բնակ չության մեծ արտագաղթ հանրապետությունից: Ահա երբ վերլուծում
ես այս բոլոր հարցերը, գալիս ես միակ եզրա կա ցութ յան` Ռուսաստանի հետ
մեր ձեցմանն այլընտրանք չկա, հակառակ դեպքում դա կնշանակի` կա՛մ
դու ի սկզբանե օտարի քաղաքական պատվերն ես կա տա րում, կա՛մ էլ խո -
րա մուխ չես լինում պատճառահետևանքային կապերի մեջ, որոնց հետ հաշ վի
չնստե լով` չես կարող երկիր պահել: Ցավոք, ես աշ խար հաքաղաքական,
տնտե սագիտական վերլուծություններ (և ոչ միայն վեր լուծություններ), այդ
մա սին թղթին տրված գնահատականներ չեմ տեսել: Դրա հետ մեկտեղ, ինչի
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հա մար կազմվել է 17-ի դաշինքը, նրա նպա տակ ները, ինչ խոսք, ազնիվ են
և խնդիր ունեն օր առաջ Նիկոլին հեռացնել, ինչի հրա տապության մասին, ի
դեպ, քանիցս գրել եմ իր նշանակման օրվանից ի վեր: Փառք Աստծո, տպա -
գրված ժողովածուներս կան, հոդվածներս կան, ընդ որում, բա րե բախ տա -
բար, նաև կան Ռուսաստանի Դաշնային տեղե կատ վական REGNUM գոր -
ծա կալության հրապարակումները: Բայց ժամա նա կի ընթացքում 17-ի գոր -
ծո ղություններում գլուխ է բարձրացնում զգաց մուն քայնությունը, որը կրկն -
վե լու պարագայում բթացնում է ազդեցությունը ժո ղովրդական լայն զանգ -
ված ների վրա: Կյանքն է այդպիսին, երբ հա նա պա զօրյա հացի որոնման
պայ քարը փոքր-ինչ երկրորդական պլան է մղվում, դա իր հերթին բերում է
բո ղոքավորների համեմատական սակա վութ յան: Ուրեմն, եթե ժողովրդին
շարժ ման ես հանում, ապա պետք է կա րո ղա նաս (և դա ամենադժվար
խնդիրն է) ամեն մարդու ոչ միայն խոսքով հաս կաց նել, ինչպես Նիկոլն էր
ասում` թե որոշողն ինքդ ես: Ասես, օրինակ, Ապա րանի ժողովուրդ, քո առաջ
դրված են այս, այս ու այս խնդիրները կոնկ րետ գյուղատնտեսության ոլոր -
տում կամ` փոքր բիզնեսում, կամ` մեկ այլ տե ղում, և ասել այնպես, որ յուրա -
քանչ յուր ոք հասկանա, թե այդ խնդիրները լու ծելու համար իրենից ինչ են
ուզում, բացի «Նիկո´լ, դավաճան» բղավելուց: Հաս կանա, որ պա տաս խա նա -
տ վութ յուն պիտի կրի, որ ինքն էլ պիտի մաս նակ ցություն ունենա երկրի
փրկութ  յանը, ոչ թե կարգախոսերով, այլ ան մի ջա պես իր համար, իր համար
նա  խ ատեսված, կոնկրետ իրեն հասկանալի և մատ չելի բնագավառում: Այ,
եթե դա հաջողվի մեզ, ուրեմն, համոզված եղեք, որ Հայաստանի Հան րա պե -
տութ  յան պետականությունն անցնցում դուրս կբե րենք անվտանգ հան գրվան:

Հ. – Ի՞նչ է լինելու Արցախի հարցը: Ո՞րն է «Ուժեղ Հայաստան Ռու սաս -
տա  նի հետ` հանուն նոր միության» շարժման տեսլականը: «Հայրենիքի
փրկութ  յան շարժման» վարչապետի թեկանծու Վազգեն Մանուկյանը խո -
սում էր ռևանշի մասին: Դուք ունե՞ք պատկերացում, թե ի՞նչ ճանապարհով
և ինչպե՞ս:

Ա. Գ. – Այն տեսլականը, որ դու ունես պետության, իսկ մեր պարա գա -
յում` երկու պետության ճակատագրի, նրանց ապագայի հարցում, և եթե քո
այդ տեսլականն իրականություն դառնալու հիմքեր ունի, ապա այդ մասին
չպետք է ասես ում պատահի, այլ հայտնես ում որ հարկն է: Բնականաբար,
խոսքս ազերիների ու թուրքերի մասին չէ, այլ գունավոր հեղափո խություն -
նե  րի ռազմավարների, որոնք այդ ամենը ֆիքսելով կվերլուծեն և հակա թույ նը,
դրա խափանման ուղիները, համոզված եղեք, տեղում կգտնեն: Եվ դրա
«նե րարկողները» կլինեն նաև նրանք, ովքեր պարզապես ատում են Նի կոլ
Փա շինյանին, միամտորեն չգիտակցելով, որ այդ կերպ, ընդ հա կա ռա կը, եր կա -
րա ձգում են ոչ այնքան վարչապետի, որքան նիկոլիզմի ու դրա ծնած ուժե րի
կյան քը: Ես նկատի ունեմ Ազգային ժողովում և գործադիր մարմնում` կա ռա -
վա րությունում առկա ուժերը:

Հ. – Դուք համամիտ եք Վիտալի Բալասանյանի լավատեսությանը, թե,
այ  նուամենայնիվ, տարածքները վերադարձնելու հնարավորություն կա:
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Ա. Գ. – Վիտալի Բալասանյանն այն եզակի մարտական հրա մանա -
տար  ներից է, ով փայլուն տիրապետում է ռազմաքաղաքական ու ռազմա -
աշ  խար հագրական իրավիճակին, որն ստեղծվել է Արցախում և լուրջ անձ -
նա  վո րություն է: Նա ինքնահաստատման հավելյալ խնդիր ու կարիք չունի:
Եվ ամենևին էլ պատահական չէ նրա խոսքը, թե` օրը կգա և ես կասեմ: Այ -
սին քն` ին քը Արցախի, մեր ընդհանուր երկրի ապագային, ընկալման առու -
մով, ցու ցաբերում է սթափ մոտեցում: Օրը կգա, և ինքը կասի: Համենայն
դեպս, խոս տո վանենք, որ դա հնարավոր կլինի նաև այն ժամանակ, երբ ձեզ
հետ ակա նատես կդառնանք, թե ինչպես է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր կայ -
սե  րապաշ տա կան նկրտումների ճանապարհին աններելի սխալներ թույլ
տա լիս, թե նա ինչպես կգործի մի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության, մյուս
կող մից` Միաց յալ Նահանգների ու Եվրամիության հանդեպ: Իսկ այդ օրը
կգա, քանի որ ինչ աստիճան պետք է ստոր, մոլագար լինի մեկը, որ Բաք -
վում ռազ մա կան շքերթի ժամանակ թույլ տա իրեն ասելու` կլուսավորվի ու
կփա ռա վոր վի Էնվեր փաշայի և Նուրի փաշայի` հայ ժողովրդի այդ դա հիճ -
նե րի ոգին, դրա նով իսկ խրախուսելով դրանց հետևորդներին, որոնք, հա -
մոզ ված եմ, կու նենան ճիշտ այն նույն վախճանը, որին արժանացան այդ
նույն Էնվերը, Նու րին, Ջեմալը, այսինքն` հօդս կցնդի նեոօսմանյան կայս -
րութ յան նորովի ոգե կոչման` աշխարհի համար պատրաստվող մղձա վան -
ջա յին երազանքը:

Հ. – Տարին ամփոփում ենք և, ըստ կարգի, Ամանորյա ուղերձ է հղելու
Նի  կոլ Փաշինյանը, հա՞: Անկախ նրանից, որ, ինչպես բոլորն են ասում, թե
Ամա  նորը պիտի նշենք առանց նրա, դեռ որքա՞ն կարող է հարատևել այս իշ -
խա  նությունը և արդյո՞ք արտահերթ ընտրություններն այս իշխանության վե -
ր ար  տադրության հնարավորություն կտան:

Ա. Գ. – Գիտեք, երբեմն, կամա թե ակամա, մեր հարգարժան լրատ վա -
մի   ջոցներն արհեստականորեն բարձրացնում են Նիկոլ Փաշինյանի կորս -
ված վարկանիշը: Եթե 17 կուսակցություն միշտ նույնն է ասում, ինչ նաև սո -
վո  րական քաղաքացին էլ` արա դե գնա, էլի ... Բայց այստեղ դա չէ թիվ մեկ
կար  գախոսը, այլ այն, որ լուծվի Հայոց պետականության փրկության հարցը,
նշվեն այդ ճանապարհին գործադրվելիք անհրաժեշտ, անհետաձգելի գոր -
ծո  ղությունները: Եվ ահա դրանց շարքում եթե ոչ առաջինը, ապա հաստատ
երկ  րորդը պիտի լինեն Նիկոլի օտարումն իշխանությունից և Ազգային ժո ղո վի
լու ծարումն ու նոր խորհրդարանական ընտրությունների կազմա կեր պու մը:
Որ ասում են` «առանց Նիկոլի», հա՛, լավ, Նիկոլը գնաց, եկավ մի չարատա -
վոր  ված, պարկեշտ անձնավորություն, իսկ ի՞նչ եք կարծում, սորո սա կան նե րը,
որոնք մեծամասնություն են կազմում Ազգային ժողովում, այդ անձ նա վո -
րութ  յան համար պայմաններ կստեղծե՞ն, որ հանգիստ գործի: Իհարկե` ոչ:
Ընդ  հակառակը, ամեն ինչ կանեն, որ ձախողվի, որ ասեն, թե´ այ, Նիկոլի՛ն
էիք անուն դնում, էս ձեր երաշխավորածը չէ՞: Ուստիև պետք է մենք գոնե մի
եր  կու քայլ առաջ տեսնենք, և Ազգային ժողովի լուծարման հարցը պետք է
գեր  խնդիր դառնա, քանզի, ըստ գործող Սահմանադրության, պառ լա մեն -
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տա  կան երկիր ենք և որոշիչը պառլամենտի խոսքն է: Ուրիշ բան, որ հիմա
Ազ  գային ժողովը երկրորդ պլան է մղված, որովհետև գրեթե բոլոր պատ գա -
մա  վորները Նիկոլի հատընտիր ջոկածներն են` Սորոսի, արևմտյան հա մա -
պա տասխան դեսպանատների թելադրմամբ: Մենք պետք է ճիշտ կողմ նո -
րոշ վենք, թեև, իհարկե, ժամկետները սուղ են, թեև, ինչպես ասում են, ժո ղո -
վուրդն այնքան գրգռված է, որ միգուցե ճիշտ ընտրություն չանի: Այ, քա ղա -
քա կան ուժերն էլ հենց նրա համար են, որ կարողանան այս դյու րա գրգիռ
իրա վիճակում գտնեն ամեն քաղաքացու սրտի, գիտակցության բա նա լին:
Գտնեն` խոսելով մարդկանց հասկանալի լեզվով և թողնեն որ ընտ րութ յունն
իրենք անեն` ո՞ւմ, Նիկոլի հե՞տ են ուզում Հայաստանի կոր ծա նու մը տես նել,
թե առանց նրա հասնեն Հայաստանի փրկությանն ու վերածննդին: Սա ար -
դեն զուտ գրագետ կառուցված քաղաքական պայքարի խնդիր է: Հե՞շտ է լի -
նե լու, իհարկե` ո´չ: Չէ որ Նիկոլը ընդամենը գործիք է աշ խար հա քա ղա քա -
կան հիշատակածս կենտրոնների զինանոցում, որը կամրջվում է, կի րառ -
վում սորոսականներով, ժողովրդավարական հորջորջվող զա նա զան ինս -
տի տուտներով, ավա´ղ, նաև` ՆԱՏՕ-ով: Ինչո՞ւ ասացի` «ավա´ղ»: Որով հե տև,
պատ  կերացնո՞ւմ եք, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը` Թուրքիան, ահա բե կիչ -
ներ է ներգրավում ադրբեջանա-արցախյան պատերազմի մեջ, բա ցար ձա -
կա պես ոչ մի բացասական վերաբերմունք չի ցուցաբերվում ՆԱՏՕ-ի գլխա -
վոր քարտուղարի` Ենս Սթոլթենբերգի կողմից, ՆԱՏՕ-ն ոչ մի որոշում, վճիռ
չի կայացնում իր անդամներից մեկին սանձելու համար: Մինչ դեռ, երբ Թրամ փը
«գնաս բարովի–մնաս բարովի» պատժամիջոց է կի րա ռում Թուրքիայի
նկատ մամբ ու դրա արդյունքում, եկեք-տեսեք, ըն դա մե նը չորս թուրք պաշ -
տոն յա է տուժում, և ահա, վերջապես, հատուկ հայտա րա րութ յուն է անում
նույն լռակյաց Սթոլթենբերգը: Ավելի քան հինգ հազար հայ է զոհվել, իսկ նա
կես բերան անգամ չդատապարտեց նավթադոլարներով բու րող Բաքվին:
Փո խա րենը, ընդամենը չորս թուրք պաշտոնյայի են զրկում Ամե րիկա գնալու
հնա րավորությունից, դրանց ֆինանսական ակտիվներն են սառեցնում և
նման բաներ ... Այս բոլորը պետք է ըմբռնել, մարդկանց սառ նասրտորեն
բա ցատրել, որ ոչ ոք որևէ պատրանք չփայփայի կամ ինք նա հանգստացման
թմբի րում չլինի: Ավա՛ղ, ի դեմս Նիկոլի` մեր առջև է այն գոր ծիքը, որով աշ -
խար հաքաղաքական հայտնի կենտրոնն ուզում է կյանքի կո չել իր նպա -
տակ ները, որոնց առաջին փուլը Ռուսաստանի Դաշնության օտա րումն է
Հա րավային Կովկասից: Աստված մի արասցե, եթե դա հա ջող վի, երկրորդը
կլի նի Հյուսիսային Կովկասը, որտեղ հիմնականում սունի մահ մե դականներ
են ապրում. Դաղստան, Ինգուշեթիա, Չեչնիա, Կա բար դի նո-Բալ կարիա և
այլն, և այլն: Երկրորդ փուլը Ռուսաստանի մասնատումն է: Հում քային սով է
լի նելու աշխարհում, որը, բնականաբար, Արևմուտքը կկա րո ղանա հա գեց -
նել միայն ու միայն անծայրածիր Ռուսաստանի ընդերքի ան խնա շա հա -
գործ մամբ: 

Հ. – Ճի՞շտ եմ հասկանում, որ «Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ`
հա  նուն նոր միության» շարժումը չի ներկայացնելու այլընտրանքային վար -
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չա  պետի թեկնածու` Նիկոլ Փաշինյանին կամ Վազգեն Մանուկյանին, այլ
ներ  կա յաց նելու է ծրագիր և անվտանգության, փրկության ուղի:

Ա. Գ. – Միանգամյան դիպուկ հարցադրում է. նորից ու նորից եմ
կրկնում` կարևորն այն է, որ մարդիկ հասկանան, թե մեր երկրի առջև ինչ
մար  տահրավերներ են առկա և որոնք են դրանց հաղթահարման, լուծման
ճա  նապարհները, ով է այդ գործում մեր բնական դաշնակիցը (ները): Այս
ամե նը պարզելուց, հասկացնելուց հետո պետք է նոր արդեն ի հայտ գա
գոր  ծիքը: Գործիք ասելով` նկատի ունեմ թե´ վարչապետի ընտրությունը,
թե´ Ազգային ժողովի լուծարումը և թե´ կոնկրետ անհատներին: Բնակա նա -
բար, մինչ համապատասխան ծրագիրը հրապարակելը, մանրակրկիտ բա -
ցատ  րելը, նորից եմ կրկնում, նույնիսկ նորընտիր ամենաանբասիր վար չա -
պե  տը ոչ մի լավ բան չի կարողանա անել Ազգային ժողովի այս կազմով, որի
ան  դամներն ինքնուրույն չեն, միշտ սպասելու են, թե ինչ կհուշեն օվկիանոսի
այն ափից կամ Մառախլապատ Ալբիոնից, ինչ կհրահանգեն իրենց անել,
ինչ  պիսի քայլեր ձեռնարկել, որոնք մշտապես բխելու են իրենց իսկ շահերից
և հակացուցված կլինեն Հայաստանի Հանրապետության պետական, աշ -
խար  հաքաղաքական, վերջին հաշվով` պատմական շահերին:
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АРТАШЕС ГЕГАМЯН: ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧЕГО ОТ
НИХ ХОТЯТ, КРОМЕ СКАНДИРОВАНИЯ

«НИКОЛ, ПРЕДАТЕЛЬ!» 

Гость передачи «Иравунк TV» Арташес Гегамян
(29 декабря 2020 г., «Иравунк TV»)

ВЕДУЩИЙ. – Здравствуйте. В гостях у «Иравунк TV» – председа-
тель пар тии «Национальное Eдинение» Арташес Гегамян. Спасибо, гос-
подин Ге гамян, за то, что приняли приглашение. Сегодня было объявле-
но об ини циативе «Сильная Армения с Россией: за новый союз», и шесть
сил, ко то рые являются членами и авторами оргкомитета, уже заявили об
этом, в том числе партия «Национальное Eдинение». Сначала – об ини-
циативе. Ка кой Вы ее видите, как она должна стать реальностью и каким
обра зом?

АРТАШЕС ГЕГАМЯН. – Спасибо за приглашение. Сегодня, когда мы
ста  новимся свидетелями крайне опасных развитий в регионе, когда еще
не преодолели чувства скорби от больших потерь, понесенных в Ар цах -
ской войне, проблема номер один, которую, естественно, должен решить
так называемый политический класс Республики Армения (надежды на
власть нет), – это гарантирование и обеспечение безопасности. Обес пе -
че   ние национальной безопасности, безопасности государства только и
толь  ко силами Армении, увы, невозможно. И невольно задаешься вопро-
сом, а с кем, особенно учитывая те жестокие уроки, которые мы получи-
ли в результате войны, развязанной 27 сентября турецко-азербайджан-
ским тандемом совместно с сирийскими террористами и длившейся до 9
ноя  бря. И даже самый далекий от политики человек, если он не лишен ло -
ги  ки, скажет: если бы не Российская Федерация, если бы не лично прези-
дент Российской Федерации Владимир Путин, к сожалению, мы с вами
вмес  те стали бы свидетелями нового геноцида армянского населения,
но  вого геноцида в Нагорно-Карабахской Республике, в этом регионе. И
про  исходившие в последующий период события также вновь доказали
од   ну простую истину – турецко-азербайджанские головорезы до сих пор
не отказались от реализации своей и, в частности, заветной для Турции
це  ли. А какова эта цель? Положить конец существованию Республики Ар -
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ме  ния, что даст возможность убрать 45-километровый армянский клин,
вби  тый между Нахиджеваном и сегодня уже перешедшими под контроль
Тур  ции и Азербайджана Зангеланом, Джебраилом и Кубатлы. А это будет
оз на чать осуществление их заветной мечты об основании Великого Ту ра на
от Гибралтара по Северной Африке вплоть до границы с Китаем, Синь -
цзян-Уйгурским автономным районом. Этот армянский клин для Турции –
не выносимое препятствие для турко-азеров. Следовательно, нужно было
сде лать все, чтобы убрать его любой ценой. Попытались, к сожалению,
эта попытка отчасти увенчалась успехом, поскольку они нашли предателей-
еди номышленников в лице действующих властей Республики Ар ме ния.
Их цель – соединить Нахиджеван (то есть Турцию) с упомянутыми мною
ра йонами фактически осуществилась, и на 105-километровой ар цах ско-
иран ской границе в итоге могут быть размещены Вооруженные си лы Тур-
ции. А эти силы есть не что иное, как войска НАТО. То есть в данном слу-
чае проясняется цель англосаксов и, почему бы нет, к сожалению, так же
Из раиля – заблокировать их «занозу в глазу» – Иран. В данном случае
имеет смысл еще раз, по-новому осмыслить, что означал повторяемый на
про тяжении двух-трех лет тезис Ильхама Алиева о том, что Зан ге  зур,
Ере ван, Севан (по его словам – Гейча) – это древние азербайджанские
зем ли и вопрос их принадлежности все еще окончательно не решен. В
дан ном случае то, о чем я говорю, естественно, прекрасно знают россий-
ские аналитики, знают, что все это, эта реализация пантуранистских ус -
трем лений противоречит национальным, государственным интересам
Рос сии. То есть помимо того, что мы – многовековые друзья с русскими,
по  мимо того, что вместе с Российской Федерацией мы являемся членами
ОДКБ и ЕАЭС, помимо того, что геополитические вызовы объединяют на ши
ин тересы, становится актуальным включение Армении в состав Союз ного
го сударства Россия и Беларусь в качестве суверенной страны, что, безус -
лов но, основательно решит вопросы безопасности Рес пуб ли ки Армения
и, почему бы нет, Республики Арцах. Для того чтобы сде лать эти вопросы
дос тупными и понятными для самых широких слоев на шего населения,
приз вано то движение, о создании которого на днях был подписан учре-
дительный документ. Мы, учредители этой инициативы, обозначили стоя-
щие перед страной вызовы и задачи и обосновали, что их решение воз-
можно только и только благодаря членству Армении имен но в этом Союз -
ном государстве. И сегодняшняя встреча с журналистами была посвящена
разъяснению этих вопросов.

В. – Подхватит ли Россия эту идею?
А. Г. – Вы задаете совершенно уместный и очень актуальный вопрос –

под  хватит ли Россия эту идею? Давайте вместе порассуждаем. Бук валь но
не делю назад турецкий султан Реджеп Тайип Эрдоган выступил с ини-
циативой о заключении союза между Грузией, Арменией, Азер бай джа -
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ном, Ира ном, Турцией и Россией. Этот союз, если он будет заключен,
фак тически выдавливает из региона Южного Кавказа Евросоюз и Сое ди -
нен ные Шта ты Америки. Потому что если будет союз между упомянутыми
шестью су веренными государствами, уже европейцам и американцам
здесь нечего будет делать. Естественно, что с таким положением никогда
не смирится ни Евросоюз, тем более не смирятся Соединенные Штаты
Аме рики, тем более не смирится Израиль, потому что у него нет вражды
с Ар менией или с Грузией, или с Азербайджаном, а есть непримиримые
про  тиворечия с Исламской Республикой Иран. Между тем, входя в этот
Союз шести государств, Иран будет защищен в известном смысле этого
сло  ва. Я почему упомянул об этом. Естественно, чтобы сделать невоз-
можным установление более или менее стабильного мира в регионе, на -
до будет расшатать изнутри еще не состоявшийся союз. А каким обра-
зом? Дестабилизуя ситуацию в одной из стран-участниц этого предпола-
гаемого союза. В числе претендентов на дестабилизациэ это Иран (в ос -
нов  ном) и это Республика Армения, потому что у Грузии весьма тесные
меж  государственные отношения и со странами Евросоюза, с одной сто-
роны, и с Соединенными Штатами Америки – с другой стороны. Более то го,
на повестке вхождение Грузии в Североатлантический блок, в НАТО. Ста -
ло быть, будет сделано все, чтобы дестабилизировать Армению, по то му
что в Иране, это куда более сложно, там очень жестко пресекаются лю бые
ан типравительственные действия. А в Армении для этой дестабилизации
у них есть своя «пятая колона» – соросовцы. Это люди, которые на протя -
же нии полутора-двух десятилетий финансировались со стороны фон да
«От крытое общество – Армения», который имеет широко разветвленную
сеть интернет-телевидения, интернет-медиа и буквально вдалбливает в
соз нание неискушенных, особенно мо лодых людей, да и людей, которые
в принципе далеки от политики, са мое что ни есть враждебное восприя-
тие России. Даже то, что благодаря вме шательству России, решитель-
ным и последовательным действиям пре зидента России Владимира Пу -
ти на предотвращен геноцид армянского населения Арцаха, они исполь-
зуют против России и сейчас в повестку дня включили по сыл, дескать,
Рос сия преследует единственную цель, лишить суверенитета, лишить го -
су дарственности два армянских государства. И вся их сис темная работа
глу боко продумана, то один телеканал говорит одно, дру гой совершенно
про тивоположное, а третий выдвигает другие аспекты межгосударствен-
ных взаимоотношений, но когда все это суммируешь, ес ли ты неискушен
в вопросах геополитики, то невольно приходишь к при ватному мнению,
что это вмешательство России не было спасением Ар мении и армянско-
го народа от геноцида, который уже был на стадии реализации азеро-ту -
рец кой военщиной и сирийскими боевиками-террористами. А между тем
зна ющие суть вопроса эксперты отмечают, что единственной панацеей от
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всех бед, единственный надежный зас лон предотвращения подобного ка -
та строфического развития для су деб армянской государственности яв ля -
ет ся Россия, является именно вхож дение Республики Армения в Союзное
го сударство России и Бе ло рус сии. А воспримет ли Россия это так, как на до?
По верьте, в России очень много трезвых, я бы сказал, светлых умов, ко -
то рые четко представляют всю опасность экспансионистской политики
Тур ции в регионе, которые прекрасно понимают цену всем турецким сла-
щавым обещаниям. Будь они новы, не было бы до этого на протяжении
пос ледних двух-трех сто летий тринадцати русско-турецких войн. И только
бла годаря мудрости по литики российского руководства, его дальновидно-
сти своими дейст виями они опережают на шаг-два действия турецких
стра тегов, ко то рые, конечно же, не самостоятельны. Ведь спецслужбы
Ве ли ко бри та нии и Соединенных Штатов Америки имеют тщательно раз-
работанные тех но логии разрушения государств посредством цветных ре -
во люций или се тецентрических войн, и они их приводят в действие. Что бы
бы ло понятно нашим зрителям, в чем моя уверенность, на чем основыва-
ется она, что имею в виду, говоря, что Россия это поймет? Ваш покорный
слу га в те че ние последнего месяца написал несколько статей, которые
из начально бы ли опубликованы информационным агентством REGNUM,
и затем в русско язычной версии на интернет-портале газеты «Иравунк».
И что са мое интересное, по прошествии нескольких дней те же статьи
ока зались на неофициальном сайте президента России putin-today.ru. По -
жа  луй ста! А почему я придаю такую важность этим публикациям именно
на не официальном сайте президента России? Потому что в них раскрыта
вся коварность турецкой дипломатии, нацеленная на создание Великого
Ту рана, что чревато опасностью для Российской Федерации и требует от -
нес тись к этому весьма скрупулезно. А между тем имеет мес то некоторая,
ска жем так, расхлябанность с учётом того, куда денется Тур ция – если
что не так, то завтра-послезавтра «Колибри» с Каспийского мо ря полетят
уже не в Сирию, а в Стамбул. Министр иностранных дел СССР Андрей
Анд реевич Громыко в 70-х годах ХХ века во время встречи с журналистами
в Белом доме США на вопрос об ультиматуме Турции о за крытии перед
фло том СССР проливов Босфор и Дарданеллы сказал, что тогда у Со вет -
ско го Союза не останется ничего другого, как залпами ра кет «прорыть»
но вый канал, соединяющий Черное море со Сре ди зем ным, в силу чего,
пос ле соответствующих взрывов, Стамбул просто может ока заться под
во дой. Сегодня же Россия обладает куда более грозным ору жием, чтобы
сде лать то же самое сейчас. Но стоит ли дело доводить до этого? И вот
упо мянутые публикации, повторяю, в putin-today.ru, ясно обоз начают да -
ле ко идущие экспансионистские намерения теперешнего ту рецкого руко-
водства, где четко просматрваются цели азербайджанского султаната,
до ходящие вплоть до захвата территории Зангезура, уж не го воря о Ере -
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ва не и Севане. Конечно же, это и явный месседж нам о том, что надо
уметь отличать дипломатические оценки, данные российским ру ко во д -
ством туркам, от подлинных государственных, национальных ин те ресов
Рос сийской Федерации в нашем регионе, полностью созвучных чая ниям
ар мянского народа по вопросам обеспечения национальной безопасности
обоих армянских государств. Благодарен за то, что на вопрос, оз ву чен -
ный Вами, я смогу ответить именно на русском, тем самым обеспечив
воз  можность того, чтобы наши многочисленные друзья в России в дан ном
слу чае услышали из уст одного из соучредителей движения «Силь ная Ар -
мения с Россией: за новый союз!», какими геополитическими ориентирами
ру ководствуемся мы и какие цели преследует движение.

В. – Господин Гегамян, можно сказать, что у нас так или иначе не
бы  ло большого выбора, не так ли? В сложившейся ситуации мы должны
ли  бо стать, так сказать, турецким вилайетом, либо иметь равноправный
союз с Россией. А если и это не получится, останется сохранение нашего
су  ществования в статусе российской «губернии»?

А. Г. – Вы делаете совершенно уместное наблюдение, и ответ на не го
сле дующий: да, в сложившейся геополитической ситуации и в условиях
по  добного ожидаемого развития событий, когда, как я уже сказал, Ев ро -
союз и Соединенные Штаты фактически были вытеснены из региона, од -
на  ко не приходится сомневаться, что они делают все возможное, чтобы
вер  нуться, более того, другой альтернативы противостоять пантуранист-
ским устремлениям Турции, кроме членства Республики Армения в Союз -
ном государстве России и Беларуси, нет. Еще точнее, альтернатива ска-
занному одна – война, которая, понятно, будет чревата серьезнейшими
по терями, вплоть до гибели государственности Республики Ар ме ния.
Аль тернативой, повторяю, является война, и мы должны днем рань ше до -
нес ти до наших граждан все наши размышления, суметь пос ред ством те -
ле видения, других СМИ, а также во время непосредственных встреч с
людь ми объяснить, обосновать, что наше предложение – это глубоко осо-
знанный и единственный шаг, который гарантирует существование двух
арм янских государств. Ну а что касается утраты суверенитета, то, к сожа-
лению, об этом утверждения делают люди, которые не ознакомились, не
изу чили принятый 8 декабря 1999 года основополагающий «До го  вор о
соз дании Союзного государства России и Беларуси». В параграфе 1,
Статьи 3 (состоит из двух параграфов) этого документа четко сформули-
ровано, что речь идет о союзе двух суверенных государств – России и Бе -
ла руси, которые продолжают оставаться суверенными, в то же время
обя  зуясь неукоснительно выполнять принятые взаимные обязательства.
Зна  чит, речь идет именно об объединении суверенных государств. Ес -
тест  венно, когда ты уже составляешь часть союзного государства, едине-
ния России, Беларуси и Армения, то будешь чувствовать себя гораздо бо -
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лее защищенным: ведь речь идет о государстве, которого прежде не бы ло.
Ког да Российская Федерация посредством своих военно-космических сил
бом  била базы туркоманов и игиловцев на севере Сирии, она говорила:
«Мы не можем позволить, чтобы террористы подошли так близко к нашим
гра  ницам». Напомню, что расстояние с севера Сирии до границы с Да гес -
та  ном по прямой линии составляет 450 километров, и если Россия на рас-
стоянии 450 километров нейтрализует силы противника, то, естественно,
ес  ли в Зангезуре, в 10 километрах по ту сторону от Гориса кто-то попыта-
ется предпринять какой-либо шаг, сразу будет сровнен с землей, поскольку
де ло уже дойдет до опасности, угрожающей союзному государству. На -
гор  но-Карабахская Республика, в данном случае Арцах, хотя бы в тече-
ние ближайших пяти лет будет находиться под защитой, поскольку там,
со г  ласно совместному заявлению от 9 ноября, размещены российские
ми  ротворческие силы, которые, безусловно, никогда и ни при каких об сто -
я  тельствах не позволят азербайджано-турецким бандформированиям
или сирийским террористам предпринять какие-либо действия, подвергая
опас  ности мирную жизнь населения.

В. – Господин Гегамян, как выяснилось, за 26 дней до войны гене-
ральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал Армению о
воз  можном развитии событий, сценариях и о том, что мы должны делать.
Од  н ако об этом, по сути, власть молчала и в течение 44-х дней так и не
об  ратилась в ОДКБ. Как Вы считаете, можно ли было каким-либо образом
пре  дотвратить все то, что произошло, или хотя бы выйти из ситуации с
ми  нимальными потерями?

А. Г. – В условиях этих властей это не только было ожидаемо, но и
ста  ло прямым результатом решения, которое два с половиной года назад
кол  лективный Запад в лице Великобритании и Соединенных Штатов осу -
щест вил посредством Турции. Все это было предусмотрено для того, что -
бы турки смогли оккупировать армяно-иранскую границу. Под границей в
дан ном случае я имею в виду зону безопасности Нагорно-Ка ра бах с кой
Рес публики – Зангелан, Джебраил, Кубатлы, граничащую с Ислам ской
Рес публикой Иран. 105-километровая сухопутная граница. Им, в пер вую
оче редь туркам-азерам, а еще больше – англичанам, американцам и Из -
ра илю крайне необходимо было разместить там войска НАТО. Тур ция,
как мы знаем, является членом НАТО, и контроль над этим регионом аль-
янс осуществляет посредством Турции. Следовательно, все было спрог -
но зировано и продумано заранее. Привести к власти в Республике Ар ме -
ния антинациональные элементы, всячески способствовать им, приме-
нить давно разработанные технологии цветных революций в финансо-
вой, информационной, во всех остальных сферах. Вспомните их приме-
нение на украинском Майдане, «Революцию роз» в Грузии или «Ре во лю -
цию тюльпанов» в Кыргызстане. Отшлифовали, откристаллизовали все
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не достатки, поэтому с легкостью произошло то, что произошло. А по чему
имен но Никола привели к власти? Еще в 2001 году в редактируемой им
га зете «Айкакан жаманак» он написал: что это вы говорите об освобожде-
нии Нагорного Карабаха, о создании там зоны безопасности, когда не мо -
же те защитить Армению? То есть еще тогда он не только сказал, на пи сал,
но и после этого Вы не увидите ни одного выступления, в том чис ле после
то го, как он стал премьер-министром, где он опроверг бы этот свой тезис.
Не было этого. Более того, на одном из заседаний На цио наль но го Соб ра -
ния депутат Арман Сагателян просто процитировал его слова, при нес, по -
ка зал отксерокопированный номер газеты. Ваш покорный слуга не од но -
крат но писал обо всем этом. К счастью, это тот случай, когда в от ли чие от
иных политических деятелей, которые, исходя из конъюнктуры, нын че
без доказательно утверждают, что они, мол, еще когда об этом го во рили,
в то время как ранее я это неоднократно письменно подтверждал. Увы,
се годня мало кто помнит, когда, кто и что говорил и писал об этом. Хо ро -
шо еще, что Ваш покорный слуга каждый год публикует все свои выступ-
ления в отдельной книге. Это мой сборник статей и телевизионных выс -
туп лений за 2019 год, 17-й по счету. В нем не раз речь идет о всех тех воп -
ро сах, которые я и сейчас озвучиваю. Более того, уже тогда я озаглавил
од ну из своих статей «Армения и армяне надежно защищены ря дом с
Рос сией». Я хотел сказать, что наша государственность вступает в край-
не ответственный этап, этап, когда мы в первую очередь должны гаранти -
ро вать и обеспечить национальную, государственную безопасность, и ко -
неч ной целью всех наших действий должно быть по возможности безбо-
лезненное решение этой задачи. И наше движение направлено имен но на
это. И, естественно, у него будет многообещающее будущее, по сколь ку оно
ис ходит не из интересов той или иной партии, тех или иных по ли ти чес ких
групп и группировок, тех или иных организаций, щедро фи нан си руе мых из
ан тинациональных карманов. Оно исходит из задач по обес пе че нию пло-
дотворной жизнедеятельности Республики Армения и Рес пуб ли ки Ар цах.
По этому нам предстоит выполнить большую ра бо ту, дел очень много, и я
глу боко убежден, что для Армении и Арцаха нас тупит рас свет. И этот рас-
свет придет не с Востока, солнце для нас вос ходит с Се вера.

В. – Господин Гегамян, почему «Движению за спасение родины» не
уда  лось спасти Родину? По сути, народ не объединился, не мобилизовался
ни вокруг этого движения, ни, собственно, вокруг власти, не так ли?

А. Г. – Вы знаете, давать оценки действиям, взглядам моих коллег
по политическому полю в ходе одной телепередачи с моей стороны было
бы несерьезно и неправильно изначально. Но одно могу сказать точно:
лю  бое движение, любое политическое движение, особенно объединение
пар  тий, обречено на успех только в том случае, если ставит перед собой
сверх  задачу, и этой сверхзадачей формулируется императив националь-
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ной безопасности, государственной безопасности. Императив националь-
ной, государственной безопасности должен включать военную безопас-
ность, информационную безопасность, продовольственную безопас-
ность, экономическую, учебно-образовательную, научно-культурную без-
опасность. Когда все это четко сформулировано, под каждым из этих сос -
тав  ляющих должно быть указано, посредством кого возможна его реали-
зация. Возьмем, к примеру, военную безопасность. Так, есть НАТО, есть
ОДКБ. Есть Турция – член НАТО. Есть Российская Федерация вместе с
Ар  менией – члены ОДКБ. Итак, мы отметили, что здесь, в этом вопросе
Рос  сия является нашим главным союзником. Возьмем экономическую бе -
зо  пасность! Я буду краток (у меня, конечно же, есть детальный анализ).
Пос  мотрим на объемы товарооборота Армении: 40 процентов и даже
боль  ше выпадает на долю ЕАЭС, из коих от 36 до 38 процентов – на долю
Рос  сии. Речь идет о товарообороте. Если взять экспорт и импорт в Ар ме -
нию, то опять же на Россию приходится от 30 до 40 процентов. Это озна-
чает, что наша сверхзадача – расширить этот рынок, чтобы мы могли экс-
портировать больше нашей продукции, могли импортировать по более
вы  годной цене, в частности, энергоносители, в которых мы сильно нужда-
емся. Значит, здесь также отметим Россию. Информационная безопас-
ность. В свете того, что я сказал, мы с Вами вместе видим все плюсы и,
по чему бы и нет, также возможные опасности. И исходя из этого говорим:
в плане всех этих плюсов и, возможно, минусов какой инструмент необ хо -
дим армянской государственности, чтобы по возможности без минусов
пре  о долеть любую опасную ситуацию? Инструмент будет заключаться в
фор  мировании таких законодательных и исполнительных органов, кото-
рые по своим программным геополитическим подходам будут приемлемы
для Российской Федерации. Почему именно Российской Федерации и в
пер вую очередь Российская Федерация? Ответ – упомянутый мною ана-
лиз. Между тем картина у нас сегодня прямо противоположная. Наш пре -
мьер-министр русофоб, подавляющее большинство в нашем Нацио наль -
ном Собрании составляют соросовцы, оплотом которых, с одной стороны,
яв ля ются упомянутые мною соросовцы, с другой стороны – тоталитарная
аг рессивная религиозная секта «Слово жизни» и, с третьей стороны,
ЛГБТ-сообщество. Естественно, все это надо разъяснить народу и ска-
зать, что проблема не в том, что Никол должен уйти, проблема в том, что
присутствие Никола и упомянутой мною команды объективно приведет к
ги бели государственности Армении. Слышали ли Вы этот анализ от на -
ших коллег? Они организуют митинги, дают предметные, активные, сме -
 лые, очень острые оценки. Так можно продолжать бесконечно, более под -
роб но говорить об упомянутых мною упущениях, бороться с последствиями.
Но о причинах должным образом не говорится. Почему? Должно быть, не -
ко торые политические силы имеют другие геополитические восприятия, о
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ко торых они просто не могут говорить вслух, не могут признаться, что
есть только и только Россия, что, по их представлениям, Ар ме нии необхо-
димо еще больше сблизиться с Европой, другие же говорят, дес кать,
возь мем путь развития, взявшись за руки с Соединенными Шта та ми или
с так называемым коллективным Западом.

В. – Вазген Манукян говорил, что именно Россия является удобным
«парт  нером».

А. Г. – Вы знаете, удобным может быть коммерческий партнер. А
ког  да речь идет о судьбе и участи государства, есть Россия как гарант бе -
зо  пасности, как обеспечивающий безопасность союзник, а не «партнер».
Ес  ли не она, то кто? Ответа на этот вопрос не дается. А люди, как бы да -
ле  ки они ни были от геополитических анализов, инстинктивно чувствуют,
по  нимают, их генетический код подсказывает им, что это Россия. Не говоря
уже о другом небольшом, то есть никаком не маленьком, а серьезном
воп  росе! Сегодня речь идет о чистых денежных поступлениях, перечисля -
е мых физическими лицами из-за рубежа в Армению посредством банков-
ской системы: 50 (и более) процентов из них поступают из России. То есть
лю ди, наши соотечественники, работают в России, определенную часть
своей зарплаты отправляют своим родственникам, друзьям. В этом го ду
при ток доллара (данные за первые десять месяцев есть в Спра воч ни ке
Цент рального банка) в сравнении с тем же периодом 2019 г. уменьшился
на 213,9 млн долларов. Да, чистый приток денежных средств из Рос сии,
но опять же по объему первенство принадлежит России. Иными сло вами,
по теряв этот источник, этот рынок рабочей силы, лишились притока опре-
деленного объема денежных средств. То есть наши соотечественники
едут в Россию, обеспечивают себя работой, а когда мы теряем этот рынок
ра бочей силы, страна оказывается в тяжелом финансовом сос тоянии, по -
сколь ку образуется огромный дефицит платежного баланса в экономике,
ли шаясь чистых притоков денежных средств из России в раз мере 213,9
млн долларов за эти десять месяцев. Вместе с тем отсутствие инвести-
ций наряду с отрицательным сальдо торгового баланса, за де сять меся-
цев имели 1 млрд 400 млн долларов, следовательно, приведет к тому,
что у Армении не будет денег для выплаты долгов, и это в том слу чае,
ког да она накопила 8 млрд 400 млн долларов внешнего государ ствен ного
дол га. А если нет валюты, что она должна делать? Должна вклю чить ста-
нок, печатный станок, печатать деньги, и если напечатает, не обеспечив
то варного покрытия, не говоря о золотом запасе, от которого мы давно от -
ка зались, естественно, произойдет девальвация драма, а это ав то ма ти -
чес ки, пропорционально девальвации, повысит розничные, пот ре би тель -
ски е цены на импортируемые товары, то есть будет инфляция, а инфля-
ция, как ее называют экономисты, принесет с собой дополнительный «на -
лог на бедность». То есть еще более ухудшится социальное по ложение,
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уро вень жизни людей. Поскольку если сегодня, по официальным данным,
бед ность по одной из методологий составляет 23 процента, она станет
вдвое больше. В этом случае люди, чтобы не умереть с голоду, должны
искать пути спасения. А они ведут к гастарбайтерской работе в России,
что, в свою очередь, приведет к оттоку нашего населения из рес публики.
Ког да анализируешь все эти вопросы, приходишь к единственному выводу:
аль тернативы сближению с Россией нет, в противном слу чае это будет
оз начать, что либо ты изначально выполняешь политический заказ той
или иной внешней силы, либо не вникаешь в причинно-след ственные свя зи,
не считаясь с которыми не можешь защитить страну. К сожалению, я не
слы шал каких-либо геополитических или экономических анализов (и не
толь ко анализов), оценок об этом, написанных на бу ма ге. Хотя цели бло ка
17-ти, безусловно, честные, и их задача – днем рань ше убрать Никола, о
чем я, кстати, неоднократно писал со дня его наз начения. Слава Богу,
есть мои сборники, в том числе, к счастью, публикации Российского феде-
рального информационного агентства REGNUM. Но с течением времени
го лову поднимают эмоции, которые имеют при вычку притуплять объек -
тив ное восприятие реалий. Такова жизнь: ког да чувствительность в борьбе
за хлеб насущный слегка отодвинулась на вто рой план, существенно сок -
ра тилось число недовольных. Если выводишь людей на улицу, должен
су меть (и это самая сложная задача) не толь ко словами объяснить каждо му,
как говорил Никол, что решать бу дешь ты. Сказать, например, гражда не
Апа рана, перед вами поставлены эти, эти и эти задачи конкретно в сфере
сель ского хозяйства или в малом биз несе или где-то еще и сказать так,
что бы каждый понял, чего от него хо тят, кроме скандирования «Никол,
пре датель!». Понял, что он должен нес ти ответственность, что он тоже
дол жен участвовать в спасении страны, не лозунгами, а в предусмотрен-
ной непосредственно для него, понятной и доступной конкретно ему сфе ре.
Ес ли нам удастся сделать это, то будь те уверены, что мы без каких-либо
пот рясений выведем государственность Республики Армения в безопас-
ную гавань.

В. – Что будет с Арцахом? Каково видение движения «Сильная Ар -
ме  ния с Россией: за новый союз». Кандидат на пост премьер-министра от
«Дви жения по спасению Родины» Вазген Манукян говорит о реванше.
Есть ли у Вас представление, каким путем и как?

А. Г. – Это видение, когда ты знаешь о судьбе целого государства,
а в нашем случае – судьбе двух государств, их будущем, и если твое ви -
де  ние имеет основания стать реальностью, об этом не должны говорить,
сооб  щать кому попало, а говорить кому надо. Естественно, что речь не об
азе  рах и турках, а стратегах цветных революций, которые все фиксируют
и анализируют и, будьте уверены, они на месте найдут противоядие, и
«вводить» его будут также и те, кто просто ненавидит Никола Па ши ня на,
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наив  но не осознавая, что таким образом, наоборот, в данном случае про-
длевает не столько жизнь премьер-министра, сколько жизнь николизма и
рас  становку породивших их сил. Я имею в виду силы в Национальном
Соб  рании и в исполнительной власти – в правительстве.

В. – В этом смысле согласны ли Вы с оптимизмом Виталия Ба ла са -
ня  на о том, что, тем не менее, есть возможность вернуть территории?

А. Г. – Виталий Баласанян – один из тех исключительных боевых ко -
ман  диров, который блестяще владеет сложившейся в Арцахе военно-по -
ли  тической и военно-географической ситуацией. Он серьезный человек, и
в дополнительном самоутверждении не нуждается. И отнюдь не случай-
ными были его слова: придет время, и я скажу. То есть в плане восприя-
тия будущего Арцаха, нашей общей страны мы видим, что он проявляет
трез  вый подход. Придет время, и он скажет. Во всяком случае, должны
приз  наться, что это будет возможно в том числе тогда, когда мы вместе с
ва ми станем свидетелями того, как Реджеп Тайип Эрдоган на пути своих
им  перских амбиций будет допускать непростительные ошибки, какими бу -
дут его шаги, с одной стороны, по отношению к Российской Федерации и
с другой стороны – Соединенным Штатам и Евросоюзу. А этот день нас -
та нет, поскольку до какой степени подлым, коварным должен быть чело-
век, чтобы во время военного парада в Баку позволить себе сказать: да
светятся и возрадуются души Энвера-паши и Нури-паши, этих палачей
ар мянского народа, поощряя их последователей, которых, уверен, пос -
тигнет такая же участь, которой удостоились те же Энвер, Нури и Дже -
маль, то есть придет конец новому взыванию к памяти неоосманской им -
пе  рии – готовящейся для мира кошмарной мечте. 

В. – Мы подводим итоги года и, согласно протоколу, Никол Пашинян
выс  тупит с новогодним посланием, так ведь? Несмотря на то что все го -
во рят, что Новый год должны отметить без него, как долго еще продер-
жится эта власть, дадут ли внеочередные выборы этой власти возмож-
ность воспроизводства?

А. Г. – Знаете, иногда, волей-неволей наши уважаемые СМИ искус-
ственно повышают потерянный рейтинг Никола Пашиняна. Если 17 пар-
тий постоянно говорят то же самое, что и обычный гражданин, да уходи
же ты ... Но здесь лозунг номер один не этот, а тот, чтобы решить вопрос
спа  сения армянской государственности, обозначить необходимые, не от -
лож  ные действия, которые нужно предпринять на этом пути. И в числе
этих действий если не первым, то уж точно вторым действием должно
быть отстранение Никола от власти, роспуск Национального Собрания и
ор  ганизация новых парламентских выборов. Говорят «без Никола», ну хо -
ро шо, Никол ушел, пришел не опорочивший себя порядочный человек, и
как Вы думаете, создадут ли соросовцы, составляющие большинство в
На циональном Собрании, удобные условия для того, чтобы он спокойно
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дейст вовал? Разумеется, нет. Наоборот, они сделают все возможное,
что  бы ему не удалось ничего сделать, чтобы сказать: вот видите, вы уп -
ре  кали Никола, не этот ли ваш гарант успеха? Поэтому мы должны ви -
деть хотя бы на пару шагов вперед, и вопрос роспуска Национального
Соб  рания должен стать сверхзадачей, ибо, согласно действующей Конс -
ти  туции, мы – парламентская страна, и решающим является слово парла-
мента. Другое дело, что сегодня он отодвинут на второй план, поскольку
поч  ти всех их выбирал Никол под диктовку Сороса, соответствующих за -
пад  ных посольств. Мы должны правильно сориентироваться, хотя, конеч-
но, времени мало, или, как говорят, народ настолько возбужден, что мо -
жет сделать неправильный выбор. И политические силы для того и суще-
ствуют, чтобы в этой напряженной ситуации смогли найти ключ к сердцу
и сознанию каждого гражданина. Найти, поговорив с людьми на понятном
им языке и оставив выбор за ними – увидеть с Николом гибель Армении
или без него добиться спасения и возрождения Армении. Это уже вопрос
гра  мотно построенной политической борьбы. Будет ли легко? Конечно,
нет. Ведь Никол всего лишь инструмент в арсенале упомянутых мною гео-
политических центров, которօго используют соросовцы, всевозможные
инс  титуты, именуемые себя демократическими, увы, и НАТО тоже. По че му
я сказал «увы»? Потому что вы можете себе представить, когда страна-
член НАТО Турция вовлекает террористов в азербайджано-арцахскую
вой  ну, какого-либо негативного отношения со стороны генерального сек-
ретаря НАТО Йенса Столтенберга мы не видим, НАТО не принимает ни
од  ного решения или вердикта для обуздания одного из своих членов.
Меж ду тем, когда Трамп вводит санкции в отношении Турции и в резуль-
тате, видите ли, страдают всего четыре турецких чиновника, тот же мол-
чаливый Столтенберг, наконец, делает специальное заявление. Погибло
бо  лее пяти тысяч армян, а он даже полусловом не осудил благоухающий
неф тедолларами Баку. Вместо этого они лишают возможности пое хать в
Аме рику всего четырех турецких чиновников, замораживают их фи нан со -
вые активы и тому подобное ... Все это нужно понять, хладнокровно объ -
яс  нить людям, чтобы никто не испытывал каких-либо иллюзий или ус по -
каи вал себя. К сожалению, в лице Никола перед нами инструмент, с по -
мо щью которого известный геополитический центр хочет воплотить в
жизнь свои цели, первый этап которых – отчуждение Российской Фе де ра -
ции от Южного Кавказа. Не дай Бог, если это удастся, следующим будет
Се  вер ный Кавказ, где в основном проживают мусульмане-сунниты: Да гес -
тан, Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария и так далее. Второй этап –
рас  членение России. В мире будет сырьевой голод, который, естествен-
но, Запад сможет утолить только и только за счет нещадной эксплуатации
бес  крайних российских недр.
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В. – Правильно ли я понимаю, что движение «Сильная Армения с
Рос  сией: за новый союз»» представит не альтернативного Николу Па ши -
ня ну или Вазгену Манукяну кандидата в премьер-министры, а программу
и путь безопасности, спасения?

А. Г. – Абсолютно меткий вопрос. Я снова и снова повторяю: важно,
что  бы люди поняли, какие вызовы существуют и каковы пути их преодо-
ления и решения, кто наш естественный союзник(и) в этом деле. Когда
все это будет выяснено и доведено до людей, появится инструмент. Под
инс  трументом я имею в виду как выборы премьер-министра, так и роспуск
На  ционального Собрания РА и конкретных людей. Естественно, прежде
чем обнародовать соответствующую программу, подробно объяснить,
опять же повторяю: даже самый безупречный новоизбранный премьер-
ми  нистр не сможет сделать ничего хорошего с нынешним составом На -
цио  нального Собрания РА, члены которого не самостоятельны, они все-
гда будут ждать, что им подскажут из-за океана или из Туманного Аль био -
на, что укажут делать, какие шаги предпринимать, которые всегда будут
ис хо дить из их собственных интересов, противоречащих государствен-
ным, геополитическим и, в конечном счете, историческим интересам Рес -
пуб  лики Армения.
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СОЮЗНОМУ ГОСУДАРСТВУ РОССИИ, БЕЛОРУССИИ
И АРМЕНИИ В ДОБРЫЙ ПУТЬ

Аннотация
Союзное государство России, Белоруссии и Армении обнулит панту -

ра  нистские бредни неоосманского султана Реджепа от захвата Мег рин -
ско  го христианского клина, разъединяющего исторический армянский На -
хи  дже ван (отошедший с благословения идеологов мировой революции в
ли  це наркоминдела РСФСР Георгия Чичерина, подписавшего 16 марта
1921 года капитулянтский Московский договор между Россией и Турцией, к
Азер байджану) от Зангелана, Джебраила и Физули, захваченных турецко-
азер  байджанской военщиной и сирийскими наемниками-террористами у
На  горного Карабаха в ходе Карабахской войны.

28 декабря 2020 г. лидеры партий «Национальное Единение»,
«Союз «Конституционное право», «Реформисты», «Справедливость и
проц  ветание», глава организации «Союз крымское ополчение» и предсе-
датель фонда «Благочестивое поколение» (Арташес Гегамян, Айк Ба бу -
ха н ян, Ваан Бабаян, Гай Петросян, Армен Мартоян, Ваграм Мкртчян) объ-
явили о создании Организационного комитета (далее – Оргкомитет) по
соз  данию движения, целью которого является всемерное содействие
вхож  дению Республики Армения в Союзное государство России и Бе ло -
рус сии путём проведения кропотливой работы по разъяснению широким
слоям населения РА выстраданной многими поколениями армян ис ти ны,
что Армения сильна и безопасна только в тесном союзе с Россией. Бо лее
того, Оргкомитетом было принято заявление (далее Заявление), в ко то -
ром подробно объяснялось, что независимость и суверенитет Рес пуб лики
Армения будут надежно защищены и гарантированы только и толь ко в бо -
лее тесном военно-политическом и экономическом союзе с брат ской Рос -
сией, именно в условиях вхождения Армении в Союзное го су дарство Рос -
сии и Белоруссии. Актуальность и жизненную востребованность этого вы -
во да ваш покорный слуга, уважаемый читатель, попробовал изложить в
ста тье «Армения сильна и в безопасности только в тесном сою зе с Рос -
сией», опубликованной 23 декабря 2020 года на интернет-пор тале ИА
REGNUM.
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Уважаемый читатель, для полноты картины, сложившейся в инфор-
мационном поле Армении, заметим, что после опубликования Заявления
Орг комитета по организации движения под девизом «Сильная Армения с
Рос сией: за новый союз» мы стали очевидцами весьма и весьма интерес-
ных процессов, как то: Заявление Оргкомитета о целях организации дви-
жения стало своего рода лакмусовой бумажкой. Так, многие партии, об щест -
 венные организации, оппозиционные движения, политические обоз ре -
ватели, которые до принятия Заявления позиционировали себя сторонни-
ками углубления стратегического союза Армении с Россией, выражаясь на
литературном языке, либо замолчали в тряпочку, либо ополчились про-
тив учредителей Оргкомитета и поставленных им целей. Причём в каче-
стве аргумента нашими оппонентами, как страшилка, неоднократно ти ра -
жировались причитания о «продаже национальных интересов», «об уг ро -
зе потери суверенитета и независимости РА» и далее с таким же со дер -
жанием. Первое, о чём я подумал, так это полное незнание ими основных
положений Договора между Российской Федерацией и Республикой Бе -
ларусь от 08.12.1999 «О создании Союзного государства» (далее – До го -
вор) или абсолютное непонимание ими сути Статьи 3 Договора, который
гласит: «1. Союзное государство базируется на принципах суверенного
равенства государств-участников, добровольности, добросовестного вы -
полнения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано
на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным го -
сударством и государствами-участниками». Вместе с тем навёл на груст -
ные размышления и факт замалчивания Заявления Оргкомитета так же и
со стороны масс-медиа РА, которые весьма широко информировали ар мян -
ских читателей о тексте поздравления с Новым годом, направленного пре -
зидентом России глубокоуважаемым Владимиром Вла ди ми ро вичем Пути -
ным второму президенту РА Роберту Кочаряну. Между тем сам факт но во -
годнего поздравления не мог не вызвать чувства удовлетворения у под-
линных сторонников российско-армянского стратегического сою за. Пов -
торюсь, что замалчивание этими же масс-медиа Армении на шей инициа-
тивы, к сожалению, наводит на определенные, прямо скажем, тре вожные
размышления, как то: то ли это монополизация за собой (а ско рее, их вла-
дельцами и кураторами) права на исключительность в воп ро сах оглаше-
ния курса на углубление стратегического союза России и Ар мении, то ли
боязнь быть «наказанными» со стороны неких кураторов объе диненного
Запада за подобные их симпатии, то ли проявление на прак тике узколо-
бой политической ревности. Впрочем, не это главное. Воп рос в другом, а
именно: с какой программой действий Оргкомитет выс ту пит в ближайшее
время относительно своих конкретных шагов по созданию условий, способ -
ствующих вхождению Армении в Союзное государ ство России и Бело рус -
сии (далее – Программа).
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Я думаю, что наши читатели, особенно в РА, согласятся с той мыс лью,
что на современном этапе нашей жизни наиглавнейшей задачей поли -
тического класса и граждан Армении является осмысление угроз на цио наль -
ной безопасности и их нейтрализация, что, несомненно, есть обязатель-
ное условие сохранения армянской государственности. Несколько под -
робнее остановимся на этих вопросах, в частности на вопросах защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и армянского го -
сударства в различных сферах жизнедеятельности от внешних и внутрен-
них угроз, что является непременным условием обеспечения устойчиво-
го развития Республики Армения.

Естественно, что прежде всего мы должны задаться вопросом: в чём,
собственно, заключаются национальные интересы РА в наше полное тре-
вог и опасностей время, в состоянии ли силы национальной безопасности
Армении – Вооруженные силы, органы нацбезопасности, службы по прео -
до лению опасных последствий при чрезвычайных ситуациях спра виться
с этими задачами. Или же в условиях сложившихся реалий – на хождения
на ответственных должностях законодательной и исполнительной вла-
стей РА оборотней, откровенно враждебных самому существованию ар -
мянской государственности, деятельность которых направляется с бере-
гов Потомака и Туманного Альбиона. Возникает резонный воп рос: а в со -
стоянии ли они и позволят ли им их кураторы справиться с воз ложенными
на них Конституцией РА обязанностями. Уже не приходится го ворить о гни-
лой подпорке властей в лице последователей тоталитарной религиозной
секты «Слово жизни» и активистов ЛГБТ-сообщества. Здесь сам факт их
наличия во власти или в околовластных структурах мо жет свести на нет,
к примеру, сохранение государственной, служебной и ком мерческой тайны
со всеми вытекающими из этого пагубными последствиями. Именно с
уче том этих реалий в условиях современной Армении осо бую актуально -
сть приобретают вопросы обеспечения единой государственной политики
по обеспечению национальной безопасности. Один тот факт, что секрета-
рем Совета безопасности РА является отпетый соросовский стипендиат,
лично известный выдвиженец Transparency Inter national Армен Григорян,
крас норечиво говорит о крайней затруднительности, практической невоз-
можности обеспечения единой государственной политики в области обес-
печения национальной безопасности.

Согласитесь, уважаемый читатель, что даже этот неполный пере-
чень вышеприведенных вопросов свидетельствует о большой сложности
обеспечения эффективности и оптимальности мер по обеспе че нию наци -
ональной безопасности Республики Армения, что, безусловно, должно быть
тщательно проработано в Программе. А если к этому до ба вить, что во
гла ве правительства РА находится полностью неадекватный занимаемой
должности человек по имени Никол Воваевич Пашинян, неж но именуемый

816

А. ГЕГАМЯН



в народе Николом-предателем, то признаем, что следование изложен-
ным выше основным принципам национальной безопасности в условиях
современной Армении представляется весьма и весьма проб лематичной
задачей. Более того, достижение конечной цели нашего дви жения – вхожде -
ние Армении в Союзное государство России и Бе ло рус сии предполагает
общность, идентичность основных принципов обеспечения национальной
безопасности трёх независимых суверенных государств – членов Союз -
ного государства. Убежден, что весь комплекс вышеприведенных задач и
пред ложений по их реализации в обязательном по ряд ке должен быть поло -
жен в основу Программы движения «Сильная Ар ме ния с Россией: за
новый союз». Думается, что следующим нашим действием будет выработ-
ка такой концепции национальной безопасности РА, ко торая, несомненно,
будет созвучна с главными постулатами аналогичной концепции Россий -
ской Федерации, как то: 1) предотвращение угроз по все му их спектру; 2)
те рриториальная целостность страны; 3) сохранение граж данского мира,
свободы и прав; 4) интересы России в политической и гео политической сфе -
ре; 5) экономические интересы.

Детализируем каждый из этих основополагающих слагаемых нацио-
нальных интересов применительно к Армении.

Предотвращение угроз по всему их спектру. Прошло уже около двух
ме сяцев со дня принятия трехстороннего Заявления президента Рос сийс -
кой Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Иль ха ма Али -
е ва и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о прек -
ращении огня в Нагорном Карабахе (далее – Документ). Заметим, что при -
нятие данного Документа и вхождение в карабахский регион миротворче-
ских сил России стало единственно возможным средством спасения на се -
ления Нагорного Карабаха (Республики Арцах) от геноцида, за что хочет-
ся ещё раз выразить глубокую благодарность руководству Рос сий ской Фе -
дерации, лично президенту России Владимиру Владимировичу Пу тину за
проявление в столь сложной геополитической обстановке, в которой уже
не первый год пребывает регион Большого Ближнего Востока, в том числе
и регион Южного Кавказа, государственной воли по принуждению турецко-
азербайджанских ястребов во главе с новоявленным нео османским султа-
ном Реджепом Тайипом Эрдоганом и апшеронским султаном Ильхамом
Алиевым к миру. Особо отметим, принуждением к миру. И этот мир был дос -
тигнут в условиях последовательного и непрекращающегося подстрека-
тельства руководителей спецслужб США и Вели кобри та нии, а также при
нескрываемой заинтересованности государства Израиль в создании
обстановки напряженности, нестабильности и хаоса на южных ру бежах Рос -
сии, особенно вдоль 105-километровой границы Исламской Рес публики
Иран в районе Зангелана, Джебраила и Физули, территорий, ко торые до
развязывания азербайджанско-турецкой военщиной войны про тив Нагор -
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но го Карабаха контролировались Армией обороны Арцаха. Не приходится
сомневаться, что в самой ближайшей перспективе на этом участке ирано-
азербайджанской границы разместятся военные подразделения члена
НАТО Турции. Естественно, что такой ход развития событий ста вит серьез -
ные вызовы и угрозы территориальной целостности уже са мой Рес пуб -
лики Армения. Поэтому вполне закономерно, что в Программе Орг комите -
та в разделе о концепции национальной безопасности Армении осо бое
место должно быть отведено вопросам территориальной целостности Рес -
публики Армения.

Территориальная целостность Армении. Чтобы обосновать актуаль-
ность данного вопроса, приведу выдержку из статьи «Глава армянского
се ла Шурнух заявил о приходе азербайджанских военных», опубликован-
ной 2 января 2021 г. на сайте РИА Новости (ria.ru/20210102/voennye-
1591836002.html). В статье, в частности, написано: «Ранее представите-
ли азербайджанских войск заявили, что часть села Шурнух (расположено
на тер ритории РА. – А. Г.) переходит к Азербайджану и жители ряда домов
долж ны покинуть их в течение суток. Агентство сообщало, что сель чане
на несколько часов перекрыли автотрассу из Гориса в Капан (города на
тер ритории РА. – А. Г.) в знак протеста против пассивности армянских вла-
стей в этом вопросе … Жители приграничных населенных пунктов в Сю -
 ник ской области (приграничных с Азербайджаном. – А. Г.) считают, что
дис локация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их
бе зопасности. Они проводят акции протеста с блокированием улиц, требуя
обеспечить их безопасность в процессе демаркации границы». Не ме нее
сложная обстановка сложилась и у приграничного с Азербайджаном ар -
мянского села Воротан, которое входит в состав укрупнённой общины ар -
мянского города Горис. Так вот 24 декабря 2020 г. военные Азер байджана
зашли в это село и заявили, что 12 домов и прилегающие к ним са ды долж -
ны быть освобождены, ссылаясь на то, что по их системам GPS эти дома
и садовые участки якобы находятся на азербайджанской тер ритории. На
этот счёт весьма исчерпывающе отреагировал вице-мэр го рода Гориса
Менуа Овсепян: «Правительство Армении бросило нас на произ вол судь-
бы. Азербайджанцы по своей прихоти проводят линию разделения, от нас
никого нет, только местные власти. Но у нас нет соответствующих полно-
мочий, это прерогатива правительства, которое фактически умыло руки».
Столь же напряженная ситуация в приграничных райо нах Гегаркуникской
области РА, где азербайджанские военные также предъ являют необосно-
ванные территориальные требования, добиваясь фак тического отчужде-
ния приграничных участков территории Республики Ар мения.

Повторюсь, в сложившейся обстановке сохранение территориаль-
ной целостности Армении становится наиважнейшей составляющей кон-
цепции национальной безопасности РА и, бесспорно, должно стать одним
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из главных положений Программы Оргкомитета по вхождению Армении в
Со юз ное государство России и Белоруссии.

Вызывает серьезную тревогу, а точнее, стало угрозой национальной
без опасности психическое состояние «народного премьера» Никола Во -
ва  евича, себя любимого. Уважаемый читатель, я отнюдь не сгущаю красок –
и в подтверждение моих выводов достаточно проанализировать не с кон -
ча емые live-ы Никола-предателя по самым разным вопросам внутренней
жиз ни нашей страны. Порой складывается впечатление, что выс ту -
пающий в эфире TV субъект – это отнюдь не тот пораженец, который при -
вел армянский народ РА и Нагорного Карабаха к национальной катастрофе
в результате предательства, ставшего главной причиной поражения в
вой не, развязанной азербайджано-турецкими ястребами с активным при-
влечением сирийских наемников-террористов, против Рес публики Арцах.
Лейт мотив всех выступлений Никола-предателя сводится к од ному: да,
он, Никол Воваевич, себя любимый, несет ответственность за по ражение,
но вовсе не является главным виновником случившейся катастрофы.
Что бы не выглядеть предвзятым интерпретатором сегодняшней на цио -
наль ной трагедии, сошлюсь на слова президента Республики Ар ме ния
Ар мена Вардановича Саркисяна – многоопытного дипломата и, как пра -
ви ло, весьма сдержанного в своих оценках политика. Так, в поздрави-
тельном послании президента РА Армена Саркисяна по случаю Нового
го  да он, в частности, заявил: «Хочу ещё раз подчеркнуть: наш народ не
по  беж дён! Солдат не побеждён! Гражданин не побеждён! Армянин не по -
беж дён! В ходе войны сыны нашего народа продемонстрировали неопи-
суемый боевой дух, исключительный героизм, отвагу и выдержку. Ре зуль -
тат войны и сегодняшняя ситуация – следствие дезорганизованности, без -
от ветственности и непрофессионализма в различных сферах го су дар ст -
вен  ного управления» (president.am/ru/press/item/2020/12/31/Presi dent -Ar -
men-Sarkissians-message-/). Или в переводе с дипломатического на оби -
ход ный язык – поражение в войне стало следствием преступного не п ро -
фе ссионализма, преступной безответственности, которые явились при  чи -
ной гибели более 5000 воинов Армии обороны Арцаха, Воо ру жен ных сил
Ар мении и мирных жителей, ранений более 10 000 военнослужащих и мир-
ных граждан Нагорного Карабаха и потерь 80% её территории. Всё это в
сво ей совокупности нельзя квалифицировать иначе, чем предательство
на циональных интересов одиннадцатимиллионного армянского на  рода.

В этих условиях, уважаемый читатель, вполне естественно, что сох -
ра  нение гражданского мира, свободы и прав в армянском обществе должно
за нять свое достойное место в концепции национальной безопасности и
Прог рамме Оргкомитета.

Бесспорно и то, что в сложившейся сложной обстановке в регионе
Юж  ного Кавказа интересы Армении в политической и геополитической
сфе   ре приобретают исключительную актуальность.
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Интересы Армении в политической и геополитической сфере. Я не
ста  ну подробо писать об угрозах армянской государственности, обу слов -
лен ных геополитическими процессами, происходящими в регионе Южного
Кав каза в наши дни. Ограничусь выдержкой из статьи под заглавием «Пять
го сударств – одна нация: как Турция планирует объединить тюркоязычные
стра ны в единый блок», опубликованной 30 де кабря 2020 г. Федеральным
агент ством новостей РФ. Приведу лишь от дель ные пассажи из этой статьи,
ко торые красноречиво свидетельствуют о крайней угрозе миру по всему пе -
ри метру южных границ Российской Фе де рации (с Южного Кавказа вплоть
до Синьцзян-Уйгурской автономии КНР). Чтобы не быть обвиненным в наг -
не тании излишне алармистских наст роений, замечу, что об этой угрозе еще
в 2015 году предупреждал ны нешний союзник Эрдогана, председатель
Пар тии националистического движения Девлет Бахчели, назвав Эрдогана
«са мым большим живущим врагом тюрков». Итак, 28 декабря 2020 г. турец-
кая газета Akşam опу бли ковала в Twitter анонс статьи со словами: «Турция
вво дит план «Пять го сударств – одна нация». В статье утверждалось, что
Рос сия так озаботилась успехами Турции в военной и внешнеполитической
сфе рах, что те перь в российских СМИ беспокоятся о её планах расширить
свои цели на Цент ральную Азию. Напомним читателям, что еще в сентябре
2019 года во время VII саммита Совета сотрудничества тюркоязычных го -
су дарств (Тюрк ского совета) в Баку султан Реджеп Эрдоган впервые озву-
чил ло зунг «Шесть государств – одна нация», заявив: «Хотя мы два отдель-
ных го сударства (имеются в виду Турция и Азербайджан. – А. Г.), мы сы новья
од  ной нации, поэтому на каждом шагу мы говорим: мы два государства, но
од на нация. Теперь, проводя Тюркский совет, мы расширяем свои го ри зон ты
и говорим: мы шесть государств, но одна нация (здесь он имел в ви ду и
Турк мению. – А. Г.) … Туркестан – это наше родовое гнездо, наш ос новной
очаг. Мы все очень большая семья из 300 миллионов человек, ко торые го -
во рят на одном языке, верят в одну и ту же религию, имеют од ну историю,
куль туру, разделяют одну цивилизацию. Я знаю, что наши ка зах ские, кир -
гиз  ские, узбекские, таджикские и туркменские братья смотрят на Турцию
так же, как и мы, – они считают нашу страну своим домом». Что ж, уважае-
мый читатель, для полноты картины приведем еще одну вы держ ку из офи-
циального заявления советника президента Турции и чле на комитета по
бе зопасности и внешней политике при президенте Турции Ме сута Хакки,
сде ланного 28 февраля 2020 г. в интервью одному из крупнейших телека-
налов Турции: «Турция 16 раз вела войны с Россией и го то ва, если нужно,
всту пить в новую войну. Не будем забывать, что в Рос сии проживает 25
млн мусульман, а потому в случае войны Россия будет ра зорвана внутрен-
ними силами». Чудак Обама в экстазе объявил, что ра зор вал экономику Рос -
сии в клочья, а этот новоявленный неоосман грозится пох леще – подорвать
её изнутри. В подобных случаях братва с района ки но театра «Наири», что
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в центре Еревана, снисходительно воскликнула бы: «O tempora, o mores!»,
что в переводе с латинского означает «О времена, о нравы!»

Уверен, что вышеизложенное не оставляет сомнений в том, что ин -
те  ресы Армении в геополитической сфере в плане опасности, исходящей
от Турции, полностью совпадают с интересами России, что, несомненно,
долж  но найти свое отражение в Программе Оргкомитета.

И наконец, существенное место в Программе Оргкомитета движе-
ния по вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии
сле  дует отвести раскрытию роли экономических интересов, которые яв -
ятся еще одним красноречивым подтверждением безальтернативности
вхож  дения Армении в Союзное государство. Так, в январе – октябре 2020 г.
внеш  ний и взаимный торговый оборот РА составил $5 млрд 689 млн 40,4
тыс., при этом удельный вес России во внешнеторговом обороте соста-
вил $1 млрд 723 млн 414,9 тыс., или 30,3% (соответствующий показатель
за январь – октябрь 2019 г. составлял 27,0%, то есть в 2020 г., в условиях
пан  демии COVID-19 удельный вес РФ во взаимной торговле с РА возрос).
За  метим также, что удельный вес стран ЕС во внешнеторговом обороте
РА за январь – октябрь 2020 г. в сравнении с тем же периодом 2019 г. сок -
ра  тился с 20,8% до 18,2%. Удельный вес дефицита торгового баланса РА
с Россией в январе – октябре 2020 г. составил 42,9% от общего дефицита,
в то время как за тот же период 2019 г. этот показатель составил 26,3%
(Ста тистический комитет РА, «Социально-экономическое положение Рес -
пуб  лики Армения в январе – октябре 2020 г.», стр. 111−112). Ду ма ется, что
вышеприведенная статистика достаточно убедительно свидетельствует
о значительной зависимости РА от торгово-экономических свя зей с Рос -
сией. Для сравнения заметим также, что удельный вес внешней торговли
РА со странами ЕС за январь – октябрь 2020 г. составил 18,2% (в 2019 г.
– 20,8%). К этому добавим и следующие показатели. Так, в январе – ок тябре
2020 г. чистый приток денежных средств физическим ли цам РА по бан-
ковской сфере составил $317 млн 102 тыс., или 60,55% от общей сум мы
чистого притока. Для сравнения заметим, что за тот же пе риод 2019 г. на
до лю денежных поступлений из России приходилось 134,58% (Спра воч -
ник ЦБ РА за октябрь 2020 г., стр. 23). Таким образом, в 2020 г., да же в
условиях пандемии, приведшей к резкому сокращению чис ла ра бо  чей
силы РА, выезжающей на заработки в Россию, удельный вес чистого при -
тока денежных средств из России составил 60,55%.

Думается, что вышеизложенное убедительно свидетельствует о ре -
ша ю щей роли Российской Федерации в обеспечении финансово-эконо-
мической безопасности Республики Армения, что, безусловно, также долж   -
но быть отражено в Программе Оргкомитета.

Подытоживая вышеизложенное, можно сделать вывод, что вхожде-
ние Армении в Союзное государство России и Белоруссии явится надеж-
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ной гарантией обеспечения национальной безопасности независимой и
су  веренной Республики Армения. Оно позволит нашей стране совместно
с Россией и Белоруссией более эффективно претворять в жизнь нацио-
нальные приоритеты Армении и армянского народа, национальные инте-
ресы страны; повысить ответственность органов и сил национальной без-
опасности за их обеспечение; поставить на системную основу информи-
рованность армянского общества в вопросах внутренней и внешней поли-
тики, военной и экономической безопасности; существенно повысить эф -
фек  тивность и оптимальность мер по обеспечению национальной без-
опасности Республики Армения. Всё это в своей совокупности станет
судь  боносным этапом в развитии и процветании Армении, укреплении ар -
м ян ской государственности.

В завершение статьи хотелось бы выразить уверенность, что Союз -
но  му государству России, Белоруссии и Армении быть! Ну и пожелать но -
во му Союзу доброго пути.

Вместо послесловия. Прочитав о моих тревогах относительно крайне
опас ной, чреватой разразиться кровопролитной войной пантуранистской
по литики султана Реджепа, читатель может упрекнуть меня в излишнем
алар мизме. Да, в известном смысле врождённом алармизме, который,
да же по прошествии 105 лет после Геноцида армян в Османской им пе рии,
не сомненно заложен в генетическом коде каждого армянина. За ло жен со
дня его рождения, впитан в организм армянских младенцев с ма те рин -
ским молоком, и эта тревога после государственного переворота ап ре ля–мая
2018 года, осуществленного в Республике Армения по от шли фованному
сце нарию западных стратегов цветных революций с бе ре гов Потомака и
Ту манного Альбиона, особенно возросла вследствие вой ны, развязанной
ту рецко-азербайджанской военщиной (с массовым при влечением сирий-
ских наемников-террористов) против Нагорно-Ка ра бах ской Республики. И
имен но осознание этих реалий совершенно по-но во му раскрывает под-
линный смысл, на первый взгляд, казалось бы, сентиментальных откро-
вений султана Реджепа. Так, еще в 2016 году по пу ляр ный турецкий теле-
канал HABERLER.COM транслировал выступление сул тана Реджепа в
Стам буле перед активом правящей партии «Спра вед ли вость и развитие»,
оп ределенные фрагменты из которого были растиражированы многими
как турецкими, так и азербайджанскими телеканалами и другими масс-ме -
диа апшеронского султаната. Что же такого растрогавшего азеров сказал
сул тан Реджеп, прочитаем его откровения, уважаемый читатель: «Эр до ган:
«Од нажды я спросил у своего отца: отец, мы тур ки или лазы? Мы же из Ри зы,
не которые нас называют лазами, некото рые турками. Отец мне ответил:
сы нок, я этот вопрос задал своему де душ ке, твоему прадеду, который был
об разованным теологом (муллой. – А. Г.). Мой прадед ответил моему от цу:

822

А. ГЕГАМЯН



внук мой, завтра мы все умрем. Все выш ний на том свете будет спраши-
вать у нас, кто твой Рабб? Кто твой пророк? Какая у тебя религия? Не бу -
дут у нас спрашивать на том свете, какая у нас этническая принадлеж-
ность. Так что, сын мой, когда тебе будут за да вать этот вопрос, то ты от -
ве чай – Я МУСУЛЬМАНИН». То есть идеологическая подготовка эрдога-
новского пантуранистского девиза «Одна на ция – шесть государств» бы ла
за ложена им годами ранее, а после Кара бах ской войны (сентября – нояб ря
2020 г.) вдохновила турко-азеров пе рей ти от девиза «Одна нация – два
го сударства» в пантуранистский в сво ей основе девиз – «Одна нация –
шесть государств». Ну прямо как ло зунг «Один народ, один рейх, один
фю рер» (нем. Ein Volk, ein Reich, ein Fhürer»). Напомним читателям, что
имен но под этим агитационным ло зун гом 10 апреля 1938 года проводился
ре ферендум Австрии по аншлюсу с Германией, причем этот лозунг регу-
лярно появлялся на плакатах с порт ретом Гитлера. Думается, что полити -
чес кий класс стран – членов ОДКБ и ЕАЭС поразмыслит над сутью заяв -
лен  ного пантуранистского ло зун га султана Реджепа.

P. S. В завершение своей статьи я не смог лишить себя удовольст вия
и не привести еще одну цитату. Нет-нет, уважаемый читатель, не от нео -
ос манского султана, а от куда более светлой исторической личности – ми -
нист ра иностранных дел СССР (с 1957 по 1985 годы) Андрея Анд рее ви ча
Гро мыко. На память приходит история, когда в 70-х годах прошлого сто -
ле тия Турция пыталась закрыть проход через Босфор и Дарданеллы в
Сре  диземное море для военных кораблей тогда еще Советского Союза.
На этот «дружественный» акт со стороны Турции тогдашний министр ино-
странных дел СССР, знаменитый «мистер НЕТ» Андрей Андреевич Гро -
мы  ко, общаясь в неформальной обстановке с американскими журнали-
стами на коктейле в Белом доме, этак между делом заявил, что для про-
хода в Средиземноморье Черноморскому Флоту СССР потребуется всего
лишь пара залпов ракет. В результате этого появятся, кроме Босфора,
еще два прохода в Средиземное море. Но, увы, не будет Стамбула, он
ока  жется под водой. После этих весьма внятных и в своей основе миро-
любивых высказываний, предостерегающих турок от непоправимых по
своим последствиям глупостей, Турция больше никогда не поднимала
воп  рос о закрытии Босфора для военных кораблей СССР. А ведь умён и
про  зорлив был товарищ А. А. Громыко, разбирался в тонкостях кровожад-
ной, милитаристской души потомков османов. Не приходится сомневаться и
в том, что он прекрасно знал и о характеристике турок, данной великим
Вик  тором Гюго: «Огонь, смерть, разрушение – здесь прошли турки».

Так вот вхождение Республики Армения в Союзное государство
Рос   сии и Белоруссии обнулит пантуранистские бредни неоосманского
сул  тана Реджепа от захвата Мегринского христианского клина, разъеди-
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няющего исторический армянский Нахиджеван (отошедший с благослове-
ния идеологов мировой революции в лице наркоминдела РСФСР Георгия
Чи  черина, подписавшего 16 марта 1921 года капитулянтский Московский
до  говор между Россией и Турцией, к Азербайджану) от Зангелана, Дже -
бра и ла и Физули, захваченных турецко-азербайджанской военщиной и
си  рийскими наемниками-террористами у Нагорного Карабаха в ходе Ка -
ра  бахской войны.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ԲԱՐԻ ԵՐԹ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ, ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ

Անոտացիա
Ռուսաստանի, Բելառուսի և Հայաստանի Միութենական պետությունն ի

չիք կդարձնի նեոօսմանյան սուլթան Ռեջեփի` Մեղրիի քրիստոնեական սեպը
զավ  թելու պանթուրանական զառանցանքները, սեպ, որը կտրում է հայ կա -
կան պատմական Նախիջևանը (որը համաշխարհային հեղափոխության
գա  ղափա րախոսների` հանձին ՌԽՖՍՀ արտաքին գործերի ժողկոմ Գեորգի
Չի  չերինի, օրհնությամբ 1921 թ. մարտի 16-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի
մի  ջև ստորագրված Մոսկվայի կապիտուլյանտական պայմանագրով ան -
ցավ Ադրբեջանին) Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղա -
րա  բաղից թուրք-ադրբեջանական հրոսակների և սիրիական վարձկան-
ահա  բեկիչների զավթած Զանգելանից, Ջեբրայիլից ու Ֆիզուլիից։

2020 թ. դեկտեմբերի 28-ին «Ազգային Միաբանություն», «Սահմա նա -
դրա  կան իրավունք» միություն», «Ռեֆորմիստներ», «Արդարություն և բար -
գա  վաճում» կուսակցությունների, «Ղրիմի կամավորականների միություն»
կազ  մակերպության ղեկավարները և «Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամի
նա  խա  գահը (Արտաշես Գեղամյան, Հայկ Բաբուխանյան, Վահան Բաբայան,
Գայ Պետրոսյան, Արմեն Մարտոյան, Վահրամ Մկրտչյան) հայտարարեցին
շարժ ման Կազմակերպչական կոմիտե (այսուհետ` Կազմկոմիտե) ստեղ ծե -
լու մասին, շարժում, որի նպատակն է համակողմանի աջակցությունը Ռու -
սաս  տանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի Հան -
րա  պետության մտնելուն` ՀՀ բնակչության լայն շերտերին հայերի բազ մա -
թիվ սերունդների քննությունը բռնած այն ճշմարտությունը բացատրելու
տքնա  ջան աշխատանքի միջոցով, որ Հայաստանն ուժեղ է ու անվտանգ
միայն Ռուսաստանի հետ սերտ միությամբ։ Ավելին, Կազմկոմիտեն ընդու -
նեց հայտարարություն (այսուհետ` Հայտարարություն), որում հանգամա նո -
րեն բացատրվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունն ու
ինք նիշխանությունը հուսալիորեն պաշտպանված և երաշխավորված կլի -
նեն միայն ու միայն եղբայրական Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական և
տնտե  սական սերտ միությամբ, Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական
պե  տութ յանը Հայաստանի անդամակցության պայմաններում։ Այս եզրա -
հանգ   ման հրատապությունը և կենսական անհրաժեշտությունը ձեր խոնարհ
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ծա  ռան, հարգելի ընթերցող, փորձել է ներկայացնել «Հայաստանն ուժեղ է և
ան  վտանգ միայն Ռուսաստանի հետ սերտ միությամբ» հոդվածում, որը հրա -
պա րակվել է 2020 թ. դեկտեմբերի 23-ին ռուսաստանյան հայրենա սի րա կան
REGNUM տեղեկատվական գործակալության ինտերնետ-պոր տա լում։

Հարգելի ընթերցող, որպեսզի Հայաստանի տեղեկատվական դաշ -
տում ստեղծված պատկերն ավելի ամբողջական լինի, նշենք, որ «Ուժեղ
Հա  յաս տան Ռուսաստանի հետ` հանուն նոր Միության» նախաձեռնության
Կազմ   կոմիտեի Հայտարարության հրապարակումից հետո մենք բավական
հե   տաքրքիր գործընթացների ականատեսը դարձանք, դիցուք. շարժման
կազ   մակերպման նպատակների վերաբերյալ Կազմկոմիտեի Հայ տա րա -
րութ   յունն ինքնատիպ լակմուսի թուղթ դարձավ։ Այսպես, շատ կու սակ ցութ -
յուն   ներ, հասարակական կազմակերպություններ, ընդդիմադիր շարժումներ,
քա    ղա քական մեկնաբաններ, որոնք մինչև Հայտարարության ընդունումը
ներ   կայանում էին որպես Ռուսաստանի հետ Հայաստանի ռազմավարական
դա   շինքի խորացման կողմնակիցներ, գրական լեզվով ասած` կա՛մ բե րան -
նե   րը ջուր առան, կա՛մ անցան հարձակումների Կազմկոմիտեի հիմնա դիր -
նե   րի ու նրանց առաջադրած նպատակների դեմ։ Ընդ որում` մեր ընդդիմա -
խոս   ները քանիցս հոխորտացին կամ ողբաձայն երգեցին «ազգային շահերը
վա   ճա ռելու», «ՀՀ ինքնիշխանությունն ու անկախությունը կորցնելու սպառ -
նա   լիքի» և նմանատիպ բովանդակությամբ։ Առաջինը, ինչի մասին մտա ծե ցի,
այն էր, որ նրանք բոլորովին չգիտեն Ռուսաստանի Դաշնության և Բելա ռու սի
Հան  րապետության միջև 08.12.1999 թ. կնքված «Միութենական պե տութ  յան
ստեղծ ման մասին» (այսուհետ` Պայմանագիր) Պայմանագրի հիմնա կան
դրույթ ները կամ բացարձակապես չեն հասկանում Պայմանագրի 3-րդ Հոդ -
վա ծը, որն ասում է. «1. Միութենական պետությունը հենվում է մաս նա կից
պե տությունների ինքնիշխան հավասարության, կամավորության, նրանց
կող մից փոխադարձ պարտավորությունների բարեխիղճ կատարման վրա։
2. Միութենական պետությունը հիմնված է միութենական պետության և մաս -
նա կից պետությունների միջև կառավարման առարկաների և լիա զո րութ -
յուն ների սահմանազատման վրա»։ Միևնույն ժամանակ, տխուր մտո րում -
նե րի տեղիք տվեց նաև այն փաստը, որ Կազմկոմիտեի Հայտա րա րութ յու նը
լռութ յան մատնվեց նաև ՀՀ լրատվամիջոցների կողմից, որոնք բավա կան
լայ նորեն էին հայ ընթերցողներին տեղեկացնում ՀՀ երկրորդ նախա գահ Ռո -
բերտ Քոչարյանին Ռուսաստանի նախագահ, մեծարգո Վլադիմիր Վլա դի մի -
րո վիչ Պուտինի հղած ամանորյա շնորհավորանքի տեքստի մա սին։ Մինչ -
դեռ, ամանորյա շնորհավորանքի փաստն ինքնին չէր կարող գո հու նա կութ -
յան զգացողություն չառաջացնել ռուս-հայկական ռազմավարա կան դա շին քի
իս կական կողմնակիցների շրջանում։ Կրկնում եմ, որ Հայաս տա նի այդ նույն
լրատ վամիջոցների կողմից մեր նախաձեռնությունը լռութ յան մատնելը, ցա -
վոք, որոշակի, անկեղծ ասենք, տագնապալի մտորում նե րի տեղիք է տալիս,
դի ցուք. դա կամ Ռուսաստանի և Հայաստանի ռազմա վա րական դաշինքի
խո րացման ուղու հռչակման հարցերում իրենց (կամ, ավե լի շուտ` իրենց
տե րերի և ուղղորդողների) բացառիկ իրավունք վերա պա հելու մո նո պո լա -
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ցումն է, կամ վախ` լինել «պատժված» միավորված Արև մուտքի ինչ-որ կու -
րա տորների կողմից նման համակրանքի համար, կամ էլ գործնականում
նեղ ճակատ քաղաքական խանդի դրսևորում։ Բայց դե, սա չէ գլխավորը։
Հարցն այլ է. այն, թե գործողությունների, կոնկրետ քայլերի ինչ ծրագրով է
հան դես գալու Կազմկոմիտեն առաջիկայում այն պայ ման նե րի ստեղծ ման
ուղ ղությամբ, որոնք նպաստելու են Ռուսաստանի և Բելառուսի Միու թե նա -
կան պետության մեջ Հայաստանի մտնելուն (այսուհետ` Ծրագիր)։

Ես կարծում եմ, որ մեր ընթերցողները, հատկապես ՀՀ-ում, կհա մա -
ձայ  նեն այն մտքին, որ մեր կյանքի արդի փուլում Հայաստանի քաղաքական
դա  սի և քաղաքացիների գլխավորագույն խնդիրն ազգային անվտան գութ -
յան սպառնալիքների գիտակցումն ու դրանց չեզոքացումն է, ինչը, անշուշտ,
հա  յոց պետականության պահպանման պարտադիր պայմանն է։ Մի փոքր
հան  գամանալից կանգ առնենք այդ հարցերի, մասնավորապես` կեն սա գոր -
ծու  նեության տարբեր ոլորտներում արտաքին ու ներքին սպառնալիքներից
ան  ձի, հասարակության և հայոց պետության կենսականորեն կարևոր շա հե րի
պաշտ պանվածության հարցերի վրա, ինչը Հայաստանի Հանրա պե տութ յան
կա յուն զարգացման ապահովման պարտադիր պայմանն է։

Բնական է, որ մենք պետք է առաջին հերթին հարց տանք, թե որոնք են,
ըստ էության, ՀՀ ազգային շահերը տագնապով և վտանգներով լի մեր ժա -
մա  նակներում, ի վիճակի՞ են արդյոք Հայաստանի ազգային անվտան գութ -
յան ուժերը` զինված ուժերը, ազգային անվտանգության մարմինները, ար -
տա  կարգ իրավիճակների վտանգավոր հետևանքների հաղթահարման ծա -
ռա  յությունները լուծել այդ խնդիրները։ Այն էլ` ստեղծված իրողությունների
պայ  մաններում, երբ ՀՀ օրենսդիր և գործադիր իշխանությունների պա տաս -
խա  նատու պաշտոններում գտնվում են դուրսպրծուկներ, որոնք բացահայտ
թշնա   մի են հայոց պետականության գոյությանն իսկ, և որոնց գոր ծու նեութ -
յունն ուղղորդվում է Պոտոմակի ու Մառախլապատ Ալբիոնի ափերից։ Բա -
նա  կան հարց է ծագում. ի վիճակի՞ են արդյոք նրանք և արդյո՞ք նրանց թույլ
կտան իրենց կուրատորները կատարել ՀՀ Սահմանադրությամբ իրենց վրա
դրված պարտականությունները։ Էլ չեմ ասում իշխանությունների նեխած հե -
նա  րանի մասին` հանձինս «Կյանքի խոսքը» տոտալիտար կրոնական
աղան  դի հետևորդների և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստների։ Այստեղ իշ խա -
նութ  յունում կամ իշխանամերձ կառույցներում դրանց առկայության փաստն
ինք  նին կարող է զրոյի հավասարեցնել, օրինակ, պետական, ծառայողական
և առևտրային գաղտնիքի պահպանումը` այստեղից բխող կործանարար բո -
լոր հետևանքներով։ Հենց այս իրողությունների հաշվառմամբ` ժամանա կա -
կից Հայաստանի պայմաններում հատուկ հրատապություն են ստանում ազ -
գա  յին անվտանգության ապահովման միասնական պետական քաղաքա -
կա  նության հարցերը։ Միայն այն փաստը, որ ՀՀ Անվտանգության խորհրդի
քար  տու ղարը սորոսյան աներկբա թոշակառու, “Transparency Inter na tio nal”-ից
ան  ձամբ հայտնի առաջադրված Արմեն Գրիգորյանն է, պերճախոս վկայում
է այն մասին, որ չափազանց դժվար, գրեթե անհնար է միասնական պե տա -
կան քաղաքականություն իրականացնել ազգային անվտանգության ապա -
հով  ման ոլորտում։
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Համաձայնեք, հարգելի ընթերցող, որ անգամ վերոնշյալ հարցերի այս
ոչ լրիվ ցանկն է վկայում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ան -
վտան  գության ապահովմանն ուղղված միջոցների արդյունավետությունը և
օպ  տիմալությունը բարձրացնելու մեծ դժվարության մասին, ինչը, անշուշտ,
պետք է մանրակրկիտ մշակվի Ծրագրում։ Իսկ եթե հավելենք նաև, որ ՀՀ
կա  ռավարությունը ղեկավարում է զբաղեցրած պաշտոնին լիովին ան հա -
մար  ժեք մեկը` Նիկոլ Վովայի Փաշինյան անունով, որին ժողովուրդը
քնքշան  քով Նիկոլ–դավաճան է անվանում, ապա պետք է խոստովանենք,
որ ազգային անվտանգության վերը ներկայացված հիմնական սկզբունք նե -
րին հետևելը ժամանակակից Հայաստանի պայմաններում բավական խնդ -
րա  հարույց է թվում։ Ավելին, մեր նախաձեռնության (Ռուսաստանի և Բե լա -
ռու սի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելը) վերջնա նպա -
տա  կին հասնելը ենթադրում է Միութենական պետության երեք անկախ,
ինք ն իշխան անդամ-պետությունների ազգային շահերի ապահովման հիմ -
նա  կան սկզբունքների ընդհանրություն, նույնականություն։ Համոզված եմ,
որ վերը նշված խնդիրների և դրանց իրականացմանն ուղղված առաջար -
կութ  յունների ողջ համալիրը պարտադիր պետք է դրվեն «Ուժեղ Հայաստան
Ռու  սաստանի հետ` հանուն նոր միության» շարժման Ծրագրի հիմքում։
Կար  ծում եմ, որ մեր հաջորդ գործողությունը լինելու է ՀՀ ազգային ան -
վտան  գության այնպիսի հայեցակարգի մշակումը, որը, անշուշտ, հա մա -
հունչ կլինի Ռուսաստանի Դաշնության համանման հայեցակարգի գլխավոր
դրույթ  ներին, ինչպիսիք են. 1) սպառնալիքների կանխում դրանց ողջ ընդ -
գրկու  մով, 2) երկրի տարածքային ամբողջականություն, 3) քաղաքա ցիա -
կան խաղաղության, ազատության և իրավունքների պահպանում, 4) Ռու -
սաս  տանի շահերը քաղաքական և աշխարհաքաղաքական ոլորտում, 5)
տնտե  սական շահեր։

Մանրամասնենք ազգային շահերի այս հիմնարար բաղադրիչներից
յու  րաքանչյուրը Հայաստանի մասով։

Սպառնալիքների կանխում դրանց ողջ ընդգրկումով։ Անցել է արդեն
մոտ երկու ամիս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի,
Ադր  բեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Հայաստանի Հանրապետության
վար  չապետ Նիկոլ Փաշինյանի` Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի մասին
եռա  կողմ Հայտարարության (այսուհետ` Փաստաթուղթ) ընդունումից հետո։
Նշենք, որ այս Փաստաթղթի ընդունումը և Ղարաբաղի տարածաշրջան Ռու -
սաս  տանի խաղաղապահ ուժերի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի
Հան  րա պետության) բնակչության Ցեղասպանությունից փրկության միակ
հնա  րավոր միջոցն էր, ինչի համար ցանկանում եմ մեկ անգամ ևս խորին
երախ  տագիտություն հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարությանը,
ան  ձամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինին` աշ -
խար  հաքաղաքական այսքան բարդ իրադրությունում, որի մեջ արդեն ոչ մեկ
տա  րի գտնվում է Մեծ Մերձավոր Արևելքի, այդ թվում և Հարավային Կով կա սի
տա րածաշրջանը, թուրք-ադրբեջանական բազեներին` նորահայտ նեո օս -
ման  յան սուլթան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի և ափշերոնյան սուլթան Իլհամ
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Ալի  ևի գլխավորությամբ, խաղաղություն պարտադրելու գործում դրսևորած
պե  տական կամքի համար։ Հատուկ նշենք` խաղաղություն պարտադրելու։
Եվ այդ խաղաղությունը ձեռք բերվեց ԱՄՆ ու Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծա -
ռա  յությունների ղեկավարների հետևողական և չդադարող սադրանքների,
ինչ  պես նաև Ռուսաստանի հարավային սահմաններին, հատկապես Իրանի
Իս լա  մական Հանրապետության հետ Զանգելանի, Ջեբրայիլի ու Ֆիզուլիի
շրջան  ներում (տարածքներ, որոնք մինչև Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ադր բե -
ջա  նա-թուրքական հրոսակների սանձազերծած պատերազմը վերահսկվում
էին Արցախի Պաշտպանության բանակի կողմից) 105 կիլոմետրանոց սահ -
մա  նի երկայնքով լարվածության, անկայունության և քաոսի իրավիճակ
ստեղ  ծելու` Իսրայելի պետության անթաքույց շահագրգռության պայ ման նե -
րում։ Կասկածից վեր է, որ ամենամոտ ապագայում իրանա-ադրբեջանական
սահ  մանի այս հատվածում կտեղակայվեն ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի ռազ -
մա  կան ստորաբաժանումները։ Բնական է, որ իրադարձությունների նման
ըն  թացքն արդեն հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամ -
բող  ջականության լուրջ մարտահրավերներ և սպառնալիքներ է դնում։ Ուս -
տի, միանգամայն օրինաչափ է, որ Կազմկոմիտեի Ծրագրում, Հայաստանի
ազ  գային անվտանգության հայեցակարգի բաժնում հատուկ տեղ պետք է
հատ  կացվի երկրի տարածքային ամբողջականության հարցերին։

Երկրի տարածքային ամբողջականություն։ Հիմնավորելու համար այս
հար  ցի հրատապությունը` մեջբերում կատարեմ «Շուռնուխի գյուղապետը
հայ  տարարել է ադրբեջանցի զինվորականների գալու մասին» հոդվածից`
հրա  պարակված 2021 թ. հունվարի 2-ին, РИА Новости կայքում (ria.ru/2021
0102/voennye-1591836002.html)։ Հոդվածում մասնավորապես ված է. «Ավե լի
վաղ ադրբեջանական զորքերի ներկայացուցիչները հայ տա րա րել էին, որ
Շուռ նուխ գյուղի (գտնվում է ՀՀ տարածքում – Ա. Գ.) մի մասը անց նում է
Ադր բեջանին, և մի շարք տների բնակիչներ պետք է դուրս գան այդ տեղից
մեկ օրվա ընթացքում։ Գործակալությունը տեղեկացրել է, որ գյու ղացիները
մի քանի ժամով փակել են Գորիսից Կապան (քաղաքներ ՀՀ տա րածքում –
Ա. Գ.) տանող ավտոմայրուղին` ի նշան բողոքի այս հարցում հայ կական իշ -
խա նությունների պասիվության դեմ ... Սյունիքի մարզի սահ մա նամերձ
(Ադր բեջանին սահմանամերձ – Ա. Գ.) բնակավայրերի բնա կիչ նե րը կարծում
են, որ ադրբեջանական բանակի նոր մարտական դիտա կե տե րի տեղա կա -
յու մը սպառնում է իրենց անվտանգությանը։ Նրանք բողոքի ակ  ցիաներ են
իրա կանացնում` փողոցներ փակելով, պահանջելով ապա հո վել իրենց ան -
վտան գությունը սահմանազատման գործընթացում»։ Պակաս բարդ իրա վի -
ճակ չի ստեղծվել նաև Ադրբեջանին սահմանամերձ հայկական Որո տան
գյու ղում, որը մտնում է հայկական Գորիս քաղաքի խոշորացված հա մայնքի
մեջ։ Եվ ահա, 2020 թ. դեկտեմբերի 24-ին Ադրբեջանի զին վո րա կան ները
մտան այդ գյուղ և հայտարարեցին, որ 12 տուն և դրանց հարակից այ գիները
պետք է ազատվեն` վկայակոչելով այն, որ իրենց GPS համա կար գե րով այդ
տնե րը և այգիները, իբր, գտնվում են ադրբեջանական տա րած քում։ Այս
հաշ վով բավական սպառիչ արձագանք է տվել Գորիսի փոխքա ղա քապետ
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Մե նուա Հովսեփյանը. «Հայաստանի կառավարությունը մեզ թո ղել է բախտի
քմա հաճույքին։ Ադրբեջանցիներն իրենց քմահաճույքով են կա տա րում սահ -
մա նազատումը, մեզանից ոչ ոք չկա, միայն տեղի իշ խա նութ յուններն են։
Բայց մենք համապատասխան լիազորություններ չունենք, դա կառա վա -
րութ յան գործն է, որը փաստորեն լվացել է ձեռքերը»։ Նույնքան լար ված է
իրա վիճակը ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի շրջաններում, որտեղ նույն պես ադր -
բե ջանցի զինվորականները չհիմնավորված տարածքային պա հանջներ են
ներ կայացնում` փորձելով հասնել Հայաստանի Հան րա պե տութ յան սահ մա -
նա   մերձ տեղամասերի փաստացի օտարման։

Կրկնում եմ, ստեղծված իրադրությունում Հայաստանի տարածքային
ամ  բողջականության պահպանումը դառնում է ՀՀ ազգային անվտանգության
հա  յեցակարգի կարևորագույն բաղադրիչը, և անվիճելի է, որ այն պետք է
դառ  նա Ռուսաստանի ու Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հա յաս -
տա  նի մտնելու Կազմկոմիտեի Ծրագրի գլխավոր դրույթներից մեկը։

Լուրջ տագնապ է առաջացնում, ավելի ճիշտ` ազգային ան վտան գութ -
յան սպառնալիք է դարձել «ժողվարչապետ» Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սի -
րեց  յալի հոգեվիճակը։ Հարգելի ընթերցող, բնավ չեմ խտացնում գույները և ի
հաս  տատումն իմ եզրահանգումների` բավական է վերլուծել Նիկոլ–դա վա -
ճա  նի անվերջանալի live-երը մեր երկրի ներքին կյանքի ամենատարբեր
հար  ցերի շուրջ։ Երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ TV եթե -
րում հանդես եկող սուբյեկտը բոլորովին էլ այն պարտվածը չէ, որը ՀՀ և Լեռ -
նա  յին Ղարաբաղի հայ ժողովրդին հասցրեց ազգային աղետի` դավա ճա -
նութ  յան արդյունքում, ինչը դարձավ Արցախի Հանրապետության դեմ ադր -
բե  ջանա-թուրքական բազեների (սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների ակ -
տիվ ներգրավմամբ) սանձազերծած պատերազմում կրած պարտության
գլխա  վոր պատճառը։ Նիկոլ–դավաճանի բոլոր ելույթների լեյթմոտիվը հան -
գում է մեկ բանի. այո, ինքը` Նիկոլ Վովաևիչը, իր իսկ սիրեցյալն է պատաս -
խա  նատ վություն կրում պարտության համար, բայց ինքը բոլորովին էլ տեղի
ունե  ցած աղետի մեղավորը չէ։ Այսօրվա ազգային ողբերգության աչառու
մեկ  նիչ չթվալու համար վկայակոչեմ Հայաստանի Հանրապետության նա -
խա  գահ Արմեն Վարդանի Սարգսյանի` բազմափորձ դիվանագետի և, որ -
պես կանոն, իր քաղաքական գնահատականներում բավական զուսպ գործ չի
խոս քերը։ Այսպես, ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ամա նորյա շնոր հա վո -
րա կան ուղերձում մասնավորապես ասել է. «Ցան կա նում եմ ևս մեկ անգամ
շեշ տել` մեր ժողովուրդը չի՛ պարտվել, զինվորը չի՛ պարտ վել, քաղաքացին
չի՛ պարտվել, հայը չի՛ պարտվել: Պատերազմի ըն թաց քում մեր ժողովրդի
զա վակները ցուցաբերեցին աննկարագրելի մար տա կան ոգի, բացառիկ հե -
րո սություն, խիզախություն և տոկունություն: Պա տե րազմի արդյունքը և այս -
օր վա իրավիճակը պետական կառավարման տար բեր ոլորտներում ան կազ -
մա  կերպվածության, ան պատաս խանատ վութ յան և ոչ պրոֆեսիոնալիզմի հե -
տ ևանք են» (president.am/ru/press/item/2020/12/31/President-Armen-Sarkissi
ans-message-/)։ Կամ էլ` դիվանագիտականից սովո րա կան լեզվի թարգ մա -
նած` պարտությունը պատերազմում դարձել է հան ցա վոր ոչ պրո ֆե սիո նա -
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լիզ մի, հանցավոր անպատասխանատվության հե տևանք, ինչը Արցախի
Պաշտ  պանության բանակի, Հայաստանի զինված ուժե րի ավելի քան 5 000
զին  վորների և խաղաղ բնակիչների կործանման, ավե լի քան 10 000 զին ծա -
ռա յողների և Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնա կիչ ների վիրավորման և
նրա տարածքի 80%-ը կորցնելու պատճառն է։ Այս ամենն այլ կերպ չի կա -
րե լի որակել, եթե ոչ տասնմեկ միլիոնանոց հայ ժո ղո վրդի ազգային շահերի
դա վաճանություն։

Այս պայմաններում, հարգելի ընթերցող, միանգամայն բնական է, որ
հայ հասարակության քաղաքացիական խաղաղության, ազատության և իրա   -
վունքների պահպանումը պետք է իր արժանի տեղը զբաղեցնի ազ գա յին
անվտանգության հայեցակարգում ու Կազմկոմիտեի Ծրագրում։

Անվիճելի է նաև այն, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում
ստեղծ  ված բարդ իրավիճակում Հայաստանի շահերը քաղաքական և աշ -
խար  հաքաղաքական ոլորտում ձեռք են բերում բացառիկ հրատապություն։

Հայաստանի շահերը քաղաքական և աշխարհաքաղաքական ոլոր -
տում։ Մանրամասն չեմ ներկայացնի հայոց պետականության` մեր օրերում
Հա  րա վային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող աշխար հա քա ղա -
քա  կան գործընթացներով պայմանավորված սպառնալիքները։ Կսահմա նա -
փակ  վեմ միայն մեջբերում կատարելով «Հինգ պետություն` մեկ ազգ. ինչպես
է Թուրքիան ծրագրում միավորել թյուրքալեզու երկրները միասնական դա -
շին  քում» վերնագրով հոդվածից` հրապարակված 2020թ. դեկտեմբերի 30-ին
ՌԴ Նորությունների դաշնային գործակալության կողմից։ Միայն որոշ հղում -
ներ կատարեմ այդ հոդվածից, որոնք պերճախոս վկայում են խաղա ղութ յան
չա փազանց մեծ սպառնալիքի մասին Ռուսաստանի Դաշնության հա րա վա յին
սահ մանների ողջ պարագծում (Հարավային Կովկասից ընդհուպ մինչև ՉԺՀ
Սինց զյան-Ույղուրական ինքնավարություն)։ Ավելորդ խու ճա պային տրա մա -
դրութ յուններ հրահրելու մեջ չմեղադրվելու համար նշեմ, որ այդ սպառ նա լի քի
մա սին դեռևս 2015 թ. նախազգուշացնում էր Էրդողանի ներ կայիս դաշնակից,
Ազ գայնական շարժում կուսակցության նախագահ Դևլեթ Բահչելին` Էր դո ղա -
նին անվանելով «թյուրքերի ամենամեծ կենդանի թշնա մի»։ Եվ այսպես, 2020 թ.
դեկ տեմբերի 28-ին թուրքական Akşam թերթը Twitter-ում հրապարակեց հոդ -
վա ծի հայտագիր` «Թուրքիան մտցնում է «Հինգ պե տություն` մեկ ազգ» ծրա -
գի րը» բառերով։ Հոդվածում հավաստիացվում էր, որ Ռուսաստանն այնպես
էր մտահոգվել Թուրքիայի հաջողություններով ռազ մական և արտաքին քա -
ղա քական ոլորտներում, որ հիմա ռուսական ԶԼՄ-ներում անհանգստանում
են Կենտրոնական Ասիայում իր նպա տակ ներն ընդլայնելու նրա ծրագրերից։
Ըն թերցողներին հիշեցնենք, որ դեռևս 2019 թ. սեպտեմբերին Թյուրքալեզու
պե տությունների համագործակցության խոր հրդի (Թյուրքական խորհրդի) VII
գա գաթաժողովի ժամանակ Բաքվում սուլ թան Ռեջեփ Էրդողանը առաջին
ան գամ հնչեցրեց «Վեց պետություն` մեկ ազգ» կարգախոսը` հայ տա րա րե լով.
«Չնա յած մենք երկու առանձին պե տութ յուն ենք (նկատի ունի Թուրքիան և
Ադր բեջանը – Ա. Գ.), մենք մեկ ազգի զա վակ ներ ենք, ուստի ամեն քայ լա փո խի
մենք ասում ենք. մենք երկու պե տութ յուն ենք, բայց մեկ ազգ։ Հիմա, Թյուր քա -
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կան խորհուրդ անցկացնելով, մենք ընդլայնում ենք մեր հորիզոնները և
ասում. մենք վեց պետություն ենք, բայց մեկ ազգ (այստեղ նա նկատի ուներ
նաև Թուրքմենստանը – Ա. Գ.) ... Թուր քիստանը մեր հայրենական բույնն է,
մեր հիմնական օջախը։ Մենք բո լորս շատ մեծ ընտանիք ենք` 300 միլիոն
մարդ, որոնք խոսում են մեկ լեզվով, դա վանում նույն կրոնը, ունեն նույն
պատ մությունը, մշակույթը, կիսում են նույն քաղաքակրթությունը։ Ես գիտեմ,
որ մեր ղազախ, ղրղըզ, ուզբեկ, տա ջիկ և թուրքմեն եղբայրները Թուրքիային
այն պես են նայում, ինչպես և մենք, նրանք մեր երկիրն իրենց տունն են հա -
մա րում»։ Դե ինչ, հարգելի ընթերցող, որ պեսզի պատկերն ավելի ամ բող ջա -
կան լինի, ևս մեկ մեջբերում կատարեմ Թուր քիայի նախագահի խոր հր դա -
կան, Թուրքիայի նախագահին կից ան վտան գության և արտաքին քա ղա քա -
կա նության կոմիտեի անդամ Մեսութ Հա քիի պաշտոնական հայ տա րա րութ -
յու նից` արված 2020 թ. փետրվարի 28-ին Թուրքիայի խոշոր հեռուս տա ալիք -
նե րից մեկին տված հարցազրույցում. «Թուր քիան 16 անգամ պատերազմ է վա -
րել Ռուսաստանի դեմ և պատրաստ է, եթե պետք է, նոր պատերազմի մեջ
մտնել։ Չմոռանանք, որ Ռուսաստանում ապ րում է 25 մլն մուսուլման, դրա
հա մար էլ պատերազմի պարագայում Ռու սաս տանը կծվատվի ներքին ուժե րի
կող մից»։ Տարօրինակ Օբաման էքս տա զի մեջ հայտարարել էր, թե պատառ-
պա տառ է արել Ռուսաստանի տնտե սութ յունը, իսկ այս նորահայտ նեո -
օսմանն ավելի զիլ է սպառնում` բզկտել այն ներսից։ Նման դեպքերում
«Նաիրի» կինոթատրոնի շրջակայքի, որը Երևա նի կենտրոնում է, տղերքը
նե րողամտաբար կբացականչեին. «O tempora, o mores!», ինչը լա տի նե րե -
նից թարգմանաբար նշանակում է` «Օ՛, ժա մա նակներ, օ՛, բարքեր»։

Համոզված եմ, որ վերը շարադրվածը կասկածներ չի թողնում, որ Հա -
յաս   տանի շահերն աշխարհաքաղաքական ոլորտում, Թուրքիայից բխող
վտան   գի առումով, լիովին համընկնում են Ռուսաստանի շահերի հետ, ինչը,
ան   կասած, պետք է իր արտացոլումը գտնի Կազմկոմիտեի Ծրագրում։

Եվ վերջապես, Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության
մեջ Հայաստանի մտնելու նախաձեռնության Կազմկոմիտեի Ծրագրում էական
տեղ պետք է հատկացնել տնտեսական շահերի դերի բացահայտմանը, որոնք
Միու   թենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելու ան այլ ընտրան քայ նութ -
յան ևս մեկ պերճախոս հաստատումն են։ Այսպես, 2020 թ. հունվար–հոկտեմ բե -
րին ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրաշրջանառությունը կազմել է $5 մլրդ
689 մլն 40,4 հազ., ընդ որում` Ռուսաստանի տեսակարար կշիռը արտաքին
առև տրա շրջանառությունում կազմել է 1 մլրդ 723 մլն 414,9 հազ. կամ 30,3%
(2019 թ. հունվար–հոկտեմբերի համապատասխան ցուցանիշը կազմել է
27,0%, այսինքն` 2020 թ., COVID-19 կորոնավիրուսի համավարակի պայ ման նե -
րում, ՌԴ տեսակարար կշիռը ՀՀ-ի հետ փոխադարձ առևտրում ավելացել է)։
Նշենք նաև, որ ԵՄ երկրների տեսակարար կշիռը ՀՀ արտաքին առևտրա շրջա -
նա  ռությունում 2020 թ. հունվար–հոկտեմբերին, 2019 թ. նույն ժամանակի հա մե -
մա  տությամբ, 20,8%-ից կրճատվել է 18,2%-ի։ Ռուսաստանի հետ ՀՀ առևտ րային
հաշ վեկշռի դեֆիցիտի տեսակարար կշիռը 2020 թ. հուն վար–հոկտեմբերին
կազ մել է ընդհանուր դեֆիցիտի 42,9%-ը, այն դեպքում, երբ 2019 թ. նույն ժա -
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մա  նակաընթացքում այդ ցուցանիշը կազմել է 26,3% (ՀՀ Վիճակագրական կո -
մի  տե, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 թ.
հուն  վար–հոկտեմբերին», էջ 111–112)։ Կարծում եմ, որ վերը ներկայացված վի -
ճա  կագրությունը բավական համոզիչ վկայում է Ռուսաստանի հետ առևտրա -
տնտե  սական կապերից ՀՀ-ի զգալի կախվածության մասին։ Համեմատության
հա մար նշենք նաև, որ ԵՄ երկրների հետ ՀՀ արտաքին առևտրի տեսակարար
կշիռը 2020 թ. հունվար–հոկտեմբերին կազմել է 18,2% (2019 թ.` 20,8%)։ Սրան
ավե լացնենք նաև հետևյալ ցուցանիշները։ Այսպես, 2020 թ. հունվար–հոկ տեմ -
բե  րին ՀՀ ֆիզիկական անձանց բանկային ոլորտով դրամական միջոցների
զուտ ներհոսքը կազմել է $317 մլն 102 հազ. կամ զուտ ներհոսքի ընդհանուր
գու  մարի 60,55%-ը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2019 թ. այդ նույն ժա -
մա  նա կաընթացքում Ռուսաստանից դրամական զուտ ներհոսքի բաժինը կազ մել
է 134,58% (ՀՀ ԿԲ Տեղեկագիր, 2020 թ. հոկտեմբեր, էջ 23)։ Այսպիսով, 2020 թ., ան -
գամ համավարակի պայմաններում, որը հանգեցրեց Ռուսաստան ար տա գնա
աշ խատանքի մեկնող ՀՀ աշխատուժի թվի կտրուկ նվազման, Ռու սաս տա նից
դրա մական միջոցների զուտ ներհոսքի տեսակարար կշիռը կազմել է 60,55%։

Կարծում եմ, որ վերոշարադրյալը համոզիչ վկայում է Հայաստանի
Հան  րապետության ֆինանսատնտեսական անվտանգության ապահովման
գոր  ծում Ռուսաստանի Դաշնության վճռորոշ դերի մասին, ինչը, անշուշտ,
նույն  պես պետք է արտացոլվի Կազմկոմիտեի Ծրագրում։

Ամփոփելով վերը ներկայացվածը` կարելի է եզրակացնել, որ Ռու սաս -
տա  նի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելն
ան  կախ ու ինքնիշխան Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտան -
գութ  յան ապահովման հուսալի երաշխիքն է։ Այն թույլ կտա մեր երկրին Ռու -
սաս  տանի և Բելառուսի հետ ավելի արդյունավետորեն իրագործել Հա յաս -
տա  նի ու հայ ժողովրդի ազգային գերակայությունները, երկրի ազգային շա -
հե  րը, բարձրացնել ազգային անվտանգության մարմինների և ուժերի պա -
տաս  խանատվությունը դրանց ապահովման համար, համակարգային հիմքի
վրա դնել հայ հասարակության իրազեկվածությունը ներքին ու արտաքին
քա  ղա քականության, ռազմական և տնտեսական անվտանգության հար ցե -
րում, էապես բարձրացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ան -
վտան  գության ապահովման միջոցների արդյունավետությունն ու օպ տի մա -
լութ  յունը։ Այս ամենը Հայաստանի զարգացման ու բարգավաճման, հայոց
պե  տա կանության ամրապնդման բախտորոշ փուլ կդառնա։

Հոդվածն ավարտելով` կցանկանայի համոզվածություն հայտնել, որ
Ռու  սաստանի, Բելառուսի և Հայաստանի Միութենական պետությունը կկա -
յա  նա´։ Ու նաև բարի երթ ցանկանալ նոր Միությանը։

Վերջաբանի փոխարեն: Ընթերցելով սուլթան Ռեջեփի ծայրահեղ
վտան  գավոր, արյունալից պատերազմի վերածվելու պատրաստ պան թու -
րա  նական քաղաքականության վերաբերյալ իմ տագնապների մասին` ըն -
թեր  ցողը կարող է կշտամբել ինձ անտեղի խուճապայնության համար։ Այո,
հայտ  նի իմաստով բնածին խուճապայնության համար, որը, Օսմանյան
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կայս  րությունում իրականացված Հայոց ցեղասպանությունից անգամ 105
տա  րի անց, անկասկած, դրված է յուրաքանչյուր հայի գենետիկ կոդում։
Դրված է նրա ծննդյան օրվանից, մոր կաթի հետ ներծծված հայ մանուկների
օր  գա նիզմում, և այդ խուճապը Պոտոմակի ու Մառախլապատ Ալբիոնի
ափե  րի գունավոր հեղափոխությունների արևմտյան ստրատեգների հղկ ված
սցե նարով Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թ. ապ րիլ–մայիսին
իրա  կանացված պետական հեղաշրջումից հետո հատկապես խորացել է
Լեռ  նային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ թուրք-ադրբեջանական հրո -
սակ  ների (սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների զանգվածային ներ գրավ -
մամբ) սանձազերծած պատերազմի հետևանքով։ Եվ հենց այս իրողութ յուն -
նե   րի գիտակցումն է, որ նորովի է բացահայտում սուլթան Ռեջեփի առաջին
հա  յաց քից թվում է թե սենտիմենտալ հայտնությունների իսկական իմաստը։
Այս  պես, դեռևս 2016 թ. թուրքական հայտնի HABERLER.COM հեռուս տա -
ալի քը հեռարձակեց սուլթան Ռեջեփի ելույթը Ստամբուլում կառավարող
«Ար  դարություն և զարգացում» կուսակցության ակտիվի առջև, որի որոշակի
հատ  վածներ տարածվեցին ինչպես թուրքական, այնպես էլ ադր բե ջա նա -
կան հեռուստաալիքների և ափշերոնյան սուլթանության այլ լրատվա միջոց -
նե  րի կողմից։ Թե ազերիներին հուզած ինչ էր ասել սուլթան Ռեջեփը` կար -
դում ենք նրա հայտնություններում, հարգելի ընթերցող. «Էրդողան. «Մի ան -
գամ ես հորս հարցրի` հայր, մենք թո՞ւրք ենք, թե՞ լազ։ Մենք ախր Ռիզայից
ենք, ոմանք մեզ լազ են անվանում, ոմանք էլ` թուրք։ Հայրս պատասխանեց.
որ   դիս, ես այդ հարցը տվել եմ պապիս` քո պապի հորը, որը ուսյալ աստ վա -
ծա   բան էր (մոլլա – Ա. Գ.)։ Հորս պապը հորս պատասխանել էր. իմ թոռ, վա ղը
բո  լորս մեռնելու ենք։ Բարձրյալն այն աշխարհում կհարցնի` ո՞վ է քո Ռաբբը։
Ո՞վ է քո մարգարեն։ Ի՞նչ կրոն ունես։ Այն աշխարհում մեզ չեն հարցնի, թե
ինչ էթնիկ պատկանելություն ունենք։ Այնպես որ, որդիս, երբ քեզ այդ հարցը
տան` պատասխանիր` ԵՍ ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆ եմ»։ Այսինքն` էրդողանյան «Մեկ
ազգ` վեց պետություն» պանթուրանական կարգախոսի գաղափարա խոսա -
կան նախապատրաստությունը կատարվել է տարիներ առաջ, իսկ Ղարա -
բաղ  յան պատերազմից (2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբեր) հետո ոգևորել է
թուրք-ազերիներին «Մեկ ազգ` երկու պետություն» կարգախոսից անցնել հիմ -
քում պանթուրանական «Մեկ ազգ` վեց պետություն» կարգախոսին։ Ճի´շտ
«Մեկ ժողովուրդ, մեկ ռեյխ, մեկ ֆյուրեր» (գերմ.` Ein Volk, ein Reich, ein Fhü rer)
կար գախոսի նման։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ հենց այդ ագի տա ցիոն
կար գախոսով էլ 1938 թ. ապրիլի 10-ին տեղի ունեցավ Գերմա նիա յի հետ
Ավստ րիայի անշլյուսի հանրաքվեն, ընդ որում` այդ կարգախոսը մշտա պես
հայ տ նվում էր Հիտլերին պատկերող պաստառներում։ Կարծում եմ, որ ՀԱՊԿ
և ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների քաղաքական դասը կմտորի սուլ թան Ռե ջե փի
հայ տարարած պանթուրանական կարգախոսի էության շուրջ։

Հ. Գ. Հոդվածիս վերջում չկարողացա զրկել ինձ բավականությունից և
ևս մեկ մեջբերում չկատարել։ Ոչ, ոչ, հարգելի ընթերցող, ոչ թե նեոօսմանյան
սուլ  թանից, այլ շատ ավելի լուսավոր պատմական անձից` ԽՍՀՄ արտաքին
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գոր  ծերի մինիստր (1957–1985 թթ.) Անդրեյ Անդրեևիչ Գրոմիկոյից։ Մտա բե -
րում եմ այն պատմությունը, երբ անցած հարյուրամյակի 70-ական թթ. Թուր -
քիան փորձում էր փակել Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները Միջ երկրա -
կան ծովում այն ժամանակ դեռևս Խորհրդային Միության ռազմանավերի
հա  մար։ Թուրքիայի այս «բարեկամական» ակտին ԽՍՀՄ այն ժամանակվա
ար  տաքին գործերի մինիստր, հանրահայտ «միստր НЕТ»-ը` Անդրեյ Անդ րե -
ևիչ Գրոմիկոն, ոչ պաշտոնական իրավիճակում շփվելով ամերիկյան լրա -
գրող  ների հետ Սպիտակ տանը հրավիրված կոկտեյլի ժամանակ, հենց այն -
պես` հընթացս հայտարարել էր, որ Միջերկրական ծովով ԽՍՀՄ Սևծովյան
նա  վա տորմի անցնելու համար պետք կլինի հրթիռների ընդամենը մի երկու
հա   մա զարկ։ Դրա արդյունքում Բոսֆորից բացի ևս երկու անցում կբացվի
Մի ջ երկրական ծովում։ Բայց, ավաղ, Ստամբուլը չի լինի, այն կանցնի ջրի
տակ։ Այս բավական ըմբռնելի և իրենց հիմքում խաղաղասեր արտա հայ -
տութ  յուններից հետո, որոնք նախազգուշացրին թուրքերին իրենց հե -
տևանք  ներով անուղղելի հիմարությունների մասին, Թուրքիան այլևս երբեք
չի բարձրացրել Բոսֆորը ԽՍՀՄ ռազմանավերի առջև փակելու հարցը։ Ի´նչ
խե  լացի ու խորաթափանց էր ընկեր Ա. Ա. Գրոմիկոն, հասկանում էր օսման -
նե  րի սերունդների արնատենչ ու ռազմատենչ հոգու նրբությունները։ Կաս -
կած չի հարուցում նաև այն, որ նա հիանալի գիտեր նաև թուրքերի այն բնու -
թա  գրման մասին, որը տվել է մեծն Վիկտոր Հյուգոն. «Այստեղով թուրքեր են
ան  ցել, քանզի չորս կողմը սուգ է ու ավեր»։

Եվ ահա, Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ
Հա  յաս տանի Հանրապետության մտնելը ի չիք կդարձնի նեոօսմանյան սուլ -
թան Ռեջեփի` Մեղրիի քրիստոնեական սեպը զավթելու պանթուրանական
զա  ռան ցանքները, սեպ, որը կտրում է հայկական պատմական Նախիջևանը
(որը համաշխարհային հեղափոխության գաղափարախոսների` հանձին ՌԽՖՍՀ
ար տաքին գործերի ժողկոմ Գեորգի Չիչերինի, օրհնությամբ 1921 թ. մար  տի
16-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ստորագրված Մոսկվայի կա  պի տուլ -
յան տական պայմանագրով անցավ Ադրբեջանին) Ղարաբաղյան պա  տե -
րազ մի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղից թուրք-ադրբեջանական հրո սակ -
նե րի և սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների զավթած Զանգելանից, Ջեբ -
րա յիլից ու Ֆիզուլիից։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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НИКОЛ И ЕГО ПОДЕЛЬНИКИ ОБЛАЖАЛИСЬ, 
НО ВИНОВАТА РОССИЯ

Аннотация
Хотелось, чтобы данная статья была воспринята как просьба к на -

шим соотечественникам в России, русским братьям оказать содействие в
вы  работке и организации противопоставления информационной войне
про  тив России, а стало быть, и Армении, контрсистемы, развенчивающей
ан ти  армянские и антироссийские цели стратегов цветных революций с бе -
рег ов Потомака и Туманного Альбиона. Движение за вхождение Армении в
Союз ное государство России и Белоруссии при содействии перерастёт во
все народное.

В моей статье от 4 января 2021 года, опубликованной ИА REGNUM
под заглавием «Союзному государству России, Белоруссии и Армении в
доб  рый путь», была обоснована необходимость и безотлагательность ос -
мыс ления политическим классом и гражданами Армении угроз нацио-
нальной безопасности и самому существованию армянской государствен-
ности, обусловленных дальнейшим нахождением во власти Никола Па -
ши  няна и преступной соросовской камарильи. При этом мною была пред-
принята попытка разъяснить читателям ту непреложную реальность, что
в сложившейся в регионе Южного Кавказа крайне взрывоопасной
обстанов ке национальные интересы страны требуют принятия безотлага-
тельных мер по организации политико-правового процесса для вхожде-
ния Рес публики Армения в Союзное государство России и Белоруссии.

Именно для достижения этой цели было заявлено о создании Орг ко -
ми  тета движения «Сильная Армения с Россией: за новый союз!» (далее –
Орг  комитет), призванного всемерно способствовать этому процессу. Учи -
ты  вая тот факт, что в Российской Федерации проживает более двух мил-
лионов армян, а сотни тысяч наших соотечественников ежегодно выез -
жают на сезонные работы в Российскую Федерацию, была признана иск -
лю   чительно важной разработка программы Оргкомитета с указанием кон-
кретных шагов по реализации задач, обеспечивающих вхождение Ар ме -
нии в Союзное государство. При этом нами была поставлена цель – до -
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бить ся того, чтобы граждане РА и наши соотечественники в РФ не только
с пониманием отнеслись к этой идее, но и сами стали активными и убеж-
денными проводниками её в жизнь, причём как в России, так и в Армении.
Впол  не понятно, что для достижения этой цели гражданам Армении и на -
шим соотечественникам в России следует, прежде всего, как минимум
вни  мательно ознакомиться с содержанием Статьи 3 Главы 1. «Цели и
прин  ципы Союзного государства» Договора между Российской Феде ра -
цией и Республикой Беларусь от 02. 12. 1999 г. «О создании Союзного го -
су  дарства». Постановка такой задачи, естественно, предполагает органи-
зацию в кратчайшие сроки перевода на армянский язык и широкое распро-
странение армянского текста Договора. При этом не приходится сомне-
ваться в том, что уже на этом начальном этапе работы Оргкомитета много -
чис  ленные соросовские масс-медиа, вот уже не первый год щедро финан-
сируемые из-за бугра и вольготно чувствующие себя в николвоваевской
Ар мении, развяжут оголтелую кампанию по дискредитации как этой идеи,
так и ее проводников в жизнь, что, конечно, взбодрит нас. Ведь подумайте,
ува жаемый читатель, основное предназначение этой антиармянской гни ли
зак лючается в создании атмосферы хаоса (естественно, управляемого с
бе регов Потомака и Туманного Альбиона) в Армении, на южных рубе жах
Рос сии, а здесь вдруг разворачивается работа по вхождению РА в Союз -
ное государство. При этом, как показывает анализ их деятельности пос ле
го сударственного переворота в Армении в апреле–мае 2018 года, ин те -
граль ной целью всей информационной войны, развязанной соросовской
шпа ной, являлось и является разжигание в Армении русофобских нас тро -
е ний. Гнусность их пропаганды отчетливо проявилась уже после ка та стро -
фи ческих последствий Карабахской (сентября–ноября 2020 г.) вой ны. Ее
суть сводилась к перекладыванию на Россию ответственности за эти,
обер нувшиеся национальной трагедией, провалы в работе правительства
Ни кола Воваевича, себя любимого, по решению задач обеспечения бе зо -
пас ности РА и Республики Арцах, а также в социально-экономической
сфере. При этом считаем важным подчеркнуть, что действия, подтачиваю-
щие основы российско-армянского стратегического союза, не толь ко не
пре секались властями Армении, но и исподволь поощрялись ими. Более
того, «великий стратег» с незаконченным высшим образованием, а попроще –
неуч в политике и геополитике, специально сам же провоцировал всё это
с широким привлечением своих сподвижников из «пятой ко лонны». При
этом сей провинциал родом из XIX века преследовал двоякую цель: во-
пер вых, угодить своим закордонным поводырям, а во-вто рых, показать ру -
ко водству России, дескать, в каких якобы сложных ус ло  виях ему приходится
от стаивать союзнические обязательства Армении пе ред РФ. По ды то жи -
вая всё это, увы, в который раз вынужден повторить: про тив России, а ста -
ло быть в первую очередь против Армении и через Ар мению уже не пер-
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вый год ведётся системная информационная война, ко торой в лучшем
слу чае противопоставляются отдельные статьи и выс туп ления истинных
по борников российско-армянского стратегического сою за, многие из кото-
рых объединены в Оргкомитете. К сожалению, находящиеся под контро-
лем оппозиции к Николу Пашиняну масс-медиа, справедливости ради от -
ме тим, весьма жестко критикующие его, единственное, че го добились, так
это закрепления за ним нежных прозвищ «Никол – предатель» или «Никол –
агент Эрдогана и Алиева». Что, на первый взгляд, то же немаловажно. Од -
на ко обратим внимание читателей и на другую данность, а именно: опре-
деленная часть оппозиционных партий на своих публичных мероприятиях
ли бо в силу только им одним ведомой деликатности, либо почему-то ещё
упор но замалчивает ответ на вопрос о том, кто же стоит за теми же Эр до -
га ном и Алиевым, с какими западными спецслужбами и каких именно
стран неоосманский и апшеронский султаны находятся в тесном контакте?
При этом наши коллеги упорно не хотят видеть даже не скрываемую дружбу
Эр догана с новоназначенным руководителем службы внешнеполитиче-
ской разведки Великобритании MI-6 (Military Intelli gen ce Section 6) Ри чар -
дом Муром. Пишу эти подробности с намерением показать, что и впредь
ма ло надежд на создание единой системы адекватного про тиводействия
ин формационной войне против армянской государственности и России
вви ду отсутствия хотя бы минимальных информационных ре сурсов, неза-
висимых от известного центра силы мировой политики, да же с учетом
масс-медиа, подконтрольных оппозиционным партиям, объединенных под
зна менем отстранения Никола Пашиняна от власти.

В силу сложившихся политических реалий Оргкомитет на первом эта пе
своей работы в числе своих первоочередных задач считает принятие над -
ле жащих мер по информированию широкой общественности братской Рос -
сии, особенно наших соотечественников, проживающих в РФ, об актуально-
сти принятия действенных мер для безотлагательного решения задач по
соз данию правовых и политических условий для вхождения Республики Ар -
ме ния в Союзное государство России и Белоруссии. Думается, что участие
уч редителей Оргкомитета движения «Сильная Армения с Россией: за но вый
союз!» в популярных патриотических программах на известных каналах рос-
сийского телевидения, ведущими которых являются интеллектуалы и про-
фессионалы в геополитике – Владимир Соловьев, Артём Шейнин, Ека те ри на
Стриженова, Анатолий Кузичев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, Ро ман Ба -
баян, помогло бы тысячам и тысячам наших соотечественников, про жи ваю -
щих в России, полнее представить опасность, нависшую над ар мян ской госу-
дарственностью. Уверен, что это подвигло бы их с привлечением свет лых
умов армянского происхождения (Маргариты Симоньян, Сергея Кур гиняна,
Ара ма Габрелянова и многих других) разработать куда более со вер шенную
сис тему по нейтрализации гибельных для армянской государственности
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инс титутов информационной войны в двух армянских государствах – Рес -
пуб лике Армения и Республике Арцах, функционирующих под чут ким конт-
ролем англосаксонских стратегов цветных революций. При этом не об хо ди мо
учесть, что катастрофические последствия Карабахской войны, ко торая
при вела гибели более 5000 солдат и офицеров, около 10 000 воинов и мир-
ных граждан, получивших ранение, а также обернулась потерей 80% терри-
тории Нагорного Карабаха, ещё не одно поколение армян будет с болью и
го речью вспоминать. Вместе с тем особо отметим, что если уже в бли жай -
шее время не остановить проплаченную соросовскую пропагандистскую за -
ра зу, то и впредь в сознание оболваненных и обезволенных нуждой граж дан
Ар мении будет вдалбиваться этакое мнение о непричастности в пре да тель -
стве национальных интересов «народного премьера» Никола и его гнилой
«по литической» опоры из числа соросовских стипендиатов, пос ле дователей
то талитарной религиозной секты «Слово жизни» и активистов ЛГБТ-сооб -
щест ва. При этом не приходится сомневаться, что ими же виновной будет
наз начена Россия. Ведь на достижение именно этой цели направлена сис -
тем ная работа полутора-двух десятков щедро финансируемых из-за океана
масс-медиа Армении. Словом, выражаясь на понятном для народа литера-
турном языке, Никол и его поводыри ведут информационную вой ну, сутью
ко торой является: «Мы облажались, но виновата Россия!». Чтобы ува жае -
мый читатель не упрекнул Никола Воваевича, себя любимого, в плагиате и
под страивании под эту рубрику, замечу, что сей лозунг, как нельзя прав ди -
вее характеризующий суть информационной войны против России, раз вя -
зан ной пашиняновско-соросовской камарильей, 6 января 2021 года чу дес -
ным образом стал заглавием статьи, опубликованной на авторитетном ин -
тер нет-портале «Путин Сегодня», правда, выбор заглавия этой статьи взят
из публикаций в западных СМИ, как-то: «В ЕС говорят, что они доказали, что
Пу тин не отравил Навального, потому что ФСБ мышей не ловит, но Рос сия
ви новата, что не стала оправдываться за это преступление»
(https://www.putin-today.ru/archives/116116). В нашем же случае подлинную
суть антироссийской деятельности правительства Никола Пашиняна и его
по  дельников можно было бы охарактеризовать так: «Никол и его подельники …,
но виновата Россия».

В этой связи хотелось бы отметить, что в отличие от николвоваев-
ской Армении Азербайджан уже сейчас развернул системную работу по
ти  ражированию своих планов на дальнейшее развитие отношений с Рос -
сией, повышение роли СНГ, о своей конструктивной роли в этих процес-
сах в ближайшей перспективе. Так, на днях интернет-портал Haqqin. az
опуб  ликовал статью под заглавием «Азербайджан: второе дыхание СНГ
для Азербайджана». Приведу лишь некоторые подзаголовки из этой
статьи: «Азербайджан может сыграть исключительную роль в трансфор-
мации международной организации (имеется в виду СНГ – А. Г.)», «Меж -
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пар ламентская ассамблея СНГ – важная площадка для взаимодействия»,
«Имен но на площадке СНГ Ильхам Алиев развенчал культ нациста Га ре -
ги на Нжде», «На площадке СНГ Азербайджан и представит возрождение
своей духовной столицы Шуши», «А с какими инициативами мог бы высту-
пить сам Азербайджан?», «Алиевская концепция «Платформы развития
для Кавказа» может стать основой для новой интеграции». Что ж, звучит
впол не привлекательно, но весьма и весьма подозрительно, что в этой
от нюдь не короткой статье такая страна, как Турция, упоминается лишь
еди ножды. И это в то время и в условиях, когда под большим вопросом,
где именно вырабатывается внешняя политика апшеронского султаната,
пока еще именуемого Азербайджаном, в Анкаре или в Баку. Су дя по
всему, небезызвестные публикации в авторитетных западных изданиях, в
частности статья в издании ”Foreign Policy” от 2 января 2021 г. под загла-
вием «”Foreign Policy”: военный конфликт между Турцией и Россией в
2021 году является одним из наиболее вероятных» подтолкнули азербай-
джанских стратегов как-то отмежеваться от турецкого наставника, во вся-
ком случае, это как-то изобразить, уже не приходится говорить о том,
чтобы отвести от себя подозрения об уготовленной им Турцией роли быть
для России троянским конём неоосманского султаната. В этой статье
отмечается, что еще одним местом вероятного конфликта (кроме Сирии)
между Россией и Турцией называется Кавказ. Авторы публикации пишут,
что: «такие выводы обусловлены прежде всего тем, что в Карабахе все
ещё сохраняется напряженность, а любая провокация может привести к
новым атакам Азербайджана и Турции на оставшуюся часть самопровоз-
глашенной НКР, не говоря уже о том, что армия из нескольких тысяч ту -
рец ких военных находится всего лишь в 10 километрах от границы с Ар -
ме нией». «Россия и Турция также были вовлечены в не давнюю войну из-
за Нагорного Карабаха. У России есть военный союз с Арменией, но она
из бе гала выбора сторон и в конце концов добилась прекращения огня, по -
ло жившего конец боевым действиям. Турция оказала Азербайджану дип-
ломатическую и военную поддержку с помощью турецких (и израильских)
бес  пилотников, помогающих подавить позиции ПВО Армении, – сообщает
из дание, отмечая, что ситуация здесь яв ля ет ся весьма неоднозначной»
(https://avia.pro/news/foreign-policy-voennyy-konflikt-mezhdu-turciey-i-rossiey-
v-2021-godu-yavlyaetsya-odnim-iz-bolee, https://www.putin-today.ru/archi-
ves/116013).

Так вот статья в Haqqin.az (кстати, опубликованная также в интер-
нет-изданиях ИноСМИ и «Путин Сегодня») была призвана посоветовать
Азер байджану, повторюсь, каким-то образом отмежеваться от своего пат-
рона султана Реджепа в его нескрываемых и навязчиво повторяемых це -
лях создания Ве ликого Турана под лозунгами «Одна нация – шесть госу-
дарств». Прямо ска жем, что эта попытка азербайджанских стратегов ин -
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фор мационной войны шита белыми нитками. Для этого достаточно изу-
чить публикации в азербайджанских интернет-изданиях, где слова Турция
и Эрдоган упоминаются куда чаще, чем Азербайджан и Алиев.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, а
вхож дение Армении в Союзное государство России и Белоруссии способно
ли оказать сколь-либо существенное влияние на стабилизацию ситуации
в регионе Южного Кавказа, положительно сказаться на усилении роли
Рос сии в обеспечении мира и безопасности на Большом Ближнем Вос то ке?
Вне всякого сомнения, да. Достаточно было проследить за реакцией ту -
рец ких и западных СМИ после ввода российских миротворцев в зону бое-
вых действий Нагорного Карабаха. Нет-нет, западные масс-медиа вовсе
не благодарили Россию и лично президента РФ Владимира Влади ми ро -
ви ча Путина за принуждение турецко-азербайджанских ястребов к миру,
что остановило кровопролитие и спасло население Нагорного Карабаха
от геноцида. Они крайне болезненно среагировали на ввод российских
ми ротворцев в зону конфликта, причем в условиях, когда этот факт с ог -
ром ной благодарностью был воспринят гражданами Республики Арцах.
Од нако ввод российских миротворцев отодвинул планы Запада по деста-
билизации ситуации в южном подбрюшье России, ну и свёл на нет неу ём -
ное желание султана Реджепа сомкнуть исламскую дугу от Нахиджевана
(на территории Азербайджана) до Зангелана, Джебраила и Физули, при этом
под мяв под себя 45-километровый участок государственной границы Ар -
ме нии с Ираном, то есть путем захвата территории РА. Увы, когда пишутся
эти строки, азербайджанская военщина в условиях предательского без-
действия властей РА проводит целенаправленную работу по аннексии
территорий на не столь отдаленных подступах государственной границы
РА с Ираном. Поэтому был вполне ожидаем и тот многоголосый хор соро-
совского информационного отребья в РА, которое вместо раскрытия пре-
дательства национальных интересов со стороны власть предержащих
Ар мении и потери значительной части территории Республики Арцах,
опол чилось против России и её политического руководства. Уже даже ле -
ни вому должно быть понятно, что противодействовать всему этому – зна-
чит спасти армянскую государственность от разрушения. Именно поэтому
хо телось, чтобы данная статья была воспринята не иначе как большая
прось ба к нашим соотечественникам в России, многочисленным россия-
нам, русским братьям оказать содействие в выработке и организации сис -
те мы противодействия и нейтрализации информационной войны против
Ар мении, а стало быть, и России. Разработка и реализация информа-
ционной контрсистемы, развенчивающей антиармянские и антироссий-
ские цели стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного
Аль биона, способны свести к минимуму пагубное воздействие на устои
арм янской государственности проводимой информационной войны. При
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этом смею утверждать, что движение за вхождение Армении в Союзное
го сударство России и Беларуси в случае хотя бы минимального информа -
цион ного и ресурсного содействия перерастёт во всенародное и сметёт
со своего пути захватившее власть в Армении путем государственного пе -
ре ворота апреля–мая 2018 года николвоваевское соросовское отребье.

Вместо послесловия. 6 января 2021 г. Его Святейшество Верховный
Пат риарх и Католикос всех армян после Святой Литургии в храме Святого
Гри гора Лусаворича (Просветителя) по случаю праздника Святого Рож -
дест ва Христова и Богоявления Иисуса Христа выступил с трогательным
пос ланием к армянскому народу, достойным неоднократного прочтения и
ос мысления всех граней этого глубокого философского слова, казалось
бы, вложенного в уста нашего мудрого, мужественного и честного верхов-
ного патриарха самим Всевышним. Вдумаемся, уважаемые читатели, в
сло ва духовного пастыря всех армян: «… чудесное Рождество Христа –
ис точник надежды и утешения для сокрушенного горем нашего народа,
осо бенно в эти скорбные дни, когда мы задумываемся о том, что наша
жизнь также не была без пагубных прегрешений и ошибок. Перед лицом
зыб кого мира и угрозы войны не была проявлена необходимая бдитель-
ность, интересы Родины и народа были подчинены узким стремлениям и
чая ниям. Богопротивный дух, инородные идеи и нравы проникли в наше
об щество. Наша жизнь не была лишена лжи, сквернословия, нетерпимости,
не нависти и вражды, которые распространялись и продолжают распро-
страняться самыми различными способами, разделяя нас и иссушая в
нас любовь Христову. А Евангелие свидетельствует: «Всякое царство,
раз делившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделив-
шийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25)». Эти проникновенные слова и
есть приговор сатанинской сути Пашиняна и тоталитарного религиозного
 отребья, захвативших власть в Армении. И было вполне ожидаемо, что
Ни кол–предатель не принял участие в Святой Литургии. Пресс-секретарь
пре мьер-министра РА Мане Геворкян прокомментировала отсутствие Ни -
ко ла Пашиняна на Святой Рождественской Литургии так: «В связи с эпи-
демиологической ситуацией премьер-министр находится в самоизоляции».
Что ж, надо поблагодарить Пашиняна за то, что его отсутствием не был
оск вернен этот Светлый праздник. Важен факт, что приговор предателям
на циональных интересов армянского народа был зачитан в божествен-
ном храме Святого Григория Просветителя. Да простит меня уважаемый
чи татель за нескромность, но автор этих строк в марте 1990 года, будучи
мэ ром города Еревана, подписал решение исполкома Ереванского город-
ского Совета народных депутатов о выделении территории для строи-
тельства этого храма. Более того, мне выпала честь вместе со светлой
па мяти Католикосом всех армян Вазгеном Первым, главным викарием Ка -
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то ликоса всех армян архиепископом Гарегином Нерсисяном (ныне дейст -
ву ющим Католикосом всех армян) заложить в фундамент будущего храма
кап сулу времени для будущих поколений, извещающую о том, что воздви-
жение храма, который будет наречен именем первого Просветителя Ар -
ме нии, обратившего армянский народ в христианскую веру, приурочено к
1700-летию принятия Арменией христианства государственной религией.
Что бы не погрешить против истины, считаю своим долгом также отме-
тить, что члены Бюро ЦК КП Армении – светлой памяти первый секретарь
ЦК КПА Сурен Гургенович Арутюнян, секретарь ЦК КПА Галуст Ану ша ва -
но  вич Галоян, а также ныне здравствующие первый заместитель предсе-
дателя Совета Министров Армянской ССР Левон Гургенович Саакян и
пер вый секретарь Ереванского горкома КП Армении Григор Егорович
Асат рян уберегли «строптивого» мэра г. Еревана от строгого партийного
взыс кания (как того требовали другие члены Бюро ЦА КПА) за выдачу ис -
пол комом Ергорсовета разрешения и выделение территории под строи-
тельство храма Святого Григория Просветителя. Уже не приходится гово-
рить о моем «непростительном» участии в церемонии закладки фунда-
мента будущего храма. То было советское время, полное как крупными
дос тижениями во всех сферах нашей жизни, так и известными проявле-
ниями мракобесия.

Надеюсь, уважаемый читатель отнесётся снисходительно на это ли -
ри ческое отступление. Важно другое: 6 января 2021 года, в день Святого
Рож дества Христова и Богоявления Иисуса Христа, дорога, ведущая к хра му,
не была осквернена захватившими власть в Армении сатанистами.

Христос родился и нам явился!
Вам и нам благая весть!

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՊԱՐՏՎԵՑԻՆ ՆԻԿՈԼՆ ՈՒ ՆՐԱ ՀԱՆՑԱԿԻՑՆԵՐԸ, 
ԲԱՅՑ ՄԵՂԱՎՈՐ Է ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԸ

Անոտացիա
Կցանկանայի, որպեսզի այս հոդվածն ընկալվեր որպես խնդրանք ռու -

սաս  տանաբնակ մեր հայրենակիցներին, ռուս եղբայրներին` աջակցություն
ցու  ցա բերել Ռուսաստանի, ասել է թե` նաև Հայաստանի դեմ տեղեկատվական
պա տերազմին հակադրվելու համակարգի մշակման և կազմակերպման գոր -
ծում, հակահամակարգ, որը կպսակազերծեր Պոտոմակի և Մառախլապատ
Ալ  բիոնի ափերից գունավոր հեղափոխությունների ստրատեգների հակահայ -
կա  կան և հակառուսական նպատակները։ Ռուսաստանի և Բելառուսի Միու թե -
նա կան պետության մեջ Հայաստանի մտնելու շարժումն աջակցության դեպ -
քում կվերաճի համաժողովրդականի։  

2021 թ. հունվարի 4-ի իմ հոդվածում` հրապարակված ռուսաստանյան
հայ րենասիրական REGNUM տեղեկատվական գործակալությունում, «Բարի
երթ Ռուսաստանի, Բելառուսի և Հայաստանի Միութենական պետությանը»
վեր  նագրով, հիմնավորված են Հայաստանի քաղաքական դասի և քաղաքա -
ցի  ների կողմից ազգային անվտանգության և հայոց պետականության գոյութ -
յան սպառնալիքների գիտակցման անհրաժեշտությունն ու անհետաձգելիութ -
յունը, սպառնալիքներ` պայմանավորված իշխանության ղեկին Նիկոլ Փաշին -
յանի և սորոսյան հանցավոր խառնամբոխի հետագա գտնվելով։ Ընդ որում` ես
փոր ձել էի բացատրել ընթերցողներին այն անվիճելի իրողությունը, որ Հարա -
վա յին Կովկասի տարածաշրջանում ստեղծված ծայրահեղ պայթյունավտանգ
իրա դրությունում երկրի ազգային շահերը պահանջում են ընդունել Ռուսաս -
տանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի Հանրապե -
տութ  յան մտնելու իրավաքաղաքական գործընթացի կազմակերպման անհե -
տա  ձգե լի միջոցներ։ Դրան հասնելու համար էլ հայտարարվել էր «Ուժեղ Հա -
յաս  տան Ռուսաստանի հետ` հանուն նոր Միության» շարժման Կազմկոմիտեի
(այ ս ուհետ` Կազմկոմիտե) ստեղծման մասին, որի նպատակն է համակողմա -
նի ո  րեն նպաստել այդ գործընթացին։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ Ռուսաս -
տա  նի Դաշնությունում ապրում են ավելի քան երկու միլիոն հայեր, իսկ հարյուր
հա զա րա վոր մեր հայրենակիցներ ամեն տարի արտագնա աշխատանքի են
մեկ   նում Ռուսաստանի Դաշնություն, բացառիկ կարևոր է համարվել Կազմկո -
մի   տեի ծրագրի մշակումը` այն խնդիրների իրականացման կոնկրետ քայլերի
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մատ նանշմամբ, որոնք կապահովեն Հայաստանի մուտքը Միութենական պե -
տութ յան մեջ։

Ընդ որում, մենք նպատակ ենք հայտարարել` հասնել այն բանին, որ -
պե սզի ՀՀ քաղաքացիները և ՌԴ-ում ապրող մեր հայրենակիցները ոչ միայն
ըմ բ ռնումով վերաբերվեն այս գաղափարին, այլև իրենք դառնան դրա կեն -
սա    գործ ման ակտիվ և համոզված իրականացնողները, ընդ որում` ինչպես
Ռու  սաստանում, այնպես էլ Հայաստանում։ Միանգամայն հասկանալի է, որ
այս նպատակին հասնելու համար Հայաստանի քաղաքացիները և ռուսաս -
տա  նա բնակ մեր հայրենակիցներն առաջին հերթին, նվազագույնը, պետք է
ուշա դիր ծանոթանան Ռուսաստանի Դաշնության և Բելառուսի Հանրապե -
տութ  յան միջև 02.12.1999 թ. կնքված «Միութենական պետության ստեղծման
մա սին» Պայմանագրի 1-ին Գլխի («Միութենական պետության նպատակ -
ները և սկզբունքները») բովանդակությանը։ Այսպիսի խնդրի առաջադրումը,
բնա կանաբար, ենթադրում է սեղմ ժամկետում կազմակերպել Պայմանագրի
հա  յերեն թարգմանություն և հայերեն տեքստի լայն տարածում։ Ընդ որում`
կաս կածից վեր է, որ Կազմկոմիտեի աշխատանքի արդեն այս` նախնական
փու  լում սորոսյան բազմաթիվ մաս-մեդիաներ, որոնք ահա արդեն ոչ առաջին
տա րին շռայլորեն ֆինանսավորվում են արտասահմանից և իրենց անկաշ -
կանդ են զգում նիկոլվովաևիչյան Հայաստանում, կատաղի քարոզչություն
կսան ձազերծեն ինչպես այս գաղափարը, այնպես էլ այն կենսագործողներին
վար կաբեկելու համար, ինչը, իհարկե, կգոտեպնդի մեզ։ Մտածեք միայն,
հար  գելի ընթերցող, հակահայկական այս նեխվածքի հիմնական կոչումը
քաո  սի (բնականաբար, Պոտոմակի և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերից կա -
ռա վարվող) մթնոլորտի ստեղծումն է Հայաստանում` Ռուսաստանի հարա -
վա  յին մատույցներում, իսկ այստեղ հանկարծ Միութենական պետության մեջ
ՀՀ-ի մտնելուն ուղղված աշխատանք է նախաձեռնվում։ Ընդ որում, ինչպես
ցույց է տալիս նրանց գործունեության վերլուծությունը Հայաստանում 2018 թ.
ապ րիլ–մայիսի պետական հեղաշրջումից հետո, սորոսյան խաժամուժի ծա -
վա լած ողջ տեղեկատվական պատերազմի ինտեգրալ նպատակը եղել և
մնում է Հայաստանում ռուսատյաց տրամադրությունների հրահրումը։ Նրանց
քա րոզչության զազրելիությունը հստակ երևաց արդեն Ղարաբաղյան պատե -
րազ մի (2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբեր) աղետալի հետևանքներից հետո։ Դրա
էութ յունը հանգեցվում էր այն բանին, որպեսզի Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սի -
րեց  յալի կառավարության աշխատանքի` ազգային ողբերգության վերածված
ձա խողումների (ՀՀ-ի և Արցախի Հանրապետության անվտանգության ապա -
հով ման, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական ոլորտում խնդիրների լուծման հար -
ցե րում) պատասխանատվությունը դրվի Ռուսաստանի վրա։ Ընդ որում` կա -
րևոր ենք համարում ընդգծել, որ ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքի
հիմ քերը խարխլող գործողությունները ոչ միայն չէին կասեցվում, այլև տա -
կից խրախուսվում էին Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ավելին, թե -
րի բարձրագույն կրթություն ունեցող «մեծն ստրատեգը», իսկ ավելի ճիշտ`
անուսը քաղաքականության և աշխարհաքաղաքականության մեջ, հատուկ
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ինքն էլ սադրում էր այդ ամենը` լայնորեն ներգրավելով «հինգերորդ շարաս -
յան» իր սխրակիցներին։ Ընդ որում` ծնունդով XIX դարից այս գավառականը
եր կակի նպատակ էր հետապնդում, դիցուք. նախ` հաճոյանալ իր արտա -
սահ   մանյան ուղեվարներին, երկրորդ` Ռուսաստանի ղեկավարությանը ցույց
տալ, թե, իբր, տեսեք ի´նչ դժվար պայմաններում է ինքը ստիպված պաշտ -
պա  նել Հայաստանի դաշնակցային պարտավորությունները ՌԴ-ի առջև։ Ամ -
փո փելով այս ամենը` ավաղ, արդեն որերոդ անգամ ստիպված եմ կրկնել.
Ռու  սաստանի, ասել է թե` առաջին հերթին Հայաստանի դեմ և Հայաստանի
մի  ջոցով արդեն ոչ առաջին տարին վարվում է համակարգային տեղեկատ -
վա  կան պատերազմ, որին լավագույն դեպքում հակադրվում են առանձին
հոդ  վածներ և ռուս-հայկական ռազմավարական դաշինքի ճշմարիտ ջատա -
գով  ների ելույթները, որոնցից շատերը միավորված են Կազմկոմիտեում։ Ցա -
վոք, Նիկոլ Փաշինյանին ընդդիմադիր ուժերի վերահսկողության տակ գտն -
վող լրատվամիջոցները (որոնք, հանուն արդարության նշենք, բավական կո շտ
քննա դատում են նրան) կարողացել են հասնել միայն այն բանին, որ նրա
հան դեպ ամրագրել են «Նիկոլ – դավաճան» կամ «Նիկոլը Էրդողանի և Ալիևի
գոր ծակալն է» քնքուշ արտահայտությունները։ Ինչը, առաջին հայացքից,
նույն պես պակաս կարևոր չէ։ Սակայն ընթերցողների ուշադրությունը հրավի -
րենք նաև մեկ այլ իրողության վրա, դիցուք. ընդդիմադիր կուսակցություն նե րի
որո շակի մասն իր հանրային միջոցառումների ժամանակ կամ միայն իրենց
հայտ նի նրբանկատության, կամ չգիտես ինչ պատճառով դեռևս համառորեն
լռութ յան է մատնում այն հարցի պատասխանը, թե ովքեր են կանգնած այդ
նույն Էրդողանի և Ալիևի հետևում, արևմտյան ի՞նչ հատուկ ծառայությունների
և հենց ո՞ր երկրների հետ են նեոօսմանյան ու ափշերոնյան սուլթանները գտ -
ն վում սերտ շփման մեջ։ Ընդ որում` մեր գործընկերները համառորեն չեն
ցան   կա նում տեսնել անգամ Էրդողանի բացահայտ բարեկամությունը Մեծ Բրի -
տան իայի արտաքին քաղաքական հետախուզության ծառայության` MI-6-ի
(Mi li tary Intelligence Section 6) նորանշանակ ղեկավար Ռիչարդ Մուրի հետ։
Այս մանրամասները գրում եմ այն մտադրությամբ, որպեսզի ցույց տամ, որ այ -
ս ու հետ ևս հայոց պետականության և Ռուսաստանի դեմ տեղեկատվական
պա  տե րազմին համարժեք դիմակայելու միասնական համակարգի ստեղծ -
ման քիչ հույս կա` գոնե համաշխարհային քաղաքականության ուժի հայտնի
կեն  տ  րոնից անկախ նվազագույն տեղեկատվական ռեսուրսների բացակա -
յութ   յան պատճառով, անգամ հաշվի առնելով ընդդիմադիր կուսակցություն նե րի
հսկո ղության տակ գտնվող լրատվամիջոցները, կուսակցություններ, որոնք
միա վորվել են Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու դրոշի ներքո։

Ելնելով ստեղծված քաղաքական իրողություններից` Կազմկոմիտեն
աշ  խատանքի առաջին փուլում իր առաջնահերթ խնդիրներից է համարում
եղ բայ րական Ռուսաստանի լայն հանրությանը, հատկապես ՌԴ-ում ապրող
մեր հայրենակիցներին Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետութ -
յան մեջ Հայաստանի Հանրապետության մտնելու իրավական և քաղա քա -
կան պայմանների ստեղծման խնդիրների անհապաղ լուծմանն ուղղված
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գոր  ծուն միջոցների ապահովման հրատապության մասին տեղեկացնելու
ան հրաժեշտ միջոցների ընդունումը։ Կարծում ենք, որ «Ուժեղ Հայաստան
Ռու  սաստանի հետ` հանուն նոր միության» շարժման Կազմկոմիտեի հիմ նա -
դիր ների մասնակցությունը ռուսաստանյան հեռուստատեսության հայտ նի
ալիք ների հանրաճանաչ հայրենասիրական ծրագրերին, որոնց հաղոր դա -
վար  ները ինտելեկտուալներ են և աշխարհաքաղաքական հարցերի պրո ֆե -
սիո նալներ (Վլադիմիր Սոլովյով, Արտյոմ Շեյնին, Եկատերինա Ստրիժե նո վա,
Անա տոլի Կուզիչով, Օլգա Սկաբեևա, Եվգենի Պոպով, Ռոման Բա բա  յան),
կօգ ներ Ռուսաստանում ապրող մեր բազմահազար հայրենակից նե րին
ավելի լիարժեք պատկերացնել այն վտանգը, որը կախված է հայոց պե տա -
կա նության վրա։ Համոզված եմ, որ դա նրանց կմղեր, հայկական ծագում
ունե ցող պայծառ ուղեղների (Մարգարիտա Սիմոնյան, Սերգեյ Կուրղինյան,
Արամ Գաբրելյանով և շատ ուրիշներ) ներգրավմամբ, ստեղծել հայկական
եր կու պետություններում` Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախի
Հան րապետությունում հայոց պետականության համար կործանարար տե -
ղե կատվական պատերազմի ինստիտուտների չեզոքացման շատ ավելի
կա  տարյալ համակարգ, ինստիտուտներ, որոնք գործում են գունավոր հե -
ղա  փոխությունների անգլոսաքսոնական ստրատեգների արթուն հսկո ղութ -
յան ներքո։ Ընդ որում` անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ Ղարաբաղյան պա -
տե  րազմի աղետալի հետևանքները, որի զոհ դարձան ավելի քան 5 000 զին -
վոր ներ և սպաներ, մոտ 10 000 մարտիկներ ու խաղաղ քաղաքացիներ վի -
րա  վորումներ ստացան, կորսվեց Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի 80%-ը,
հա  յերի մեկ սերունդ չէ, որ կհիշի ցավով ու դառնությամբ։ Միևնույն ժա մա -
նակ, հատկապես նշենք, որ եթե արդեն առաջիկայում չկանգնեցվի սորո ս -
յան վճարված քարոզչական վարակը, ապա այսուհետ ևս Հայաստանի
բթա ց ված ու կարիքից կամազուրկ դարձած քաղաքացիների գիտակ ցութ -
յան մեջ կխցկեն այն կարծիքը, թե «ժողվարչապետ» Նիկոլն ու նրա նեխած
«քա  ղա քական» հենարանը (սորոսյան թոշակառուներ, «Կյանքի խոսքը»
տո տալիտար կրոնական աղանդի հետևորդներ և ԼԳԲՏ-հանրույթի ակ տի -
վիստ ներ) կապ չունեն ազգային շահերի դավաճանության հետ։ Ընդ որում`
կաս  կած չի հարուցում այն, որ նրանք էլ հենց մեղավոր կնշանակեն Ռու սաս -
տա նին։ Չէ՞ որ հենց այդ նպատակին հասնելուն է ուղղված Հայաստանում
օվ կի անո սի այն կողմից շռայլորեն ֆինանսավորվող մեկուկես-երկու տասն -
յակ լրատվամիջոցների համակարգային աշխատանքը։ Մի խոսքով` ժո ղո -
վրդին հասկանալի գրական լեզվով ասած` Նիկոլն ու նրա ուղեվարները
տե  ղե կատվական պատերազմ են վարում, որի էությունը հետևյալն է. «Մենք
ենք պարտվել, բայց մեղավորը Ռուսաստանն է»։ Որպեսզի հարգելի ըն թեր -
ցողը չկշտամբի Նիկոլ Վովաևիչին` իր իսկ սիրելիին, գրագողության և այս
խո  րագրի ներքո «տեղավորվելու» մեջ, նշեմ, որ սույն կարգախոսը, որը
հնա  րավորինս ճիշտ է բնութագրում Ռուսաստանի դեմ փաշինյանա-սո րո -
սյան խառնամբոխի կողմից սանձազերծված տեղեկատվական պատերազ -
մի էությունը, 2021 թ. հունվարի 6-ին հրաշալի կերպով դարձավ այն հոդ վա ծի
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վեր նագիրը, որը հրապարակվել է «Путин Сегодня» հեղինակավոր ին տեր -
նետ-պորտալում, իհարկե` այս հոդվածի վերնագրի ընտրությունը կա տար -
վել է արևմտյան ԶԼՄ-ների հրապարակումներից, դիցուք. «ԵՄ-ում ասում են,
թե իրենք ապացուցել են, որ Պուտինը չի թունավորել Նավալնուն, որով հե տև
ԱԴԾ-ն մկներ չի բռնում, բայց մեղավորը Ռուսաստանն է, որ չի արդարացել
այդ հանցագործության համար» (https://www.putin-today.ru/archives/116 116)։
Իսկ մեր պարագայում Նիկոլ Փաշինյանի և նրա հան ցա կիցների հակառուսա -
կան գործունեության իսկական էությունը կարելի էր բնութագրել այսպես. «...
Նի կոլն ու իր հանցակիցները, բայց մեղավոր է Ռուսաստանը»։

Այս առնչությամբ կցանկանայի նշել, որ ի տարբերություն նիկոլ վո վա -
ևիչ յան Հայաստանի` Ադրբեջանն արդեն հիմա Ռուսաստանի հետ հա րա բե -
րութ յունների հետագա զարգացման, ԱՊՀ դերի բարձրացման, մոտ ապա -
գա յում այդ գործընթացներում իր կառուցողական դերի մասին հա մա կար գա յին
աշ խատանք է սկսել։ Այսպես, օրերս Haqqin.az ինտերնետ-պոր տալը հրա -
 պա րակեց հոդված` «Ադրբեջան. ԱՊՀ երկրորդ շնչառությունը Ադր բե ջանի
հա մար» վերնագրով։ Միայն որոշ ենթավերնագրեր նշեմ այդ հոդ վածից.
«Ադ րբեջանը կարող է բացառիկ դեր խաղալ միջազգային կազ մա կեր պութ -
յան վերափոխման գործում (նկատի է առնվում ԱՊՀ-ն – Ա. Գ.)», «ԱՊՀ Միջ -
խոր հրդարանական ասամբլեան` փոխգործակցության կարևոր հար թակ»,
«Հենց ԱՊՀ հարթակում է Իլհամ Ալիևը պսակազերծել նացիստ Գա րեգին
Նժդեհի պաշտամունքը», «ԱՊՀ հարթակում էլ Ադրբեջանը կներ կայացնի իր
հոգ ևոր մայրաքաղաք Շուշիի վերածնունդը», «Իսկ ի՞նչ նախա ձեռ նութ յուն -
նե րով կարող էր հանդես գալ ինքը` Ադրբեջանը», «Կովկասի զար  գացման
հա մար Պլատֆորմներ» ալիևյան հայեցակարգը կարող է դառ նալ նոր ին տե -
գրման հիմք»։ Դե ինչ, միանգամայն գրավիչ, բայց և բավական կասկածելի է
հնչում, որ այդ բնավ ոչ կարճ հոդվածում այնպիսի երկիր, ինչ պի սին Թուր -
քիան է, հիշատակվում է ընդամենը մեկ անգամ։ Եվ դա` այն դեպ քում և պայ -
ման ներում, երբ մեծ հարցականի տակ է, թե որտեղ է իրականում մշակվում
ափ շերոնյան սուլթանության արտաքին քաղաքականությունը, որը դեռևս
ան վանվում է Ադրբեջան` Անկարայո՞ւմ, թե՞ Բաքվում։ Դատելով ըստ ամե -
նայ նի` արևմտյան հեղինակավոր պարբերականներում տեղ գտած ոչ ան -
հայտ հրապարակումները, մասնավորապես` ”Foreign Policy” տեղեկատ վա -
 կան պարբերականի 2021 թ. հունվարի 2-ի հոդվածը` «”Foreign Policy”. Ռազ մա -
կան հակամարտությունը Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև 2021 թ. առա վել
հա  վանականներից մեկն է» վերնագրով, ադրբեջանցի ստրատեգ նե րին
դրդել են կարծես թե հեռու վանվել թուրք ուսուցչից, համենայն դեպս` ինչ-որ
կերպ արտահայտել դա, էլ չեմ ասում, որպեսզի իրենցից վանեն կաս կա ծ -
ներն այն մասին, որ Թուրքիան իրենց վերապահել է նեոօսմանյան սուլթա -
նութ  յան Տրոյական ձիու դերը Ռուսաստանի համար։ Այդ հոդվածում Ռու -
սաս տանի և Թուրքիայի միջև հավանական հակամարտության ևս մեկ վայր
(Սի րիայից բացի) նշվում է Կովկասը։ Հրապարակման հեղի նա կ ները գրում են.
«նման եզրահանգումները պայմանավորված են նախ և առաջ նրանով, որ
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Ղա րա բաղում դեռևս պահպանվում է լարվածությունը, իսկ ցան կա ցած սադ -
րանք կարող է հանգեցնել Ադրբեջանի և Թուրքիայի նոր գրոհ նե րի ինք նա -
հռչակ ԼՂՀ-ի մնացած հատվածի դեմ, էլ չենք ասում այն մասին, որ մի քանի
հա զարանոց թուրք զինվորականների բանակը գտնվում է Հայաս տա նի սահ -
մա նից ընդամենը 10 կիլոմետրի վրա»։ «Ռուսաստանը և Թուր քի ան ներ -
գրավ ված են նաև Լեռնային Ղարաբաղի համար վերջին պատերազմի մեջ։
Ռու սաստանը ռազմական դաշինք ունի Հայաստանի հետ, բայց խուսա փում
էր կողմերի ընտրությունից և ի վերջո հասավ հրադադարի, որը վերջ դրեց մար -
տա  կան գործողություններին։ Թուրքիան Ադրբեջանին ցուցաբերում էր դի -
վա նագիտական և ռազմական աջակցություն թուրքական (և իսրայելա կան)
ան օդաչուների օգնությամբ, որոնք օգնում էին շարքից հանել Հայաս տա նի
ՀՕՊ-ը, – տեղեկացնում է պարբերականը` նշելով,  – իրավիճակն այս տեղ
բնավ միանշանակ չէ» (https://avia.pro/news/foreign-policy-voennyy-konflikt-
mezhdu-turciey-i-rossiey-v-2021-godu-yavlyaetsya-odnim-iz-bolee, https://
www.putin-today.ru/archives/116013)։

Եվ ահա, Haqqin.az-ի հոդվածը (որը, ի դեպ, հրապարակվել է նաև
Ино  СМИ և «Путин Сегодня» ինտերնետ-պարբերականներում) ուղղված էր
Ադր  բեջանին, կրկնում եմ, ինչ-որ կերպ զատվել իր պատրոնից` սուլթան
Ռե  ջեփից ու նրա անթաքույց, համառորեն կրկնվող նպատակներից` Մեծ
Թու րա նի ստեղծման մասին, «Մեկ ազգ` վեց պետություն» կարգախոսով։
Ուղ  ղակի ասենք, որ ադրբեջանցի ստրատեգների տեղեկատվական պա -
տե րազմի այս փորձում սուտն ակնհայտ է։ Դրա համար բավական է ուսում -
նա  սի րել ադրբեջանական ինտերնետ-պարբերականների հրապարակում -
նե  րը, որոնցում Թուրքիա և Էրդողան բառերը հիշատակվում են շատ ավելի
հա ճախ, քան Ադրբեջանն ու Ալիևը։

Հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ. իսկ
Ռու սաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելը
կա րո՞ղ է արդյոք որևէ էական ազդեցություն ունենալ իրավիճակի կայունացման
վրա Հարավկովկասյան տարածաշրջանում, դրականորեն անդրադառնալ Ռու -
սաս  տա նի դերի բարձրացմանը Մեծ Մերձավոր Արևելքում խաղաղության և ան -
վտան գության ապահովման գործում։ Անկասկած` այո´։ Բավական է հետևել
թուր  քական և արևմտյան ԶԼՄ-ների արձագանքին Լեռնային Ղարաբաղի մար -
տա կան գործողությունների գոտի ռուս խաղաղապահների մուտքից հետո։ Ո´չ,
ո´չ, արևմտյան լրատվամիջոցները բոլորովին էլ շնորհակալություն չէին հայտ -
նում Ռուսաստանին ու անձամբ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պու -
տի  նին թուրք-ադրբեջանական բազեներին խաղաղություն պարտադրելու հա -
մար, ինչը դադարեցրեց արյունահեղությունն ու փրկեց Լեռնային Ղարաբաղի
բնակ չությանը ցեղասպանությունից։ Նրանք ծայրահեղ հիվանդագին արձա -
գան  քեցին հակամարտության գոտի խաղաղապահների մուտքին, ընդ որում`
այն պայմաններում, երբ այդ փաստը մեծագույն երախտագիտությամբ ընդուն -
վեց Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից։ Սակայն ռուս խաղա -
ղա  պահ ների մուտքը խափանեց Ռուսաստանի հարավային մատույցներում
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իրա վի ճակի ապակայունացման Արևմուտքի ծրագրերը և չեղարկեց սուլթան
Ռե  ջեփի անսանձ տենչը` միավորել իսլամական աղեղը Նախիջևանից (Ադր բե -
ջանի տարածքում) մինչև Զանգելան, Ջեբրայիլ ու Ֆիզուլի, ընդ որում` իր տակ
ճզ մե լով Իրանի հետ Հայաստանի պետական սահմանի 45 կիլոմետրանոց հա -
տվածը, այսինքն` ՀՀ տարածքի զավթման միջոցով։ Ավաղ, երբ գրվում են այս
տո  ղերը, ադրբեջանական հրոսակները ՀՀ իշխանությունների դավաճանական
ան գործության պայմաններում իրականացնում են տարածքների նպատակա -
ուղ ղ ված անեքսիա Իրանի հետ ՀՀ պետական սահմանի ոչ այնքան հեռավոր
հատ  վածներում։ Ուստի, միանգամայն սպասելի էր նաև ՀՀ-ում սորոսյան տեղե -
կատ վական թափթփուկների այն բազմաձայն երգչախումբը, որը Հայաստանի
իշ խա նավորների կողմից ազգային շահերի և Արցախի Հանրապետության տա -
րած  քի զգալի մասի կորստյան դավաճանությունը բացահայտելու փոխարեն
ոտ քի է ելել Ռուսաստանի ու նրա քաղաքական ղեկավարության դեմ։ Արդեն
ալար կոտին անգամ պետք է հասկանալի լինի, որ այս ամենին դիմակայել նշա -
նա կում է` փրկել հայոց պետականությունը փլուզումից։ Հենց այդ պատճառով էլ
կցան կանայի, որպեսզի այս հոդվածն ընկալվեր ոչ այլ կերպ, քան մեծ խնդրանք
Ռու սաստանի մեր հայրենակիցներին, բազմաթիվ ռուսաստանցիներին, ռուս եղ -
բայր նե րին` աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի, ասել է թե` նաև Ռուսաս -
տա  նի դեմ տեղեկատվական պատերազմի դիմակայության և չեզոքացման հա -
մա կարգի մշակման ու կազմակերպման գործում։ Տեղեկատվական հակա հա -
մա   կարգի մշակումը և իրագործումը, որը կպսակազերծի Պոտոմակի ու Մա ռա -
խ լա  պատ Ալբիոնի ափերից գունավոր հեղափոխությունների ստրատեգների
հա  կահայկական և հակառուսական նպատակները, ի զորու կլինի նվազագույնի
հասց նել վարվող տեղեկատվական պատերազմի կործանարար ազդեցությունը
հա  յոց պետականության հիմքերի վրա։ Ընդ որում` համարձակվում եմ հա վա -
ստիաց նել, որ Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հա յաս -
տա նի մտնելու շարժումը գոնե նվազագույն տեղեկատվական ու ռե սուր սային
աջակ ցության դեպքում կվերաճի համաժողովրդականի և իր ճանա պարհից
կմաք րի Հայաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման մի ջո -
ցով իշխանությունը զավթած նիկոլվովաևիչյան սորոսյան թափթփուկ նե րին։

Վերջաբանի փոխարեն: 2021 թ. հունվարի 6-ին Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ծայրա -
գույն պատրիարք, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ
տա  ճարում Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան և Հայտնության տոնի առիթով
մա տուցած Սուրբ պատարագից հետո հանդես եկավ հայ ժողովրդին ուղ -
ղված հուզիչ պատգամով, որն արժանի է բազմիցս ընթերցվելու և իմաս տա -
վոր վելու խոր փիլիսոփայական խոսքի բոլոր առումներով, որը, ասես, մեր
իմաս տուն, արի ու ազնիվ հոգևոր հայրապետի շուրթերին էր դրվել հենց
Բար ձ րյալի կողմից։ Մտորենք, հարգելի ընթերցող, համայն հայոց հոգևոր
հով  վի խոսքերի շուրջ. «... Քրիստոսի հրաշափառ Ծնունդը հույսի և մխիթա -
րութ  յան աղբյուր է մեր սրտաբեկ ժողովրդի համար հատկապես վշ տա -
տանջ այս օրերին, երբ անդրադառնում ենք, որ մեր կյանքը ևս զերծ չեղավ
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կոր  ծա նարար սխալներից և մեղանչումներից: Անկայուն խաղաղության և
պա տե րազմի սպառնալիքների հանդիման չդրսևորվեց անհրաժեշտ զգո -
նութ  յուն, հայրենիքի ու ժողովրդի շահը ստորադասվեց նեղ ձգտումներին ու
նկր  տումներին։ Աստվածամերժ ոգին և օտարածին գաղափարներն ու բար -
քերը ներթափանցեցին մեր հասարակությունից ներս։ Մեր կյանքը հեռու չե -
ղավ կեղծիքից, զազրախոսությունից, անհանդուրժողությունից, ատելությու -
նից ու թշնամանքից, որ սփռվում էր և շարունակում է սփռվել ամենատար -
բեր միջոցներով` մասնատելով մեզ և ցամաքեցնելով Քրիստոսի սերը մեր
մեջ։ Իսկ Ավետարանը վկայում է. «Ինքն իր մեջ բաժանված ամեն թագա վո -
րութ յուն ավերվում է, և ինքն իր մեջ բաժանված ամեն քաղաք կամ տուն
կան գուն չի մնա» (Մատթ. 12.25)։ Այս սրտահույզ խոսքերն էլ հենց Հայաս -
տա  ն ում իշխանությունը զավթած Փաշինյանի ու տոտալիտար կրոնական
տա  կանքի սատանայական էության դատավճիռն են։ Եվ միանգամայն սպա -
սելի էր, որ Նիկոլ – դավաճանը չմասնակցեց Սուրբ պատարագին։ ՀՀ վար -
չա  պետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորգյանը Նիկոլ Փաշինյանի բա ցա -
կա  յությունը Սուրբծննդյան պատարագին մեկնաբանել է այսպես. «Համա -
ճա  րա կային իրավիճակի հետ կապված` վարչապետը գտնվում է ինքնամե -
կու  սացման մեջ»։ Դե ինչ, պետք է շնորհակալություն հայտնել Փաշինյանին,
որ իր բացակայությամբ այդ Սուրբ տոնը չպղծվեց։ Կարևոր է այն փաստը,
որ հայ ժողովրդի ազգային շահերի դավաճանների դատավճիռը կարդաց -
վեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տաճարում։ Թող ների ինձ հարգելի ընթեր -
ցո ղը անհամեստության համար, բայց տողերիս հեղինակն է 1990 թ. մար -
տին, Երևանի քաղաքապետ եղած ժամանակ, ստորագրել Ժողովրդական
դե պու տատ ների Երևանի քաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի որոշումը` այդ
տա ճարի կառուցման համար տարածք հատկացնելու մասին։ Ավելին, ինձ
պա  տիվ է վիճակվել Ամենայն Հայոց կաթողիկոս, երջանկահիշատակ Վազ -
գեն Առաջինի, Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի առաջնորդական տեղապահ,
ար քե պիսկոպոս Գարեգին Ներսիսյանի (ներկայում գործող Ամենայն Հայոց
կա թողիկոսը) հետ միասին մասնակցել ապագա տաճարի հիմնարկեքին`
տե ղադրե լով ժամանակի պարկուճը ապագա սերունդների համար, որն
ավե  տում էր, որ տաճարի կառուցումը, որը կրելու է Հայաստանի առաջին
Լու սա վորչի (որը քրիստոնեական հավատի բերեց հայ ժողովրդին) անունը,
զու գադիպելու է Հայաստանում քրիստոնեությունը պետական կրոն ըն դու -
նե լու 1700-ամյակին։ Ճշմարտության դեմ չմեղանչելու համար պարտքս եմ
հա մարում նաև նշել, որ Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի բյուրոյի անդամ -
նե րը` ՀԿԿ Կենտկոմի առաջին քարտուղար, երջանկահիշատակ Սուրեն
Գուր  գենի Հարությունյանը, ՀԿԿ կենտկոմի քարտուղար Գալուստ Անու շա -
վա նի Գալոյանը, ինչպես նաև այսօր մեր կողքին ապրող` Հայկական ԽՍՀ
Մի նիստրների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ Լևոն Գուրգենի Սա -
հակ յանն ու Հայաստանի Կոմկուսի Երևանի քաղկոմի առաջին քարտուղար
Գրի գոր Եգորի Ասատրյանը փրկեցին Երևանի «կամակոր» քաղաքա պե -
տին կուսակցական խիստ տույժից (ինչպես դա պահանջում էին ՀԿԿ Կենտ -
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կո մի բյուրոյի մյուս անդամները)` Երքաղխորհրդի գործադիր կոմիտեի կող -
մից Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի տաճարի կառուցման թույլտվություն տալու
և տարածք տրամադրելու համար։ Էլ չեմ ասում իմ «աններելի» մասնակ -
ցութ   յան մասին ապագա տաճարի հիմնարկեքի արարողությանը։ Խորհրդա -
յին ժամանակներ էին` լի ինչպես նվաճումներով մեր կյանքի բոլոր ոլորտնե -
րում, այնպես էլ խավարամտության հայտնի դրսևորումներով։

Հույս ունեմ, որ հարգելի ընթերցողը ներողամիտ կգտնվի այս քնա րա -
կան շեղման համար։ Կարևոր է այլ բան, այն, որ 2021 թ. հունվարի 6-ին` Հի -
սուս Քրիստոսի Սուրբ ծննդյան և Հայտնության տոնին, դեպի տաճար տա -
 նող ճանապարհը չպղծվեց Հայաստանում իշխանությունը զավթած սա տա -
նիստներով։

Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ։
Ձեզ և մեզ մեծ ավետիս։  

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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УДАР В ПОДБРЮШЬЕ. В ЕРЕВАНЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ О 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРЕТЕНЗИЯХ ЭРДОГАНА К РОССИИ

Экс-мэр Еревана, бывший депутат Национального Собрания Арм е -
нии в эфире Национальной службы новостей (НСН) оценил итоги перего-
воров по Карабаху в Москве и назвал их последствия для России.

Президент России Владимир Путин провел в Кремле трехсторон-
ние переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и ли -
де ром Азербайджана Ильхамом Алиевым. Встреча длилась около че -
тырех часов. Стороны подписали совместное заявление о развитии На -
гор  ного Карабаха, план по нему будет представлен в ближайшее время.

«Принуждение к переговорам ястребов – султана Реджепа Тайипа
Эр   догана (президента Турции. – Прим. НСН) и султана Ильхама Алиева
(пре   зидента Азербайджана. – Прим. НСН) бесспорно спасло жизни десят-
ков тысяч граждан Нагорно-Карабахской Республики и уберегло ее насе-
ление от геноцида. Это самый важный итог перемирия, заключенного в
ночь на 10 ноября 2020 года. Однако это не удовлетворяет Эрдогана, ко -
то рый всячески хотел втиснуться в число участников перемирия, но его
кра сиво отвели в сторону, а потому он заладил про мониторинговый
центр. На гор ный Карабах – кость в горле Эрдогана, так как он мешает его
экс пансии на восток – к южному подбрюшью России. Это Туркмения, кото-
рая вошла в Тюркский совет, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кир ги зия,
вплоть до Синьцзян-Уйгурского автономного округа Китая», – рассказал
ар  мянский политик.

По его словам, если Эрдоган сможет объединить эти страны в рам-
ках одного государства, также Азербайджан и Турцию, то и на этом он не
ос тановится.

«Дальше будет больше. Дальше в сферу интересов Эрдогана вой-
дут сугубо российские территории – Алтай, Башкирия, Чувашия, Кабар ди но-
Балкария, Карачаево-Черкесия, Крым, Хакасия, Татарстан, Тыва и Га гау зия
в Молдавии. Мы имеем перед собой типичное воспроизведение Адольфа
Шикльгрубера, в дальнейшем Адольф Гитлер, в лице Эрдогана. Это исча-
дие ада, который в силу своих больных геополитических устремлений
раз вяжет Третью мировую войну. Мудрость и прозорливость Вла ди мира
Пу тина в том, что он это своевременно понял и очень грамотно хо чет ввести
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Азер байджан в орбиту влияния России, освободив тем самым Ильхама
Алие ва. Если Алиев этого не поймет, Азербайджан станет вилай ятом
Турции», – заявил он.

По его мнению, разжигания конфликта в регионе также выгодно США.
«В США к власти пришел демократ и глобалист (избранный прези-

дент США Джо Байден. – Прим. НСН). Они будут всячески поощрять ту -
рец кую экспансию, ведь их главная цель – расчленение России через соз-
дание зоны хаоса на ее южных границах. Именно в этих перспективах
нуж но рас сматривать сегодняшние соглашения в Москве. Именно поэтому
наша партия вышла с предложением включить Армению в состав Союз -
но го го сударства России и Белоруссии», – сказал Гегамян.

Он также предостерег от передачи стратегических высот в Нагор -
ном Карабахе азербайджанской армии, так как, по его мнению, они очень
быст  ро окажутся под контролем турецких военных.

Ранее азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН
рас сказал, какие шаги нужно предпринять для урегулирования ситуации в
пос левоенном Карабахе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился
в конце сентября 2020 года. В ноябре главы России, Армении и Азер бай -
джа на подписали соглашение о прекращении огня. Согласно документу,
сто роны конфликта должны обменяться пленными и погибшими, ряд рай-
онов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе раз ме -
ща ются российские миротворцы.
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ՀԱՐՎԱԾ ՓՈՐԱՏԱԿԻՆ: ԵՐԵՎԱՆՈՒՄ ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱՑՐԵԼ
ԵՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԴԵՊ ԷՐԴՈՂԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

ՆԿՐՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Երևանի նախկին քաղաքապետը, Հայաստանի Ազգային ժողովի
նախ  կին պատգամավորը Ռուսաստանի Դաշնության Նորությունների Ազ -
գա յին ծառայության (НСН) եթերում գնահատել է Մոսկվայում Ղարաբաղի
վե րաբերյալ բանակցությունների արդյունքները և նշել դրանց հետևանք նե րը
Ռու սաստանի համար։

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլում վարել է եռա -
կողմ բանակցություններ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադր -
բե ջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Հանդիպումն ընթացել է մոտ չորս
ժամ։ Կողմերը ստորագրել են համատեղ հայտարարություն Լեռնային Ղա -
րա  բաղի զարգացման մասին, որի պլանը կներկայացվի առաջիկայում։

«Բազեներին` սուլթան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին (Թուրքիայի նախա -
գահ – ծան.` НСН – ի) և սուլթան Իլհամ Ալիևին (Ադրբեջանի նախագահ – ծան.`
НСН – ի) բանակցություններ պարտադրելը, անշուշտ, փրկեց Լեռնային Ղա -
րա  բաղի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների կյան քը
և նրա բնակչությանը զերծ պահեց ցեղասպանությունից։ Սա 2020թ. նո յեմ -
բե րի 10-ի գիշերը կնքված հրադադարի ամենակարևոր արդյունքն է։ Սա -
կայն դա չի բավարարում Էրդողանին, որն ամեն կերպ ցանկանում էր խցկ -
վել հրադադարի մասնակիցների շարքում, բայց նրան շատ գեղեցիկ մի կողմ
հրա վիրեցին, դրա համար էլ նա մոգոնեց մոնիթորինգային կենտրոնը։ Լեռ -
նա  յին Ղարաբաղը ոսկոր է Էրդողանի կոկորդին, քանի որ խանգարում է նրա
էքս պանսիային դեպի արևելք` դեպի Ռուսաստանի հարավային մատույց ներ։
Դա Թուրքմենստանն է, որը մտել է Թյուրքական խորհրդի մեջ, Ղազախստ -
ա նը, Ուզբեկստանը, Տաջիկստանը և Ղրղզստանը, ընդհուպ մինչև Չինաս -
տա  նի Սինցզյան-Ույղուրական ինքնավար շրջան», – պատմեց հայ քաղա քա -
կան գործիչը։

Նրա խոսքով, եթե Էրդողանը կարողանա միավորել այդ երկրները մեկ
պե տության շրջանակում, նաև Ադրբեջանն ու Թուրքիան, ապա այդքանով էլ չի
սահ մանափակվի։

«Հետո ավելին կլինի։ Հետո Էրդողանի շահերի ոլորտ կմտնեն զուտ ռու -
սա  կան տարածքները` Ալթայը, Բաշկորտոստանը, Չուվաշիան, Կաբարդինո-
Բալ  կարիան, Կարաչաևո-Չերքեզիան, Ղրիմը, Խակասիան, Թաթարստանը,
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Տի  վան և Մոլդովայի Գագաուզիան։ Հանձին Էրդողանի մենք ունենք Ադոլֆ
Շիկլ  գրուբերի, հետագայում` Ադոլֆ Հիտլերի տիպիկ վերամարմնացումը։ Սա
դժոխ քի ծնունդ է, որն իր հիվանդ աշխարհաքաղաքական նկրտումների պատ -
ճա ռով Երրորդ համաշխարհային պատերազմ կհրահրի։ Վլադիմիր Պուտինի
իմաստ նությունն ու խորաթափանցությունն այն է, որ նա դա ճիշտ ժամանակին
հաս կացավ և շատ խորիմաստորեն ցանկանում է Ադրբեջանը մտցնել Ռու սա -
ս տանի ազդեցության ծիր` դրանով իսկ ազատելով Իլհամ Ալիևին։ Եթե Ալիևը
չհաս կանա դա, Ադրբեջանը կդառնա Թուրքիայի վիլայեթ», – ասաց նա։

Նրա կարծիքով` հակամարտության հրահրումը տարածաշրջանում շա -
 հա  վետ է նաև ԱՄՆ-ին։

«ԱՄՆ-ում իշխանության է եկել դեմոկրատ և գլոբալիստ (ԱՄՆ ընտրյալ
նա խագահը Ջո Բայդենն է – ծան.` НСН – ի)։ Նրանք կփորձեն ամեն կերպ խրա -
խու սել թուրքական ծավալապաշտությունը, չէ՞ որ նրանց գլխավոր նպատակը
Ռու  սաստանի մասնատումն է նրա հարավային սահմաններում` քաոսի գոտու
ստեղծ մամբ։ Հենց այս հեռանկարների համատեքստում պետք է դիտարկել այս -
օր վա համաձայնությունը Մոսկվայում։ Հենց սրա համար է մեր կուսակցությունը
հան  դես եկել առաջարկով` Հայաստանը ներառել Ռուսաստանի և Բելառուսի
Միու  թենական պետության մեջ», – ասաց Գեղամյանը։

Նա նաև նախազգուշացրեց Լեռնային Ղարաբաղում ռազմավարական
բար ձունքների հանձնման վտանգավորության մասին, քանի որ, նրա կար -
ծի  քով, դրանք շատ արագ կհայտնվեն թուրք զինվորականների վերահսկո -
ղութ յան տակ։

Ավելի վաղ ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադգյոզալ Մամեդովը НСН-ի
եթե  րում ասել էր, թե ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն հետպատերազմյան
Ղա  րաբաղում իրավիճակը կարգավորելու համար։

Հայաստանի և Ադրբեջանի հակամարտությունը Լեռնային Ղարա բա -
ղում սրվեց 2020 թ. սեպտեմբերի վերջին։ Նոյեմբերին Ռուսաստանի, Հա -
յաս  տանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ստորագրեցին համաձայնագիր հրա -
դա դարի մասին։ Փաստաթղթի համաձայն` հակամարտության կողմերը պետք
է փոխանակեին գերիներին և զոհվածներին, Ղարաբաղի մի շարք շրջաններ
անց նում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, իսկ տարածաշրջանում
տե  ղակայվում են ռուս խաղաղապահներ։
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ВХОЖДЕНИЮ АРМЕНИИ В СОЮЗНОЕ
ГОСУДАРСТВО – ПРИБЕЖИЩЕ НЕГОДЯЕВ

Аннотация
Широкая работа по разъяснению положений Договора о Союзном

го сударстве, Стратегии национальной безопасности и Национальных це -
лей развития РФ на период до 2030 г. применительно к условиям Рес пуб -
ли ки Армения станет предпосылкой для разработки идеологической ос но вы
объе динения подлинных патриотов Армении и Арцаха, глубоко осоз наю -
щих безальтернативность для сохранения независимости и суверенитета
Рес публики Армения, под знаменем вхождения Армении в Со юз ное госу-
дарство России и Белоруссии.

В воскресенье, 10 января 2021 года, в преддверии встречи с прези-
дентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Арме -
нии Николом Пашиняном президент России Владимир Путин провел со -
ве  щание, на котором обсуждались вопросы Нагорно-карабахского урегу-
лирования и ситуация на Южном Кавказе. В совещании приняли участие
сек  ретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностран-
ных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Фе де -
раль ной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы
внеш ней разведки Сергей Нарышкин. Состав участников совещания, про-
веденного в воскресный день, думается, со всей убедительностью свиде-
тельствует об исключительной актуальности для России сохранения ми -
ра в регионе Южного Кавказа. И это вполне закономерно, так как по про-
шествии двух месяцев после подписания руководителями России, Азер -
бай джана и Армении Заявления о прекращении огня в Нагорном Кара ба хе
ста новится всё более очевидным, что принуждение лидером России Вла -
ди миром Владимировичем Путиным турецко-азербайджанских ястребов –
сул тана Эрдогана и султана Алиева – к миру уберегло население На гор но го
Ка рабаха от геноцида, а также существенным образом притормозило
угар неоосманского султана по дальнейшему продвижению экспансио-
нистского военного присутствия Турции в Туркмению, Казахстан, Уз бе кис -
тан, Таджикистан и Киргизию. А это обстоятельство, в свою очередь, нес -
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коль ко отдалило реализацию заветной мечты султана Реджепа о воссоз-
дании Великого Турана под лозунгом «Одна нация – шесть государств».

Не приведи Господь, случится такое, не приходится сомневаться в
том, что Эрдоган на этом не остановится и, вне всякого сомнения, позарится
и на автономные образования на территории других стран, и в первую оче-
редь России. На сей счет была опубликована весьма интересная статья
Алек сея Турчинова на интернет-портале информационно-аналитического
из дания «Мировое политическое шоу» под заглавием «Эрдоган взялся за
проект «Великий Туран». Приведу некоторые выдержки из этой статьи: «3
ок тября 2009 года четыре государства (Азербайджан, Казахстан, Киргизия,
Тур ция) подписали Нахичеванское соглашение (Нахиджеван – исконно ар -
мян  ская территория, которая 16 марта 1921 года Московским договором
меж ду Советской Россией и Турцией отошла к Советскому Азербайджану. –
А. Г.) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств». Далее:
«30 апреля 2018 года Узбекистан официально вступил в состав Тюркского
со вета. 14 сентября 2019-го Туркменистан вступил в Тюркский совет … Если
кто-то думает, что ничего страшного в этом нет, мол, близкие народы сот -
руд ничают, повторю – пример Украины перед глазами, когда за короткий
срок там взрастили ненависть к России. Это во-первых. А во-вторых, никто
не говорит, что турки на этом остановятся. Вот перечень территорий, на ко -
то  рых проживают тюркоязычные. То есть, по мыслям турок, это их вотчина:
Азер  байджан, Афганистан, Северный Кипр, Казахстан, Киргизия, Тур ция,
Турк менистан, Узбекистан. А теперь самое интересное – автономные обра-
зования на территории других стран: Восточный Туркестан (Синьцзян-Уй гур -
ский автономный район КНР), Или-Казахский автономный округ (КНР), Бар -
кёль-Казахский автономный уезд (КНР), Моры-Казахский автономный уезд
(КНР), Кызылсу-Киргизский автономный округ (КНР), Аксай-Казахский авто-
номный уезд (КНР), Сюньхуа-Саларский автономный уезд (КНР), Цзи ши -
шань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд (КНР), Республика Ал тай
(Рос сия), Республика Башкортостан (Россия), Чувашская Республика (Рос -
сия), Кабардино-Балкарская Республика (Россия), Карачаево-Черкес ская
Рес публика (Россия), Республика Крым (Россия), Республика Хакасия (Рос -
сия), Республика Саха (Россия), Республика Татарстан (Россия), Рес пуб ли ка
Тыва (Россия), Гагаузия (Молдавия).

Вот такой списочек, который по плану националистов Турции должен
быть отуречен. Как вы понимаете, в их планах России места нет, и тут они
прек расно сходятся во мнении с западными демократами. Знаете, ка кие
ло зунги гуляют по соцсетям? Процитирую: ««Vatan Ne TURKIYE Bize Ne
TUR KISTAN. Vatan Bizim Ayak Bastığımız Her Yerdir … TURAN!!!». Перевод –
«Ро дина, не Турция, не Туркестан. Родина – Это Везде, Где Мы Ступаем…
Ту  ран!!!». Вот так вот …» (https://mpsh.ru/27265-jerdogan-vzjalsja-za-proekt-
velikij-turan.html).
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Хочу надеяться, что уважаемый читатель с пониманием отнесётся к
при веденным мною выдержкам. Уверен, что они не оставляют сомнений
в нескрываемых пантуранистских устремлениях султана Эрдогана, на пу ти
реа лизации которых Мегринский христианский клин на территории Ре с -
пуб лики Армения, разделяющий Нахиджеван от Зангелана, Джеб раила,
Фи зули – теперь уже на территории Азербайджана, как кость в горле сул-
тана. В этой связи вполне закономерны вопросы – а чем это чревато и что
этому следует противопоставить? Не буду томить читателей подробным
опи санием угроз национальной безопасности не только Армении, но и ре -
гио на Южного Кавказа в целом, а приведу лишь аннотации к моим статьям,
опуб ликованным ИА REGNUM: «Сильная Россия – гарант мира на пла не те
Зем ля» (17. 12. 2020), «Союзному государству России, Бе лоруссии и Ар -
ме нии в добрый путь» (04. 01. 2021), «Никол и его подельники облажа-
лись, но виновата Россия» (07. 01. 2021). Итак, что же было на писано в
анно тациях к указанным выше статьям: «Надо быть либо круглым идио-
том, либо откровенным предателем (что в случае Армении срод ни идио-
тизму), чтобы на современном этапе истории армянской государственности
не осознавать, что безопасное существование и процветание, будущее на -
ше го народа и двух армянских государств – Армении и Арцаха (Нагорно-
Ка рабахская Республика. – Ред.) – возможно лишь в условиях вхож дения
Ар мении в Союзное государство России и Белоруссии. Силь ная Россия –
га рант мира не только в регионе Южного Кавказа, но и на Земле» (17. 12.
2020), «Союзное государство России, Бе лоруссии и Армении обнулит
пан туранистские бредни неоосманского султана Реджепа от захвата Мег -
рин ского христианского клина, разъединяющего исторический армянский
На хиджеван (отошедший с благословения идеологов мировой революции
в лице наркоминдела РСФСР Георгия Чичерина, подписавшего 16 марта
1921 года капитулянтский Московский договор между Россией и Турцией,
к Азербайджану) от Зангелана, Джеб раила и Физули, захваченных турецко-
азер байджанской военщиной и си рийс кими наемниками-террористами у
На горного Карабаха в ходе Ка рабахской войны» (04. 01. 2021) и «Хо те -
лось, чтобы данная статья была воспринята как просьба к нашим сооте-
чественникам в Рос сии, русским братьям оказать содействие в выработке
и организации противопоставления информационной войне против Рос -
сии, а стало быть, и Армении, контрсистемы, развенчивающей антиар -
мян ские и антироссийские цели стратегов цветных революций с берегов
По томака и Туманного Аль биона. Движение за вхождение Армении в
Союз ное государство Рос сии и Белоруссии при содействии перерастёт во
все народное» (07. 01. 2021).

Думается, что после столь подробной вводной части можно будет
из  ложить мое представление о главных направлениях общественно-по -
ли тического движения «Сильная Армения с Россией: за новый союз!».
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Первым, на мой взгляд, главным направлением деятельности нашего
дви жения должно стать разъяснение широким слоям населения Арме нии
со держания и сути тех глав и статей «Договора о создании Союзного го -
су  дарства», которые уже сейчас в совершенно искаженном виде препод-
носятся полутора десятком проплаченных фондом Сороса «Открытое об -
щест во – Армения» интернет-изданий и интернет-телевидением. Сих сер-
добольных ревнителей «сохранения» суверенитета и независимости Ар -
ме нии, которые почему-то заглохли и ушли в глубокое подполье в дни,
ког да спецподразделения Вооруженных сил члена НАТО Турции вкупе с
си рийскими террористами-наемниками развернули кровавую бойню в На -
гор ном Карабахе, сбивали над небом Армении вертолёт российских Во -
енно-космических сил. Своим подобным поведением они олицетворяли
трио известных обезьян, закрывших глаза, рот и уши в то время, когда ге -
не  ральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместо жесткого осужде-
ния несанкционированных (впрочем, как знать) со стороны Северо ат лан -
ти ческого альянса кровавых действий члена НАТО Турции, скрепя серд це
от давления излишних эмоций, уж больно сокрушался по поводу введе-
ния США санкций в отношении четырёх каких-то чиновников из ок ружения
ту рецкого султана Эрдогана в рамках наложенных на эту страну санкций.
А сейчас одно лишь упоминание о стремлении отдельных политический
пар тий «Национальное Единение», «Союз «Конституционное право», «Ре -
 формисты», «Справедливость и процветание» и впоследствии при соеди -
нившейся к движению партии «Альянс», а также организации «Крым ское
ополчение» и фонда «Благочестивое поколение» ввергло  этих же молча-
ливых и кротких соросят армянского розлива в состояние эта ких конвуль-
сий. И возопили они хором о том, что за спиной армянского на рода плетут-
ся интриги, чреватые потерей суверенитета и независимости Армении,
что на Республику Армения надвигается «русский са пог» и т. п., словом,
полилась антироссийская, русофобская пропагандистская по мойка. И это
в условиях, когда организаторы движения по вхож  дению Ар мении в Со -
юзное государство России и Белоруссии были крайне ограничены в воз-
можности доступа в телеэфир по властным и невластным те ле каналам и
весьма скромно (в информационном плане) оповестили на се ление РА о
своих планах. Между тем достаточно было по TV огласить со держание
Статьи 3 Главы 1. «Цели и принципы Союзного го сударства» или Статьи
6, уже не приходится говорить Статьи 7 из той же главы До го во ра, чтобы
это соросовское информационное отребье бы ло бы в очередной раз
уличено во лжи, в преднамеренном извращении Договора о соз дании
Союзного государства. Уверен, что куда убедительнее будут мои слова,
если представить на суд уважаемых читателей со держание этих статей.
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Итак, Статья 3 Глава 1. «Цели и принципы Союзного государства»
гла  сит: «1. Союзное государство базируется на принципах суверенного ра -
вен ства государств-участников, добровольности, добросовестного вы пол -
не ния ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано на
раз граничении предметов ведения и полномочий между Союзным госу-
дарством и государствами-участниками». А вот что написано в Статье 6:
«1. Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно пере-
данных Союзному государству полномочий суверенитет, независимость,
тер  риториальную целостность, государственное устройство. Конститу цию,
государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. 2.
Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других между-
народных организациях. Возможность единого членства в международ-
ных организациях, других международных объединениях определяется
го сударствами-участниками по взаимной договоренности». В наше тре-
вожное время особо актуальны положения Статьи 7: «1. Территория Со -
юз  ного государства состоит из государственных территорий государств-
участ ников. 2. Государства-участники обеспечивают целостность и непри -
кос новенность территории Союзного государства. 3. Внешней границей
Союз ного государства являются границы государств-участников с другими
го сударствами или пространственный предел действия государственных
су веренитетов государств-участников».

Думается, что вышеизложенные статьи Договора весьма убедительно
сви детельствуют в пользу их безальтернативности для Респуб ли ки Ар ме -
ния. Не сомневаюсь, что многие из борзописцев-охаивателей идеи вхож-
дения РА в Союзное государство и не читали текст Договора, если же чи -
та ли, то невольно хочу прибегнуть к цитате, обнародованноой комис са -
ром Жювом из популярной комедии 60-х годов ХХ века режиссеров Андре
Юне беля и Харуна Теззефа «Фантомас разбушевался». Так, комиссар
Жюв, роль которого сыграл талантливый артист Луи де Фюнес, ког да оче-
видные вещи его подчиненные не понимали, искренне сокрушаясь, вос-
клицал: еще раз повторю для тугодумов. Так вот для соросовской ин фор -
ма ционной шелухи, либо напрочь не понимающей содержание До говора
о Союзном государстве, либо претворяющейся таковыми, которых с раз-
ных ракурсов можно причислить к категории тугодумов (если не предате-
лей национальных интересов Армении), я был вынужден повторно приво-
дить выдержки из этого документа.

Естественно, что важной составляющей программы Оргкомитета дви -
же ния по вхождению Армении в Союзное государство должна стать выра-
ботка концепции национальной безопасности, полностью созвучной с глав-
ными положениями аналогичной концепции РФ, как то: 1) предотвращение
уг роз по всему их спектру; 2) территориальная целостность страны; 3) сох -
ра нение гражданского мира, свободы и прав; 4) интересы России в полити -
чес кой и геополитической сфере; 5) экономические интересы.
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Мне уже приходилось в статье, опубликованной 4 января 2021 года в
ИА REGNUM «Союзному государству России, Белоруссии и Армении в доб-
рый путь», несколько подробнее остановиться на исключительной востребо-
ванности тесного увязывания новой концепции национальной безопасности
РА с учетом жестокого поражения в Карабахской (сентября–ноября 2020 го да)
вой не с положениями соответствующего документа – «Стратегия на цио наль -
ной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом президен-
та Российской Федерации В. В. Путиным 31 декабря 2015 г. № 683.

Что же касается проработки экономических интересов РА в совре-
менных условиях, то и в этом вопросе нам следует досконально изучить
по  ложения Указа «О национальных целях развития Российской Феде ра -
ции на период до 2030 года», подписанного 21 июля 2020 года. Думается,
что национальные цели развития РФ на период до 2030 года, а именно:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) возможности
для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная
сре да для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпри-
нимательство; д) цифровая трансформация, – при профессиональном из -
ло жении применительно к социально-экономическим условиям жизни
граж дан Армении подавляющим большинством населения Армении бу -
дут всецело одобрены. Убеждён, что широкая разъяснительная работа
по ложений Договора о Союзном государстве, Стратегии национальной
бе  зопасности и Национальных целей развития РФ на период до 2030 г.
при  менительно к условиям Республики Армения станет предпосылкой
для разработки идеологической основы объединения подлинных патрио-
тов Армении и Арцаха, глубоко осознающих безальтернативность для
сох  ранения независимости и суверенитета Республики Армения вхожде-
ния в Союзное государство России и Белоруссии. Любые иные действия,
«фи лософствования» на тему утраты независимости и суверенитета есть
все го лишь современное озвучивание афоризма «Патриотизм – послед-
нее прибежище негодяев», произнесенного доктором Самуэлем Джон со -
ном в 1774 году (THE PATRIOT by Samuel Johnson. Adressed the Electors
of Great Britain. 1774, www.samueljohnson.com/thepatriot.html). Что ж, в нас -
тоя щее время сей афоризм в армянском изложении, пожалуй, выглядит
так: «Сопротивление вхождению Армении в Союзное государство – пос -
лед  нее прибежище негодяев».

Вместо послесловия. Когда писались эти строки, политический
класс Армении, правда, в несколько усеченном составе (имеются в виду
штат  ные ораторы из николвоваевской соросовской камарильи и пос тоян -
ные участники разнообразных телепередач на оппозиционных телекана-
лах), в режиме non stop оглашал взаимоисключающие оценки принятого
11 января 2021 года Заявления президента Азербайджанской Рес пуб ли ки,
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премьер-министра Республики Армения и президента Рос сий ской Фе де -
ра  ции в связи с реализацией Заявления от 9 ноября 2020 г. о прек ра ще -
нии военных действий в Нагорном Карабахе.

Я не стану подробно анализировать оценки, прозвучавшие относи-
тельно принятого вчера в Кремле Заявления. Так как я по образованию
ин  женер по автоматизации производственных процессов и управлению, у
ме  ня несколько другой подход к происходящему. Во-первых, что мы име -
ем на сегодня и кто представляет интересы РА на международной арене?
Это печально известный пораженец премьер-министр Никол Воваевич
Па  шинян, нежно именуемый в народе Николом–предателем, которого в
ап реле – мае 2018 года стратеги цветных революций с берегов Потомака
и Ту ман ного Альбиона в результате государственного переворота поса-
дили в кресло премьер-министра Республики Армения. Этот известный
ру софоб и безудержный критик членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС, столк-
нувшись с реалиями жизни, как то: с соседством «дружелюбной» и «мир -
но настроенной Турции», неизменно жаждущей крови армян и не только,
как и христиан, уже не приходится говорить о воинственных устремлениях
ап шеронского султана Алиева, потратившего за последние 7−8 лет свы ше
$11 млрд на покупку самых современных видов вооружения, – Никол–пре-
датель, сам себя отрицая, стал петь оды о своём благосклонном отноше-
нии к России, ОДКБ и ЕАЭС. Словом, он повел себя как в голливудских
филь мах, в которых уже немолодые представительницы древнейшей
про фессии [пусть читатель не путает с известными журналистами из ни -
кол воваевской семейной газеты «Айкакан жаманак» («Ар мянское вре мя»),
ко торые заняты тем же – проституцией, но в сфере политики] при каждой
встре че с потенциальным плательщиком изображают влюбленность. Но,
ви димо, тогда Николу Воваевичу пришлось тяж ко. Хотел он того или нет,
но пришлось раздваиваться. Ведь он еще не «разлюбил» своих поводы-
рей из-за бугра, которые продолжали ему щед ро платить. Читатель впол-
не резонно может подумать, что своими расска зами я ухожу от ответа на
конк ретный вопрос о моем отношении к За яв лению, подписанному 11 ян -
варя 2021 г. в Кремле. Заявление уже под писано, и думающий об интере-
сах своего государства политик, в моем по нимании, должен задаться воп -
ро сом: при каких условиях это Заяв ление максимально послужит интере-
сам армянского народа, двух армянских государств – Республики Ар ме -
ния и Республики Арцах. Ответ на этот вопрос прост. Заявление президен-
тов России, Азербайджана и премь ер-министра Армении сыграет мак си -
маль но благотворную роль в условиях вхождения Армении в Союзное го -
сударство России и Бело рус сии, причём вхождение в возможно короткие
сро ки. Ведь при этом, повторюсь, обес печение национальной безопасно-
сти, национальные интересы РФ и РА, национальные цели развития Рос -
сии на перспективу будут предельно созвучны интересам армянской госу-
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дарственности, Республики Армения. Собственно, данная статья была
пос вя щена рассмотрению взаимообусловленности именно этих вопро-
сов. А Россия, президент России глубокоуважаемый Владимир Вла ди ми -
ро вич Путин ничего же не станут делать в ущерб своей стране – Великой
Рос сии. И слава Богу, что это есть не зыб лемый факт.

P. S. Написав последнее предложение, не мог воздержаться от соб -
лаз на и не выразить слов признательности переизбранному спикеру пала-
ты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в ходе своей 50-
се кундной речи во время пресс-конференции 6 января 2021 г. произнесла
имя президента России Владимира Владимировича Путина шесть (!) раз.
Она заявила, что действия Дональда Трампа – это «подарок Путину», кото-
рый «хочет подорвать демократию, он это делает внутри страны и на меж-
дународной арене … Президент (имеет в виду Дональда Трампа. – А. Г.)
сде  лал вчера наибольший из многих его подарков Путину». А поблагода-
рить Нэнси Пелоси хочу за косвенное признание могущества России, за ее
убеж дение (ничего, что ложное), что все возможные беды великой страны,
ка ковой являются Соединенные Штаты Америки, подобно фантому воспри-
нимаются как исходящие из России. Поблагодарить за то, что американ-
ская сторона, видимо, следуя не явно выраженным косвенным советам
спи кера нижней палаты Конгресса США (ведь с возрастом, тем более пре-
клонным, приходит мудрость), пригласила Россию на инаугурацию избран-
ного президента США Джо Байдена. Представлять страну (Россию) на этом
столь важном в нынешнем сложном международном положении мероприя-
тии будет Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
США Анатолий Иванович Антонов.

Уважаемый читатель, был бы жив великий русский поэт-мыслитель
и дипломат Федор Иванович Тютчев, быть может, и про США написал бы
чет  веростишие, подобное известному про Россию, естественно, слегка
под корректировав последнюю строку: «Умом Америку не понять … В Аме -
ри ку нельзя только верить». Думается, что миллионы курдов из Ирака и
Си рии, да и не только они, но и многие, многие народы, разочаровавшиеся
в США, не стали бы возражать мне за эти крамольные мысли.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱԿԱՌԱԿՎԵԼԸ ՍՐԻԿԱՆԵՐԻ

ՎԵՐՋԻՆ ԱՊԱՍՏԱՆՆ Է

Անոտացիա
Միութենական պետության մասին Պայմանագրի դրույթների, ՌԴ Ազ -

գա յին անվտանգության ռազմավարության և Հայաստանի Հանրապետութ -
յան պայմանների առումով` մինչև 2030 թ. ՌԴ զարգացման ազգային նպա -
տակ  ների լայն բացատրական աշխատանքը նախադրյալ կդառնա Հայաս -
տա նի և Արցախի իսկական հայրենասերների, այն մարդկանց միավորելու
գա ղափարախոսական հենքի համար, ովքեր խորապես հասկանում են Ռու -
սաս տանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտ նե լու
դրոշի ներքո անկախության պահպանման անայլընտրանքայնությունը։

2021 թ. հունվարի 10-ի կիրակի օրը` Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ
Ալի ևի և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման նա -
խ օրեին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խորհրդակցություն
անց  կացրեց, որտեղ քննարկվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կար -
գա վորման հարցերը և իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ Խոր հր դակ -
ցութ յանը մասնակցել են ՌԴ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նի կո -
լայ Պատրուշևը, արտա քին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, պաշտ -
պա  նության նախարար Սեր գեյ Շոյգուն, Անվտանգության դաշնային ծա ռա -
յութ յան տնօրեն Ալեք սանդր Բորտնիկովը, Արտաքին հետախուզության ծա -
ռա յության տնօրեն Սեր գեյ Նառիշկինը։ Կիրակի օրն անցկացված խոր հր -
դակ ցության մասնակից ների կազմը, կարծում եմ, ամենայն համոզչությամբ
վկա յում է Ռուսաստանի հա մար Հարավկովկասյան տարածաշրջանում
խա ղա ղության պահպան ման բացառիկ կարևորությունը։ Եվ դա միան գա -
մայն օրինաչափ է, քանի որ Ռուսաս տանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղե -
կա վարների կողմից Լեռնային Ղարա բա ղում կրակի դադարեցման մասին
Հայ տարարության ստորագրու մից երկու ամիս հետո էլ ավելի ակնհայտ է
դառ նում, որ Ռուսաստանի ղե կավար Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի
կող մից թուրք-ադրբեջանական բա զենե րին` սուլթան Էրդողանին և սուլթան
Ալի ևին խաղաղություն պարտա դրելը զերծ պահեց Լեռնային Ղարաբաղի
բնակ  չությանը ցեղասպանութ յունից, ինչպես նաև էապես զսպեց նեո օս ման -
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յան սուլթանի` Թուրքմենստա նում, Ղազախստանում, Ուզբեկստանում, Տա -
ջիկ ստանում և Ղրղզստանում ռազ մական ծավալապաշտական ներկայության
հե տագա առաջմղման տենդը։

Իսկ այդ հանգամանքը, իր հերթին, փոքր-ինչ արգելակեց սուլթան Ռե -
ջե փի «Մեկ ազգ` վեց պետություն» կարգախոսի ներքո Մեծ Թուրանի վեր -
ստեղծման բաղձալի երազանքի իրականացումը։ Աստված մի արասցե, որ
նման բան պատահի, թե չէ կասկածից վեր է, որ Էրդողանն այդքանով չէր
բա  վարարվելու և, անշուշտ, աչքը կտնկեր նաև այլ երկրների տարածք նե -
րում և առաջին հերթին Ռուսաստանում գտնվող ինքնավար կազմավորում -
նե րի վրա։ Սրա վերաբերյալ հրապարակվեց Ալեքսեյ Տուրչինովի բավական
հե տաքրքիր հոդվածը «Мировое политическое шоу» տեղեկատվա-վերլու -
ծա բանական պարբերականի ինտերնետ-պորտալում` «Էրդողանը ձեռնար -
կել է «Մեծ Թուրան» նախագիծը» վերնագրով։ Որոշ մեջբերումներ կատարեմ
այդ հոդվածից. «2009 թ. հոկտեմբերի 3-ին չորս պետություններ (Ադր բեջա նը,
Ղա զախստանը, Ղրղզստանը, Թուրքիան) ստորագրեցին Նախիջևանի (Նա -
խի ջևանը բուն հայկական տարածք է, որը 1921 թ. մարտի 16-ին Խոր հր դա -
յին Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև կնքված Մոսկվայի պայմանա գ րով ան -
ցավ Խորհրդային Ադրբեջանին – Ա. Գ.) համաձայնագիրը Թյուրքա լե զու պե -
տութ յունների համագործակցության խորհուրդ ստեղծելու մասին»։ Այնու -
հետև կարդում ենք. «2018 թ. ապրիլի 30-ին Ուզբեկստանը պաշտոնա պես
մտավ Թյուրքական խորհրդի կազմի մեջ։ 2019 թ. սեպտեմբերի 14-ին
Թուրք   մենստանը մտավ Թյուրքական խորհուրդ ... Եթե որևէ մեկը մտածում է,
թե ոչ մի ահավոր բան չկա սրա մեջ, թե, իբր, հոգեհարազատ ժողովուրդ նե րը
հա մագործակցում են, կրկնեմ` Ուկրաինայի օրինակն աչքներիս առջև է, երբ
կարճ ժամկետում նրանց մեջ ատելություն սերմանեցին Ռուսաստա նի հան -
դեպ։ Սա` մեկ։ Եվ երկրորդ` ոչ ոք չի ասում, թե թուրքերն այսքանով կբա վա -
րար վեն։ Ահա այն տարածքների ցանկը, որտեղ թյուրքալեզու ժողո վուրդ -
ներ են ապրում։ Այսինքն` ըստ թուրքերի, դա իրենց վոտչինան է` Ադ րբե ջան,
Աֆ ղանստան, Հյուսիսային Կիպրոս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Թուր քիա,
Թուրք մենստան, Ուզբեկստան։ Իսկ հիմա` ամենահետաքրքիրը. ինք նավար
կազ մավորումներն այլ երկրների տարածքներում` Արևելյան Թուր քեստան
(ՉԺՀ-ի Սինցզյան-Ույղուրական ինքնավար շրջան), Իլի-Ղա զա խական ինք -
նա վար շրջան (ՉԺՀ), Բարքյոլ-Ղազախական ինքնավար շր ջան (ՉԺՀ), Մո րի-
Ղա զախական ինքնավար գավառ (ՉԺՀ), Կըզըլսու-Ղրղզա կան ինքնավար
շրջան (ՉԺՀ), Աքսայ-Ղազախական ինքնավար գավառ (ՉԺՀ), Սյունհուա-Սա -
լար յան ինքնավար գավառ (ՉԺՀ), Ցզիշիշան-Բաոան-Դունս յան-Սալարյան
ինք նավար գավառ (ՉԺՀ), Ալթայի Հանրապետություն (Ռու սաստան), Բաշ -
կոր տոստանի Հանրապետություն (Ռուսաստան), Չուվա շիա յի Հան րա պե -
տութ յուն (Ռուսաստան), Կաբարդինո-Բալկարիայի Հան րա  պե տություն
(Ռու սաստան), Կարաչաևո-Չերքեզիայի Հանրապետություն (Ռու սաստան),
Ղրի մի Հանրապետություն (Ռուսաստան), Խակասիայի Հան րապետություն
(Ռու սաստան), Սախայի Հանրապետություն (Ռուսաստան), Թաթարստանի
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Հան րապետություն (Ռուսաստան), Տիվայի Հանրապե տութ յուն (Ռու սաս -
տան), Գագաուզիա (Մոլդովա)։

Ահա այսպիսի ցուցակ, որն ըստ Թուրքիայի ազգայնականների` պետք
է թուրքացվի։ Ինչպես հասկանում եք, նրանց ծրագրերում Ռուսաստանը տեղ
չու նի, և այստեղ նրանք հիանալիորեն համակարծիք են արևմտյան դեմոկ -
րատ  ների հետ։ Գիտե՞ք ինչ կարգախոսներ են պտտվում սոցցանցերում։
Մեջ  բերում եմ. ««Vatan Ne TURKIYE Bize Ne TURKISTAN. Vatan Bizim Ayak
Bas tığımız Her Yerdir ... TURAN!!!» (թարգմ.` «Հայրենիքը միայն Թուրքիան,
միայն Թուրքեստանը չէ։ Հայրենիքն ամենուր է, որտեղ դնում ենք մեր ոտքը ...
Թու րա՛նը»)։ Հե՛նց այսպես ...» (https://mpsh.ru/27265-jerdogan-vzjalsja-za-
proekt-velikij-turan.html).

Հույս ունեմ, որ հարգելի ընթերցողն ըմբռնումով կմոտենա իմ կա տա -
րած մեջբերումներին։ Համոզված եմ, որ դրանք կասկածներ չեն թող նում
սուլ թան Էրդողանի անթաքույց պանթուրանական նկրտումների մասին,
որոնց իրագործման ճանապարհին Մեղրիի քրիստոնեական սեպը Հայաս -
տա նի Հանրապետության տարածքում, որը բաժանում է Նախիջևանը Զան -
գե լանից, Ջեբրայիլից, Ֆիզուլիից – այժմ արդեն Ադրբեջանի տարածքում,
ոս կոր է սուլ թանի կոկորդին։ Այս առնչությամբ միանգամայն օրինաչափ են
հե տևյալ հար ցե րը. իսկ ինչո՞վ է սա հղի, և ի՞նչ պետք է հակադրել դրան։
Չեմ հոգ նեցնի ընթերցողներին ոչ միայն Հայաստանի ազգային, այլև առ հա -
սա րակ Հա րա վային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգության սպառ -
նա լիքների մանրամասն նկարագրությամբ, այլ կներկայացնեմ միայն իմ
հոդ վածների անոտացիաները` հրապարակված REGNUM հայ րե նա սի րա -
կան տեղե կատ վական գործակալության կողմից, դիցուք. «Ուժեղ Ռու սաս -
տա նը խա ղաղության երաշխավորն է Երկիր մոլորակի վրա» (17. 12. 2020),
«Բա րի երթ Ռուսաստանի, Բելառուսի և Հայաստանի Միութենական պե -
տութ յանը» (04. 01. 2021), «Պարտվեցին Նիկոլն ու նրա հանցակիցները, բայց
մե ղավոր է Ռու սաստանը» (07. 01. 2021)։ Եվ այսպես, ի՞նչ էր գրված նշյալ
հոդ վածների ան ոտա ցիաներում. «Կամ լրիվ ապուշ, կամ բացահայտ դա -
վա ճան (Հայաս տա նի պարագայում ապուշության «ազգականն» է) պետք է
լի նել` հայոց պետականության արդի փուլում չհասկանալու համար, որ մեր
ժո ղովրդի և հայ կական երկու պետությունների` Հայաստանի և Արցախի
(Լեռ նային Ղա րա բաղի Հանրապետություն – խմբ.) անվտանգ գոյությունն ու
բար գավա ճումը հնարավոր են լոկ Ռուսաստանի և Բելառուսի Միու թե նա -
կան պետութ յան մեջ Հայաստանի մտնելու պայմաններում։ Ուժեղ Ռու սաս -
տա նը խաղա ղութ յան երաշխավորն է ոչ միայն Հարավային Կովկասի տա -
րա ծաշրջա նում, այլև Երկիր մոլորակի վրա» (17. 12. 2020), «Ռուսաստանի,
Բե  լա ռուսի և Հայաստանի Միութենական պետությունն ի չիք կդարձնի նեո -
օս ման յան սուլթան Ռեջեփի` Մեղրիի քրիստոնեական սեպը զավթելու պան -
թու րա նական զառանցանքները, սեպ, որը կտրում է հայկական պատմա -
կան Նախիջևանը (որը համաշխարհային հեղափոխության գաղափարա -
խոս  ների` հանձին ՌԽՖՍՀ արտաքին գործերի ժողկոմ Գեորգի Չիչերինի,
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օրհ  նութ յամբ 1921 թ. մարտի 16-ին Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև ստո -
րա գրված Մոսկվայի կապիտուլյանտական պայմանագրով անցավ Ադրբե -
ջա նին) Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղից
թուրք-ադրբեջանական հրոսակների և սիրիական վարձկան-ահաբեկիչ նե րի
զավ թած Զանգելանից, Ջեբրայիլից ու Ֆիզուլիից» (04. 01. 2021) և «Կցան -
կա նայի, որպեսզի այս հոդվածն ընկալվեր որպես խնդրանք ռու սաս տա նա -
բնակ մեր հայրենակիցներին, ռուս եղբայրներին` աջակցություն ցու ցաբե րել
Ռու սաստանի, ասել է թե` նաև Հայաստանի դեմ տեղեկատ վական պա տե -
րազ մին հակադրվելու համակարգի մշակման և կազմակերպ ման գործում,
հա  կահամակարգ, որը կպսակազերծեր Պոտոմակի և Մառա խլապատ Ալ -
բիո  նի ափերից գունավոր հեղափոխությունների ստրատեգ ների հա կա հայ -
կա կան և հակառուսական նպատակները։ Ռուսաստանի և Բե  լառուսի Միու -
թե նական պետության մեջ Հայաստանի մտնելու շարժումն աջակ ցութ յան դեպ -
քում կվերաճի համաժողովրդականի» (07. 01. 2021)։

Կարծում եմ, որ այսքան հանգամանալից ներածականից հետո կարելի
կլի նի ներկայացնել իմ պատկերացումը «Ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ.
հա նուն նոր միության» հասարակական-քաղաքական շարժման գլխավոր ուղ -
ղութ  յուն ների մասին։

Իմ կարծիքով, մեր շարժման առաջին գլխավոր ուղղությունը պետք է
դառ  նա Հայաստանի բնակչության լայն շերտերին «Միութենական պե տութ -
յան ստեղծման մասին պայմանագրի» այն գլուխների և հոդվածների բովան -
դա կությունն ու էությունը բացատրելը, որոնք արդեն այժմ բավական խե ղա -
թ յուր  ված ձևով են մատուցում Սորոսի «Բաց հասարակություն – Հայաս -
տան» հիմնադրամի կողմից վճարված մեկուկես տասնյակ ինտերնետ-
պար  բե րականներն ու ինտերնետ-հեռուստատեսությունը։ Հայաստանի ինքն -
իշ խանության և անկախության «պահպանման» սույն սրտացավ ջատագով -
նե րը, որոնք, չգիտես ինչու, լեզուները կուլ էին տվել և խոր ընդհատակ էին
ան ցել այն օրերին, երբ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի զինված ուժերի հատուկ
ստո  րաբաժանումները սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների հետ արյունա լի
սպանդ էին ծավալել Լեռնային Ղարաբաղում, Հայաստանի երկնքում ռու սա -
կան Ռազմատիեզերական ուժերի ուղղաթիռ էին խփում։ Իրենց այս պահ -
ված քով նրանք մարմնավորում էին հայտնի կապիկների տրիոն, որոնք փա -
կում էին աչքերը, բերաններն ու ականջներն այն ժամանակ, երբ ՆԱՏՕ-ի
գլխա վոր քարտուղար Ենս Սթոլթենբերգը, ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի`
Հյու  սի սատլանտյան դաշինքի կողմից չարտոնված (ի´նչ իմանաս) արյու -
նալի գործողությունները խստորեն դատապարտելու փոխարեն, ավելորդ
հույ  զերի պատճառով իր վրա ուժ գործադրելով, սաստիկ ափսոսում էր ԱՄՆ-ի
կող մից թուրք սուլթան Էրդողանի շրջապատից ինչ-որ չորս պաշտոնյանե րի
հան դեպ պատժամիջոցներ մտցնելու համար` այդ երկրի վրա դրված պատ -
ժա միջոց ների շրջանակում։ Իսկ հիմա մի շարք քաղաքական կու սակ ցութ -
յուն ների` «Ազգային Միաբանություն», «Սահմանադրական իրավունք» մի -
ութ յուն», «Ռեֆորմիստներ», «Արդարություն և բարգավաճում», և հետա գա -
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յում շարժմանը միացած «Ալյանս» կուսակցության ու «Ղրիմի կամա վո րա -
կան ների միություն» կազմակերպության և «Բարեպաշտ սերունդ» հիմ նա -
դրա մի լոկ հիշատակումը հայկական շշալցման այս բոլոր լռակյաց ու հե զա -
բա րո սորոսականներին ջղակծկումների է մատնել։ Եվ բազմաձայն աղ մուկ
բարձ րացրին նրանք առ այն, որ հայ ժողովրդի թիկունքի հետևում նյութ վում
են դավեր, որոնք սպառնում են Հայաստանի ինքնիշխանության ու ան կա -
խութ յան կորստով, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա կախվում է
«ռու  սական սապոգը» և այլն, մի խոսքով` հորդեց հակառուսական ռու սատ -
յաց քարոզչակեղտը։ Եվ սա` այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանի ու Բե -
լա ռուսի Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելու շարժման
կազ մակերպիչների համար չափազանց սահմանափակ էին հեռուստաեթեր
դուրս գալու հնարավորությունները իշխանական և ոչ իշխանական հե ռուս -
տա  ալիքներով, և նրանք բավական համեստ էին (տեղեկատվական առու մով)
տե ղեկացնում ՀՀ բնակչությանն իրենց ծրագրերի մասին։ Այնինչ, բա վա կան
էր TV-ով հնչեցնել Պայմանագրի 1-ին Գլխի 3-րդ հոդվածի` «Միու թենական
պե տության նպատակները և սկզբունքները, կամ` Պայմանագրի նույն Գլխի
6-րդ հոդվածի բովանդակությունը, էլ չեմ ասում 7-րդ հոդվածի մա սին, որ -
պես զի սորոսյան տեղեկատվական թափթփուկները հերթական ան  գամ մեր -
կաց վեին ստի, Միութենական պետության ստեղծման մասին Պայ մանագրի
մի տումնավոր խեղաթյուրման մեջ։ Համոզված եմ, որ շատ ավելի հա մոզիչ
կլի նեն իմ խոսքերը, եթե հարգելի ընթերցողների դատին ներ կայաց նեմ այդ
հոդ վածների բովանդակությունը։

Եվ այսպես, 1-ին Գլխի 3-րդ հոդվածը` «Միութենական պետության
նպա  տակները և սկզբունքները», ասում է. «1. Միութենական պետությունը
հեն վում է մասնակից պետությունների ինքնիշխան հավասարության, կա -
մա  վորության, նրանց կողմից փոխադարձ պարտավորությունների բարե -
խի ղճ կատարման վրա։ 2. Միութենական պետությունը հիմնված է միու թե -
նա  կան պետության և մասնակից պետությունների միջև կառավարման
առար  կաների և լիազորությունների սահմանազատման վրա»։ Իսկ ահա թե
ինչ է գրված 6-րդ հոդվածում. «Յուրաքանչյուր մասնակից պետություն պահ -
պա  նում է` միութենական պետությանը կամավոր փոխանցված լիազորութ -
յուն  ները` ինքնիշխանությունը, անկախությունը, տարածքային ամբողջակա -
նութ  յունը, պետական կարգը։ Սահմանադրությունը, պետական դրոշը, զի -
նա  նշանը և պետականության այլ խորհրդանշանները։ 2. Մասնակից պե -
տութ յուն ները պահպանում են իրենց անդամակցությունը ՄԱԿ-ին և մի ջազ -
գա  յին այլ կազմակերպություններին։ Միջազգային կազմակերպություն նե -
րում, միջազգային այլ միավորումներում միասնական անդամակցության հնա -
րա վո րութ յունը մասնակից պետությունները որոշում են փոխադարձ պայմա -
նա վոր վա ծությամբ»։ Մեր տագնապահույզ ժամանակներում հատկապես
ար դիական են 7-րդ հոդվածի դրույթները. «1. Միութենական պետության
տա  րածքը կազմված է մասնակից պետությունների պետական տա րածք նե րից։
2. Մասնակից պետությունները ապահովում են միութենական պետության

869

ՌԴ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ...



տա  րածքի ամբողջականությունն ու անձեռնմխելիությունը։ 3. Միութենա -
կան պետության արտաքին սահման են հանդիսանում մասնակից պետութ -
յուն  ների սահմաններն այլ պետությունների հետ կամ մասնակից պետութ -
յուն  ների պետական ինքնիշխանությունների գործողության տարածական
սահ մանը»։

Կարծում եմ, որ Պայմանագրի վերոնշյալ հոդվածները բավական հա -
մո  զիչ խոսում են հօգուտ իրենց անայլընտրանքայնության` Հայաստանի
Հան  րապետության համար։ Չեմ կասկածում, որ Միութենական պետության
մեջ ՀՀ-ի մտնելու գաղափարը վատաբանող գրչակներից շատերը չեն էլ
կար  դացել Պայմանագրի տեքստը, իսկ եթե կարդացել են, ապա ակամա
ցան  կանում եմ դիմել կոմիսար Ժյուվի ցիտատին ХХ դարի 60-ականների
«Ֆան  տոմասը մոլեգնում է» հանրահայտ կոմեդիայից (ռեժիսորներ` Անդրե
Յու նեբել և Հարուն Թազիեֆ)։ Երբ կոմիսար Ժյուվի, որի դերը կատարում է
տա ղանդավոր դերասան Լուի դը Ֆյունեսը, ստորադասները չէին հաս կա -
նում ակնհայտ բաները, նա անկեղծորեն վշտանում էր` բացականչելով. նո -
րից կրկնում եմ բթամիտների համար։ Եվ ահա, սորոսյան տեղե կատ վական
թափ  թփուկների համար, որոնք կամ բնավ չեն հասկանում Միութե նա կան
պե  տության մասին Պայմանագրի բովանդակությունը, կամ ձևաց նում են, թե
այդ  պիսին են, որոնց տարբեր ռակուրսներով կարելի է դասել բթամիտների
(եթե ոչ` Հայաստանի ազգային դավաճանների) կարգին, ես ստիպված եղա
նո   րից մեջբերումներ կատարել այդ փաստաթղթից։

Բնականաբար, Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելու
շարժ  ման Կազմկոմիտեի ծրագրի կարևոր բաղադրիչը պետք է դառնա ազ -
գա   յին անվտանգության այնպիսի հայեցակարգի մշակումը, որը լիովին հա -
 մա  հունչ պետք է լինի ՌԴ համանման հայեցակարգի գլխավոր դրույթներին,
դի ցուք. 1) սպառնալիքների կանխում դրանց ողջ ընդգրկումով, 2) երկրի տա -
րած քային ամբողջականություն, 3) քաղաքացիական խաղաղության, ազա -
 տութ յան և իրավունքների պահպանում, 4) Ռուսաստանի շահերը քաղա քա -
կան և աշխարհաքաղաքական ոլորտում, 5) տնտեսական շահեր։

Ես իմ «Բարի երթ Ռուսաստանի, Բելառուսի և Հայաստանի Միու թե -
նա կան պետությանը» հոդվածում` հրապարակված 2021թ. հունվարի 4-ին
REGNUM տեղեկատվական գործակալությունում, արդեն մի փոքր ավելի
ման րամասն եմ անդրադարձել ՀՀ ազգային անվտանգության նոր հայե ցա -
կար գի (հաշվի առնելով 2020 թ. սեպտեմբեր-նոյեմբերին Ղարաբաղյան պա -
տե  րազմում կրած դաժան պարտությունը) և համապատասխան փաստա -
թղթի` «Ռուսաստանի Դաշնության ազգային անվտանգության հայեցակար գի»
(հաս տատված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վ. Վ. Պուտինի կող մից
2015 թ. դեկտեմբերի 31-ին, N 683) դրույթների սերտ շաղկապման բա ցառիկ
ան հրաժեշտությանը։

Իսկ ինչ վերաբերում է ՀՀ տնտեսական շահերի մշակմանը արդի պայ -
ման ներում, ապա այս հարցում ևս մենք պետք է մանրակրկիտ ուսում նա սի -
րենք «Մինչև 2030 թ. Ռուսաստանի Դաշնության զարգացման ազգային նպա -
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տակ ների մասին» հրամանագրի (ստորագրված 2020 թ. հուլիսի 21-ին) դրույթ -
նե րը։ Կարծում եմ, որ մինչև 2030 թ. ՌԴ զարգացման ազգային նպատակ նե րը,
որոնք են` ա) բնակչության պահպանում, մարդկանց առողջություն և բա րե -
կե ցություն, բ) ինքնակայացման և տաղանդների զարգացման հնարա վո -
րութ  յուններ, գ) կյանքի հարմարավետ և անվտանգ միջավայր, դ) արժա նա -
պա տիվ, արդյունավետ աշխատանք և հաջող ձեռներեցություն, ե) թվա յին
տրանս ֆորմացիա, Հայաստանի քաղաքացիների կյանքի սոցիալ-տն տե  սա -
կան պայմաններում կիրառության պրոֆեսիոնալ ներկայացման դեպ քում,
հա վանության կարժանանան Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծա մաս -
նութ յան կողմից։ Համոզված եմ, որ Միութենական պետության մասին Պայ -
մա նագրի դրույթների, ՌԴ Ազգային անվտանգության ռազմավարության և
Հա յաստանի Հանրապետության պայմանների առումով` մինչև 2030 թ. ՌԴ
զար գացման ազգային նպատակների լայն բացատրական աշխատանքը
նա խադրյալ կդառնա Հայաստանի ու Արցախի իսկական հայրենասերների,
այն մարդկանց միավորելու գաղափարախոսական հենքի համար, ովքեր
խո   րապես հասկանում են Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պե -
տութ յան մեջ Հայաստանի մտնելու դրոշի ներքո անկախության պահ պան -
ման անայլընտրանքայնությունը։ Ցանկացած այլ գործողություն, անկա -
խութ   յան և ինքնիշխանության կորստի թեմայով «իմաստակություն» լոկ
«Հայ  րե նասիրությունը սրիկաների վերջին ապաստանն է» աֆորիզմի ժա -
մա նակակից արտահայտությունն է, որն արել է դոկտոր Սեմուել Ջոնսոնը
1774թ. (THE PATRIOT by Samuel Johnson. Adressed the Electors of Great Britain.
1774, www.samueljohnson.com/thepatriot.html)։ Դե ինչ, ներկայում այս աֆո -
րիզ մը հայկական շարադրմամբ, թերևս, հնչում է այսպես. «Միութենական պե -
տութ յանը Հայաստանի անդամակցությանը հակառակվելը սրիկաների վեր ջին
ապաստանն է»։

Վերջաբանի փոխարեն: Երբ գրվում էին այս տողերը, Հայաստանի
քա  ղաքական դասը, իհարկե, փոքր-ինչ հատյալ կազմով (նկատի ունեմ նի -
կոլ   վովաևիչյան սորոսյան խառնամբոխի հաստիքային հռետորներին և ընդ -
դի մադիր հեռուստաալիքների տարատեսակ հեռուստահաղորդումների մշ -
տա կան մասնակիցներին) non stop ռեժիմով հնչեցնում էին փոխբացառող
գնա  հատականներ 2021 թ. հունվարի 11-ին Ադրբեջանի Հանրապետության
նա  խագահի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ռուսաստանի
Դաշ  նության նախագահի ընդունած Հայտարարության վերաբերյալ` 2020 թ.
նո  յեմբերի 9-ին Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների դա -
դա  րեցման Հայտարարության իրականացման հետ կապված։

Մանրամասն չեմ վերլուծի երեկ Կրեմլում ընդունված Հայտարարութ յան
վե րաբերյալ հնչեցված գնահատականները։ Կրթությամբ արտադրա կան
պրո ցեսների ավտոմատացման և կառավարման ինժեներ լինելով` փոքր- ինչ
այլ մոտեցում ունեմ կատարվածին։ Նախ` ի՞նչ ունենք այսօր և ո՞վ է ներ կա -
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յաց նում ՀՀ շահերը միջազգային ասպարեզում։ Դա տխրահռչակ պարտ վո -
ղա կան վարչապետ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանն է, որին ժողո վուր դը քնքշա -
բար Նիկոլ–դավաճան է անվանում, որին 2018 թ. ապրիլ–մայիսին Պո տո մա կի
և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերից գունավոր հեղափոխութ յուն ների
ստրա տեգները պետական հեղաշրջման արդյունքում նստեցրին Հա յաստանի
Հան րապետության վարչապետի աթոռին։ Այս հայտնի ռուսա տ յացն ու
ՀԱՊԿ-ին և ԵՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցության անզուսպ քն նա դատը,
Նի կոլ–դավաճանը, բախվելով կյանքի իրողություններին, դիցուք` «բա րե կա -
մա սեր» ու «խաղաղ տրամադրված Թուրքիայի» հարևանությանը, որը
մշտա պես հայերի, և ոչ միայն, ինչպես և քրիստոնյաների արյունն է տենչում,
էլ չեմ ասում ափշերոնյան սուլթան Ալիևի ռազմատենչ նկրտումների մասին,
որը վերջին 7–8 տարիներին ավելի քան $11 մլրդ է ծախսել ամենաարդիա -
կան սպառազինություններ գնելու համար, ինքն իրեն ժխտելով, սկսեց ձո -
ներ երգել Ռուսաստանի, ՀԱՊԿ-ի ու ԵՏՄ-ի հանդեպ իր բարեհաճ վերա բեր -
մուն  քի մասին։ Մի խոսքով` նա իրեն պահեց այնպես, ինչպես հոլիվուդյան
ֆիլ  մերում է, որոնցում հնագույն մասնագիտության արդեն ոչ երիտասարդ
ներ  կայացուցչուհիները (ընթերցողը թող չշփոթի նիկոլվովաևիչյան ընտա -
նե կան թերթի` «Հայկական ժամանակի» հայտնի լրագրողների հետ, որոնք
զբաղ  ված են նույն բանով` մարմնավաճառությամբ, բայց քաղաքականութ -
յան ոլորտում) պոտենցիալ վճարողի հետ հանդիպելիս սիրահարվածութ -
յուն են խաղում։ Բայց, հավանաբար, այդ դեպքում ծանր էր Նիկոլ Վովաևի -
չի վիճակը։ Ցանկանում էր նա, թե ոչ, բայց ստիպված էր երկատվել։ Չէ՞ որ դեռ
չէր «հիասթափվել» արտասահմանցի իր ուղեվարների սիրուց, որոնք շա -
րու  նա կում էին նրան շռայլորեն վճարել։ Ընթերցողը միանգամայն իրավա -
ցիո  րեն կարող է մտածել, թե իմ պատմություններով ես հեռանում եմ կոնկ -
րետ հարցի պատասխանից, թե ինչ վերաբերմունք ունեմ 2021 թ. հունվարի
11-ին Կրեմլում ստորագրված Հայտարարության հարցին։ Հայտարարութ -
յունն արդեն ստորագրված է, և իր պետության շահերի մասին մտածող քա -
ղա  քական գործիչը, ըստ իս, պետք է հարց տա. ի՞նչ պայմաններում այդ
փաս տաթուղթն առավելագույնս կծառայի հայ ժողովրդի, հայկական երկու
պե տությունների` Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապե -
տութ  յան շահերին։ Հարցի պատասխանը պարզ է։ Ռուսաստանի, Ադրբեջա նի
նա խագահների ու Հայաստանի վարչապետի Հայտարարությունը առա վել
բա րերար դեր կխաղա Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պե տութ -
յան մեջ Հայաստանի մտնելու, ընդ որում` հնարավորինս կարճ ժամ կետում
մտնե լու պայմաններում։ Չէ՞ որ այդ դեպքում, կրկնում եմ, ՌԴ-ի և ՀՀ-ի ազ -
գա յին անվտանգության ապահովումը, ազգային շահերը, հետագայում ՌԴ
զար գացման ազգային նպատակներն առավելագույնս համահունչ կլի նեն
հա յոց պետականության, Հայաստանի Հանրապետության շահերին։ Ըստ
էութ յան, այս հոդվածը նվիրված է հենց այս հարցերի փոխադարձ պայմանա -
վոր վածության դիտարկմանը։ Իսկ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի նախագահ,
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մե ծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը ոչինչ չեն անի ի վնաս իրենց
երկ րի` Մեծ Ռուսաստանի։ Եվ փառք Աստծո, որ դա անսասան փաստ է։

Հ. Գ. Գրելով վերջին նախադասությունը` չկարողացա զերծ մնալ գայ -
թա կղությունից և երախտագիտության խոսքեր չասել ԱՄՆ Կոնգրեսի Ներ -
կա   յացու ցիչների պալատի վերընտրված խոսնակ Նենսի Փելոսիին, որը 2021 թ.
հուն վարի 6-ի մամուլի ասուլիսի ժամանակ իր 50 վայրկյանանոց ելույթի ըն -
թաց քում արտաբերեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Վլադիմիրո վիչ
Պու տինի անունը վեց (!) անգամ։ Նա ասաց, որ Դոնալդ Թրամփի գոր ծո -
ղութ յունները «նվեր են Պուտինին», որը «ցանկանում է խափանել դեմո կրա -
տիան, նա դա անում է երկրի ներսում և միջազգային ասպարեզում ... Նա -
խա գահը (նկատի ունի Դոնալդ Թրամփին – Ա. Գ.) երեկ Պուտինին արած իր
շատ նվերներից ամենամեծն արեց»։ Իսկ Նենսի Փելոսիին շնոր հա կա լութ -
յուն հայտնել եմ ցանկանում Ռուսաստանի անուղղակի հզորութ յունը ճա նա -
չե լու համար, նրա այն համոզման (ոչինչ, որ կեղծ) համար, որ մեծ երկրի, ինչ -
պի սին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, հնարավոր բոլոր փոր ձանքները
ուր  վականի նման ընկալվում են որպես Ռուսաստանից բխող։ Շնոր հա կա լութ -
յուն հայտնել այն բանի համար, որ ամերիկյան կողմը, ըստ երևույթին, հետ ևե -
լով ԱՄՆ Կոնգրեսի ստորին պալատի խոսնակի ոչ ակն հայտ արված` ան ուղ -
ղա կի խորհուրդներին (չէ՞ որ տարիքի, առավել ևս` պատ կառելի տարիքի
հետ է գալիս իմաստնությունը), հրավիրել է Ռու սաս տանին ԱՄՆ ընտրյալ նա -
խա գահ Ջո Բայդենի երդմնակալությանը։ Եր կիրը (Ռուսաստանը) ներկայիս
մի ջազգային բարդ իրադրությունում այդքան կա րևոր միջոցառմանը կներ կա -
յաց  նի ԱՄՆ-ում Ռուսաստանի Դաշնության Ար տակարգ և լիազոր դեսպան
Անա տոլի Իվանովիչ Անտոնովը։

Հարգելի ընթերցող, եթե ողջ լիներ ռուս մեծ մտածող, բանաստեղծ և
դի  վանագետ Ֆյոդոր Իվանովիչ Տյուտչևը, գուցե ԱՄՆ-ի մասին էլ կգրեր քա -
ռա  տող, այնպես, ինչպես Ռուսաստանի մասին հայտնի քառատողը, բնա -
կա նաբար, թեթևակի շտկելով վերջին տողը. «Ամերիկային խելքով չես հաս -
կա նա ... Ամերիկային չի կարելի միայն հավատալ»։ Կարծում եմ, որ Իրաքի
ու Սիրիայի միլիոնավոր քրդերը, և ոչ միայն նրանք, այլև ԱՄՆ-ի հարցում
հիաս թափված շատ ու շատ ժողովուրդներ չէին առարկի ինձ այս խռովիչ
մտ քե րի համար։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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АРМЕНИЯ БУДЕТ СИЛЬНА И В БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОЛЬКО В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Аннотация
Вхождение Республики Армения в Союзное государство России и

Бе  лоруссии в условиях готовящейся турецко-азербайджанской военщи-
ной новой войны и экономической экспансии является жизненно необхо-
димым фактором сохранения независимости и суверенитета Армении,
обес  печения безопасности двух армянских государств. Всё остальное –
от лукавого!

Уважаемый читатель, не хотелось начинать статью с информацион-
ной сенсации, но необходимость объективного осмысления событий, раз-
ворачивающихся в армянском обществе в наши дни, побуждает уже в
чет  вертый раз в 2021 году поделиться раздумьями о моем видении буду-
щего Республики Армения (далее – РА) и Республики Арцах (На гор но-Ка -
ра бахская Республика. – Ред.).

Итак, в январе текущего года ИА REGNUM опубликовало мои статьи
«Союз  ному государству России, Белоруссии и Армении в добрый путь»
(04. 01. 2021 г.), «Никол и его подельники облажались, но виновата Рос сия»
(07. 01. 2021 г.), «Противление вхождению Армении в Союзное государство –
при бежище негодяев» (12. 01. 2021 г.). В указанных публикациях были
рас  крыты некоторые подробности о первых шагах Организационного ко -
ми  тета по организации общественно-политического движения по вхожде-
нию РА в Союзное государство России и Белоруссии (далее – Орг ко ми тет).
Так вот несмотря на новогодние и рождественские праздники в адрес уч -
ре  дителей Оргкомитета – партии «Национальное Единение» (руководи-
тель Арташес Гегамян), партии «Союз «Конституционное право» (руково-
дитель Айк Бабуханян), партии «Реформисты» (руководитель Ваан Ба ба ян),
пар тии «Справедливость и процветание» (руководитель Гай Пет рос ян),
об щественной организации «Союз крымское ополчение» (глава Ар мен
Мар тоян), фонда «Благочестивое поколение» (председатель Ваг рам
Мкрт чян), а также в адрес партии «Альянс», впоследствии присоединив-
шейся к движению (руководитель Тигран Уриханян), поступили многие
сот  ни откликов, предложений, угроз, скептических пророчеств. 
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Я сейчас не стану в подробностях раскрывать содержание самых
раз  ных откликов и обращений наших граждан, а также соотечественни-
ков, проживающих в России. Многие из них были полны энтузиазма и го -
тов   ности оказать всяческое содействие в поступательном развитии нашего
дви  жения. Это не могло не вдохновить нас. Но вместе с тем их востор-
женные отклики звучали и как наказ – не подвести ожиданий сотен и ты сяч
на ших сограждан, в течение ряда лет и поныне обманутых популистскими
ло зунгами николвоваевской пропаганды, сулящими скорое нас туп ление
все общего процветания в самом ближайшем будущем – 2050 году. Имен но
этой брехнёй и поиском врагов внутри страны, якобы ме шаю щих властям
дос тичь этих высот, и был наводнен эфир большинства сай тов интернет-
те левидения, а также интернет-изданий РА, щедро фи нан сируемых фон-
дом Сороса «Открытое общество – Армения». При ме ча тельно и то, что
огуль ное охаивание только-только разворачивающихся действий Орг ко -
ми тета, вопреки ожиданиям информационных киллеров, так же придаёт
нам силу. Да-да, уважаемый читатель, придаёт нам силу. Край не низкий
уро вень наших «обидчиков», их безграмотность и одинаковое незнание
как армянского, так и русского языков наводят на мысль, что это вопли,
ис ходящие от сподвижников «народного премьера» Никола Во ваевича,
се бя любимого, нынче нежно именуемого народом Ни ко лом–предателем,
сви детельствуют об интеллектуальном убожестве ни кол воваевской кама-
рильи и их сподвижников, а стало быть, о зыбкости их позиций в обще-
стве. Во всяком случае, в среде всё еще не проявившей себя думающей
час ти армянского народа. Вместе с тем одновременная «атака» сего кон-
тингента на Оргкомитет, то есть граждан РА, ко торые в апреле–мае 2018
го да были главной движущей силой свершившегося государственного пе -
ре ворота, красноречиво говорят, по крайней ме ре, о двух фактах: с одной
сто роны, о бдительности закордонных поводырей госпереворота, кото-
рые всем своим нутром, спинным мозгом чувствуют надвигающуюся на
них опасность, с другой стороны, об их идеоло ги ческом банкротстве, ибо
кро ме популистских лозунгов о коррупции и рас хищении национального
бо гатства РА за последние 25 лет и стремлении искусственно увязать нас
с этими горькими воспоминаниями, в арсенале их нападков ничего нового
не было. В этой связи напомним читателям, что за прошедшие два года и
во семь месяцев после государственно го пе реворота и захвата власти в РА
ни колвоваевско-соросовской камарильей ни один случай разоблачения
кор рупционеров из ставленников пре дыдущих властей РА так и не стал
пред метом судебного разбирательства. Впрочем, как и коррупционные
скан далы, так и не дошедшие до су дебного рассмотрения, непосред-
ственно касающиеся членов команды Ни кола Воваевича, себя любимого,
как то: будь это нашумевшее дело гла вы Государственной контрольной
служ бы РА Давида Санасаряна, про тив которого было возбуждено уго-
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ловное дело в связи с должностными злоупотреблениями (проще говоря,
по лучение взятки), то ли уголовно прес ледуемые похождения шурина Ни -
ко ла Воваевича Грачья Акоп яна, который в публикациях вполне респекта-
бельных интернет-изданий РА был уличён в причастности к контрабандному
тран зиту 40 тонн си га рет из РА в Россию. Уважаемый читатель может уп -
рек нуть меня в наивности, а именно: если предательство национальных ин -
те  ресов РА и На гор ного Карабаха со стороны Пашиняна, что подтвержда-
ется неопровержимыми фактами и разоблачениями сотен свидетелей, так и
не становится предметом рассмотрения военного трибунала, то о каком су -
деб ном преследовании вороватой шпаны из окружения Никола–предателя
мо жет ид ти речь.

Одновременно с этим не могло не вызвать какого-то двойственного
ощу  щения и то, что, даже несмотря на праздничные дни, заметно активи-
зировались и антироссийские, русофобские нападки в публикациях, ка са -
ю щихся деятельности соучредителей Оргкомитета. Этот факт примечате-
лен тем, что соросовское информационное отребье, а скорее, их заказчики
с берегов Потомака и Туманного Альбиона, повторюсь, учуяли опасность
в реализации их планов по разрушению армянской государственности и
соз  данию зоны управляемого хаоса в Армении и на Южном Кавказе, чему
ни  когда не суждено будет сбыться в условиях вхождения Армении в
Союз  ное государство России и Белоруссии. Именно поэтому в наши дни
они так сильно переполошились. Предметом наших раздумий стал также
и факт выжидательной позиции существенной прослойки тех граждан РА,
ко торые до недавнего времени (по историческим меркам) проявляли
приз  наки гражданской обеспокоенности судьбами РА и Арцаха – и именно этим
мо тивировали свою поддержку государственного переворота ап ре ля–мая 2018
го да. Не хотелось бы проводить описанные в литературе мрачные анало-
гии, но волей-неволей на память приходят заключительные сцены траге-
дии «Борис Годунов» (1825 г.) А. С. Пушкина, когда боярин Масальский,
один из убийц жены Бориса Годунова и его сына, объявляет: «Народ! Ма -
рия Годунова и сын её Фёдор отравили себя ядом. Мы видели их мерт-
вые трупы. (Народ в ужасе молчит.) Что ж вы молчите? Кричите: да здрав -
ст вует царь Дмитрий Иванович! (Народ безмолвствует)». Сей факт ли те -
ра турными критиками интерпретировался как свидетельство о безропот-
ном послушании народа власти, об отсутствии желания, воли, смелости
за щищать свои интересы или о сознательном умолчании определенной
прос лойки граждан при обсуждении важного вопроса. Неужто наш на род,
а точнее, поддерживающая Никола–предателя его часть, которая нын че
без молвствует, впала в такое оцепенение, что не реагирует на очевидные
пре дательские действия николвоваевской продажной власти? Это, безус -
лов но, очень актуальная тема для более глубокого и многогранного ана-
лиза. Надеюсь, что долго ждать этого не придется, и общественно-поли-
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тическое движение по вхождению РА в Союзное государство в ходе своей
каж додневной работы, несомненно, должно дать объяс не ние и ответ на
эти вопросы.

Уважаемый читатель, можно было бы и дальше детализировать не -
ко  торые особенности информационной атаки провластных (читай соро-
совских) массмедиа на членов Оргкомитета, но тогда мы, сами того не по -
до з ревая, вписались бы как действующие лица уготованной заранее
стра  тегами цветных революций определённой технологии, суть которой в
том, что, развенчивая клеветнический характер публикаций в отношении
ини  циаторов общеполитического движения по вхождению Армении в
Союз ное государство и рассматривая это действо как главный вопрос в
на шей работе, мы, и не подозревая, дадим соросовскому информацион-
ному отребью повод по новому циклу возобновить эту бесплодную по ны -
неш  ним временам дискуссию. Такой ход событий, в свою очередь, отвле-
чет внимание наших граждан от своих главных ожиданий, связанных с
член ст вом Армении в Союзном государстве, а со временем будет воспри-
ниматься ими не иначе, как очередная политическая разборка. В итоге –
во  царение по третьему кругу состояния уныния и разочарования в среде
ду  мающих граждан РА, которые вполне оправданно ждут совершенно но -
вой политической повестки. Повестки, реализация которой позволит им
са  мим найти ответы на ежедневно озвучиваемые и на системной основе
ти  ражируемые разного рода интернет-изданиями и интернет-телевидением
стра  шилки о якобы губительных последствиях для армянской госу дар -
ствен  ности вхождения РА в Союзное государство России и Белоруссии,
чре  ватых аж потерей армянской государственности. Поэтому важно
имен  но сейчас дать исчерпывающие ответы на эти клеветнические обви-
нения соросовской пропагандисткой шпаны.

Первое: главное «обвинение» сподвижников Никола–предателя, выд -
ви гаемое членам Оргкомитета, сводится к тому, что вхождение РА в Союз -
ное государство якобы неизбежно приведет к утрате независимости и суве-
ренитета, а в конечном счёте к потере армянской государственности.

Для опровержения этой циничной лжи в очередной раз приведу лишь
выдержки из Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999
г. «О создании Союзного государства», которые содержат ис чер -
 пывающие доказательства лживости этого утверждения.

Итак, Статья 3 Глава 1. Договора «Цели и принципы Союзного госу-
дарства»: «1. Союзное государство базируется на принципах суверенного
ра  венства государств-участников, добровольности, добросовестного вы -
пол  нения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано
на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным го -
су дарством и государствами-участниками». Здесь можно было привести
и выдержки из статей 6 и 7 Договора, но, думается, прочитав вышеиз ло -
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жен ное, даже оболваненный соросовской пропагандой homo sapiens, ес -
ли не конченый кретин, поймёт, о чём речь.

Второе: «обвинение» сводится к тому, что в условиях, когда турец-
кие вооруженные силы принимали непосредственное участие в военных
дейст  виях на стороне Азербайджана, более того, мобилизовали более
двух тысяч сирийских наемников-террористов, Россия якобы держалась
рав  ноудаленно от воюющих сторон и не предприняла эффективных мер
по принуждению к миру азербайджано-турецких ястребов, а стало быть, и
си  рийских наемников-террористов. Здесь очень важно подчеркнуть одну
су  щественную деталь, а именно: это изначально ложное обвинение в ад -
рес России, союзника РА по ОДКБ, особенно интенсивно тиражировалось
в течение всех 44 дней войны. Причём ни одно должностное лицо РА так
и не выступило с официальным опровержением этой гнусной клеветы. И
лишь после принятия совместного Заявления президентов России, Азер -
бай  джана и премьер-министра Армении о прекращении военных дейст -
вий население РА и Республики Арцах узнало всю правду и подробности
все го происходящего.

Не стану детализировать конкретные предложения официальной
Моск  вы и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в адрес Па ши -
ня  на, сделанные еще до начала войны в Нагорном Карабахе, но отдельно
приведу лишь два факта. Так, 28 декабря 2020 г. интернет-издание
«Прав да.Ру» опубликовало статью Любови Степушовой под заглавием
«Эли  ты Армении обвиняются в предательстве» (pravda.ru/world/1575120-
ar  menia), в которой читаем: «Армянский политолог Арман Бошян: было
пись   мо генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася секретарю Сов -
бе  за РА Армену Григоряну за 26 дней до войны в Нагорном Карабахе, и
его целью были не столько сами регулярные учения (речь о проведении
в РА воен  ных учений. – А. Г.), сколько предупреждение о предстоящей
вой не и о том, что Россия была готова начать антитеррористическую опе-
рацию. Пись  мо является дипломатическим предупреждением и предска-
занием про  цессов, которые готовились в регионе. Кроме того, письмо со -
дер    жало важ ную разведывательную информацию о том, что на террито-
рии Ар ме нии действуют террористические группировки, заброшенные
про   тивником за долго до начала боевых действий. Де-юре Россия готовила
себе основания для проведения контртеррористической операции в ре -
гио не. Но для получения легитимности процессов Армения должна была
об ратиться в ОДКБ, что неоднократно озвучивалось на высшем уровне в
Рос  сии», – ут верждал армянский политолог. Думается, что оценки поли-
толога, основанные на конкретном факте, есть ещё одно убедительное
сви детельство пра вомерности обвинения армянской элиты в предатель-
стве, напрочь от ри цающее тиражируемую клевету относительно равно-
удаленности Рос сии в ходе Карабахской войны.
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Дальше – больше. 17 ноября 2020 г. президент России Владимир
Вла   димирович Путин, отвечая на вопросы корреспондента Все рос сийс кой
го сударственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК),
ве  дущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина по ситуа-
ции в Нагорном Карабахе, в частности, сказал: «18−19 октября у меня
сос   тоялась серия телефонных переговоров как с президентом Азер бай -
джа  на Алиевым, так и с премьер-министром Армении Пашиняном. И тог да
Воо   руженные силы Азербайджана вернули себе контроль над незначи-
тельной частью, южной частью Карабаха. В целом мне удалось убедить
пре  зидента Алиева в том, что можно прекратить боевые действия, но
обя   зательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в
том числе в город Шуша (и). Неожиданно для меня позиция наших армян-
ских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них не -
при ем лемо. И премьер Пашинян мне прямо сказал, что видит в этом угрозу
для интересов Армении и Карабаха. Мне сейчас не очень понятно, в чем
эта угроза была бы, имею в виду, что предполагалось возвращение мир-
ных граждан при сохранении контроля с армянской стороны над этой час тью
тер ритории Карабаха, включая Шушу (и), и имея в виду наших миротвор-
цев, о чем мы тогда уже договаривались и с Арменией, и с Азер бай джа -
ном» (vesti.ru/article/2486722).

Можно было и далее продолжить приведение ссылок из выступлений
и официальных заявлений со стороны союзнической, братской России,
сле  дуя которым Армении и Арцаху удалось бы предотвратить крайне тя -
же  лое поражение в Карабахской войне (сентября–ноября 2020 г.). Благо,
что обо всём этом чудом уцелевшие патриотические интернет-издания
РА неоднократно информировали.

Думается, что вышеизложенное любого непредвзятого читателя
скло  нит к однозначному выводу: вхождение Республики Армения в Союз -
ное государство России и Белоруссии в условиях готовящейся турецко-
азер  байджанской военщиной новой войны и экономической экспансии яв -
ля  ется жизненно необходимым фактором сохранения независимости и
су  веренитета Армении, обеспечения безопасности двух армянских госу-
дарств. Всё остальное – от лукавого!

Вместо послесловия. Уважаемый читатель может задаться вопросом –
о какой это экономической экспансии турко-азеров я упомянул выше? И
чи  татель будет прав, поэтому несколько подробнее изложу, на чём осно-
ваны мои опасения.

Так, 29 декабря 2020 г. министр иностранных дел Турции Мевлют
Ча  вушоглу на совместной пресс-конференции с Сергеем Викторовичем
Лав  ровым цинично говорил о том, что президент Азербайджана, «несмотря
на все трудности, протянул Армении руку мира», а президент Турции Эр -
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до  ган заявил, что при условии прочного мира можно нормализовать отно-
шения Турции с Арменией (радость-то какая) и Армении с Азер бай джа -
ном: «Мы хотим, чтобы был мир, экономическое развитие, чтобы у нас в
бу дущем не было необходимости контролировать мир». Лицемерие Ча ву -
шог лу зашкаливает, ибо зачинщик Карабахской войны записался в конт -
ро лёры мира. Спустя неделю, 8 января 2021 г., всё о том же говорил Мев -
 лют-оглы на брифинге со своим португальским коллегой в Лиссабоне, сооб -
щает турецкое интернет-издание на армянском языке ERMENI HA BER: «На -
конец, мы урегулируем наши отношения с Арменией. Будут урегулированы
так же отношения Армении и Азербайджана. Армения и ее народ боль ше
дру гих в регионе выигрывают от этого (как это имело место быть во время
Ге ноцида армян в Османской империи в 1915–1923 гг. – А. Г.). Та ким об -
ра зом, мы сможем установить прочный мир и стабильность на Юж ном
Кав казе». Как навязчивую идею эту же мысль Мевлют-оглы (претендую-
щий после, не приведи Господь, реализации пантуранистских бред ней
Эр догана стать Мевлют-беем) повторил на днях в ходе пресс-кон фе рен ции
с германским коллегой Хайко Маасом. С чего бы такая сердобольность,
не уёмная забота о благе армянского народа от везиря са мо го султана
Эр догана, того самого, взывающего в порыве политического экстаза к ду -
шам палачей армянского народа Энвера-паши и его двоюродного брата
Ну ри-паши. Убежден, что эта новоявленная идея о нормализации турецко-
арм янских отношений в представлениях Эрдогана – Ча вуш оглу имеет
впол не конкретный геополитический контекст. В начале статьи упомина-
лось, что еще до начала Карабахской войны, добавим, что и в первые дни
(уже на третий день) войны, не говоря о конкретных предложениях рос-
сийского руководства от 18–19 октября 2020 г., когда было яс но, что арм -
ян ские Вооруженные силы потерпят поражение, Никол–предатель под на -
ду манными предлогами отказывался заключить мир. Сце на рий его амери-
кано-британских кукловодов был предельно ясен: всячески пре пят ство -
вать усилиям России в установлении мира. И для закордонных стратегов
и их подручного лакея-Никола вовсе было неважно, что тысячами гибнут
мо лодые воины-армяне и мирные граждане. А в чём резон, спро сит чита-
тель. В случае невмешательства России с целью предотвращения гено-
цида населения Нагорного Карабаха она попросту была бы вы давлена из
Ар мении, а стало быть, и из Южного Кавказа. В этих условиях была бы
впол не ожидаемой потеря 102-й военной базы в Гюмри и Воен но-воз душ -
ной базы «Эребуни», а в дальнейшем вывод контингента Пог раничной
служ бы ФСБ России в Армении. Расчёты поводырей Па ши ня на, да и его
са мого не оправдались. Политическая воля президента Рос сии Вла ди ми ра
Вла димировича Путина склонила турко-азеров, да и обанк ротившегося
Ни кола–предателя 9 ноября 2020 г. подписать совместное Заявление о
прек ращении военных действий. Здесь хотелось бы привести весьма ин -
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те ресную выдержку из статьи «Карабах: новая про боина в российской обо-
роне» редактора отдела политики журнала «Эксперт» Петра Скоробогатова,
опуб ликованной в журнале «Эксперт N47». «Пос мотрим на ситуацию с гео-
политической точки зрения. На данный мо мент Турция не обозначена
участ ником миротворческого процесса, хотя пере говоры всё еще продол-
жаются. Впрочем, ничто не помешает Азер бай джану поддержать стрем-
ление Анкары основать полноценную военную базу, в том числе на терри -
то рии Карабаха [надо полагать, на территории Республики Арцах, захва-
ченной в ходе Карабахской (сентябрь–ноя брь 2020 г.) войны. – А. Г.], и ос -
но вательно закрепить турецкий силовой фактор на Южном Кавказе, – пи -
шет автор и далее продолжает: – Это од но временно усиливает и позиции
са мой Турции, которую уже надо привыкать называть одним из основных
гео политических соперников России, и потенциал НАТО, членом которого
Ан кара по-прежнему является. Пусть чле ном своевольным, конфликт-
ным, но в большинстве случаев Реджеп Эр доган легко продвинет интересы
ев ро-атлантических партнеров, а те – ин тересы Турции. Вероятно, поэтому
и США, и Европа так вяло отстаивали интересы армянской стороны». На -
де юсь, уважаемый читатель, труд но не согласиться с выводами Петра
Ско робогатова.

А при чём тут экономическая экспансия, вполне резонно может уп -
рек нуть меня читатель. Так вот эти убаюкивающие нашу бдительность
при чи та ния Мевлюта-оглы об «экономических выгодах Армении» Турцией
уже оп робованы в Аджарии, что на юго-западе Грузии. Чтобы не утомить
чи тателей рассказом об успехах Грузии в Аджарии благодаря «заботе» ту -
рок, сошлюсь на уже реализованные на практике пожелания Мевлюта-ог лы,
по сему приведу отдельные выдержки из статьи «Аджария. Турецкая окку-
пация, которую ник то не заметил. Часть 1», опубликованной 20 января
2019 года в интернет-издании «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ»: «… будучи на пос ту
гла вы республики (Аджарской автономной республики. – А. Г.), Аслан
(имеет ся в виду Ас лан Абашидзе. – А. Г.) в 2000-х годах беседовал с име-
нитым грузинским политологом Александром Чачия. Александр Алек сан -
дро вич задал ре зонный и «модный» в то время вопрос: почему Аслан Иб -
ра гимович препятствует проникновению турецкого бизнеса в Аджарию?
Ведь на тот мо мент целая очередь состоятельных турок наперебой пред-
лагала свои проекты аджарского сотрудничества – от строительства оте-
лей и ресторанов до реконструкции и развития инфраструктуры. Аслан Иб -
ра гимович объяс нил товарищу политологу, что, если он продаст туркам
хо тя бы метр ад жар ской земли, то они рискуют потерять всю Аджарию …
Что тут скажешь? Волна турецких инвестиций накрыла Батуми с головой,
и шансов вып лыть – всё меньше … Да, в самом деле, Батуми заметно из -
ме нился … Од нако процент самого грузинского бизнеса в этой приморской
меч те стре мится к нулю … Самая настоящая экспансия Турции вылилась
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в то, что в Аджарии турки доминируют как в производственной сфере, так
и в сфе ре обслуживания. Специфика турецких инвестиций ещё и в том,
что для своих предприятий турецкие бизнесмены предпочитают нанимать
своих же соотечественников, вывозя их с родины и помогая получить вто-
рое гражданство. То есть бизнес Стамбула и Анкары делает всё возмож-
ное, чтобы финансы крутились внутри турецкого общества и не попадали
в грузинский карман, если, конечно, не считать ряда граждан Грузии, лоб-
бирующих зарубежные интересы внутри страны. Кстати, одним из таких
лоб  бистов в своё время был не кто-нибудь, а сам президент Михаил Саа -
ка  швили». Вот она – перспектива «экономической выгоды для Армении»,
о которой за три минувшие недели трижды повторял министр иностранных
дел Турции Мевлют Чавушоглу. Вот об этой возможной экономической
экс  пансии говорилось в данной статье. Что за этим последует, так это пос -
те  пенное выдавливание России из Армении и Южного Кавказа. И станет
уже более зримых воплощение в жизнь мечты султана Реджепа о нео ос -
ман с кой империи, Великом Туране.

Думается, что любой мало-мальски соображающий гражданин Ар -
ме  нии, который в силу самых разных обстоятельств с недоверием, а еще
ху  же – враждебно воспринимает идею вхождения Армении в Союзное го -
су  дарство России и Белоруссии, поднатужится и поразмыслит над угрозами
на циональной безопасности, да и самого существования Республики Ар -
ме ния, как будут разворачиваться события у нас в стране в случае оче-
редного недопонимания или предательства национальных интересов и
на  лаживания экономических связей по Чавушоглу. Об этом я попробовал
из  ложить в этой и своих предыдущих статьях, упомянутых ранее. Сколь
бы категорично ни звучало, но бесспорно, что Армения будет сильна и в
бе  зопасности только в Союзном государстве. И это для патриотов нашего
го сударства, всего армянства должно восприниматься как непререкае-
мый факт, неопровержимая истина.

P. S. Не хотелось завершать статью на тревожной ноте, поэтому по -
де  люсь с читателями вселяющей оптимизм информацией. Изначально
граж дане Армении в своем большинстве отрицательно относились к разде-
лению армянского общества на «чёрных» и «белых», «революционеров» и
«ре  ваншистов». Ваш покорный слуга, уважаемый читатель, всегда раз-
мышлял о том, как найти общее между власть предержащими и объедине-
нием полутора десятков оппозиционных партий РА, справедливо требую-
щих незамедлительной отставки Никола–предателя. А мои раздумья пре-
следовали вполне определенную цель, а именно: прощупав что-то общее
меж  ду Николом и Ко и объединенной оппозицией (бесспорно, не отражаю-
щей весь спектор оппозиционных партий РА), суметь как-то сблизить их
по  зиции, чтобы не допустить необратимого, еще более глубокого раскола
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в армянском обществе, чреватого перерасти в гражданскую войну. И я на -
шёл, казалось бы, общие подходы Никола–предателя и объединенной оп по -
зи  ции. И что бы вы думали, уважаемый читатель, в чем они проявляются? Ну
не поверите, но они проявляются в согласованном замалчивании деятель-
ности Оргкомитета по вхождению Армении в Союзное государство. Речь
не об охаивании соросовской информационной «пятой колонной» нашей
дея  тельности, а о официальных массмедиа, финансируемых бюджетом
РА, а также о замалчивании телевидением и разного рода интернет-порта -
ла  ми, подконтрольными объединенной оппозиции. С первыми всё понят-
но, их замалчивание оставляет место для демагогии Никола Воваевича на
офи  циальном уровне, когда надо будет разглагольствовать о якобы лоя ль -
ном отношении, даже больше, в отношении России. Уже не приходится го во  рить
о возможности кустарной пропагандистской уловки, когда Ни кол–предатель сам
зая вит о желании начать политико-правовой процесс по вхождению Ар ме -
нии в Союзное государство. Нет, уважаемый читатель, это не из жанра
фан тастики и куда более реально, чем три года назад пред по ложение, что
Ни кол Воваевич, себя любимый, может стать премьер-ми нист ром РА. Ес -
тест венно, что он об этом заявит в случае уже готового сценария страте-
гов цветных революций с целью дискредитации самой идеи Союз ного го -
су дарства. Вместе с тем наш провинциальный хитрец с уловками из XIX
ве ка будет надеяться, что введет в заблуждение наиболее до вер чивых
рос сийских политиков.

Что же касается информационного эмбарго, наложенного объеди-
ненной оппозицией на освещение выступлений, интервью и статей чле-
нов Оргкомитета, то об этом в упомянутых статьях уже приходилось пи -
сать, поэтому не стану повторяться. Однако такое отношение к самой
идее вхождения Армении в Союзное государство со стороны объединен-
ной оппозиции имеет весьма и весьма и положительное значение: оно
под  тверждает, что для объединенной оппозиции будущее Армении, ее
бе  зопасность и экономическое развитие вовсе не рассматриваются и не
об ус ловливаются вхождением Армении в Союзное государство. Что ж,
нам остаётся лишь поблагодарить наших коллег из оппозиции за их чест-
ность в этом вопросе.

Вот такие дела, уважаемый читатель.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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REGNUM, 20. 01. 2021.



ՀԱՅԱՍՏԱՆՆ ՈՒԺԵՂ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԿԼԻՆԻ ՄԻԱՅՆ
ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Անոտացիա
Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ Հայաս տա նի

Հան  րապետության մտնելը թուրք-ադրբեջանական հրոսակների կողմից
պատ  րաստվող նոր պատերազմի և տնտեսական էքսպանսիայի պայ ման -
նե  րում Հայաստանի անկախության ու ինքնիշխանության պահպանման,
հայ  կական երկու պետությունների անվտանգության ապահովման կեն սա -
կա նորեն անհրաժեշտ գործոնն է։ Մնացած ամեն ինչ սատանայից է։

Հարգելի ընթերցող, չէի ցանկանա հոդվածս սկսել տեղեկատվական
սեն  սացիայից, բայց մեր օրերում հայ հասարակությունում ծավալվող իրա -
դար   ձությունների օբյեկտիվ ըմբռնման անհրաժեշտությունը մղում է 2021 թ.
ար  դեն չորրորդ անգամ ձեզ հետ կիսել Հայաստանի Հանրապետության (այ -
սու   հետ` ՀՀ) և Արցախի Հանրապետության (Լեռնային Ղարաբաղի Հան րա պե -
տութ  յուն – խմբ.) ապագայի իմ տեսլականի մասին խորհրդա ծութ յուն ներս։

Եվ այսպես, ընթացիկ տարվա հունվարին REGNUM տեղեկատ վա կան
գոր ծակալությունը հրապարակեց իմ «Բարի երթ Ռուսաստանի, Բելա ռու սի և Հա -
յաս տանի Միութենական պետությանը» (04. 01. 2021 թ.), «Պարտ վեցին Նիկոլն
ու նրա հանցակիցները, բայց մեղավոր է Ռուսաս տա նը» (07. 01. 2021 թ.), «Միու -
թե նական պետությանը Հայաստանի անդամակցությանը հա կա ռակ վե լը սրի -
կա ների վերջին ապաստանն է» (12. 01. 2021 թ.) հոդվածները։ Նշված հրա -
պա րակումներում ներկայացվել են որոշ մանրամասներ Ռուսաստանի և Բե -
լա  ռուսի Միութենական պետության մեջ ՀՀ-ի մտնելու հասարակական-քա -
ղա  քական շարժման ստեղծման Կազմակերպչական կոմիտեի (այսու հետ`
Կազմ կոմիտե) առաջին քայլերի մասին։ Եվ ահա, չնայած ամանորյա և
սուրբ  ծննդյան տոներին` Կազմկոմիտեի հիմնադիրների` «Ազգային Միաբա -
նութ  յուն» կուսակցության (նախագահ` Արտաշես Գեղամյան), «Սահմա նա -
դրա  կան իրավունք» միություն» կուսակցության (ղեկավար` Հայկ Բաբու -
խան  յան), «Ռեֆորմիստներ» կուսակցության (ղեկավար` Վահան Բաբա յան),
«Ար դարություն և բարգավաճում» կուսակցության (ղեկավար` Գայ Պետ րոս յան),
«Ղրի մի կամավորականների միություն» հասարակական կազ մա կեր պութ -
յան (ղեկավար` Արմեն Մարտոյան), «Բարեպաշտ սերունդ» հիմ նադրամի
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(նա  խագահ` Վահրամ Մկրտչյան), ինչպես նաև հետագայում շարժ մանը
միա ցած «Ալյանս» կուսակցության (ղեկավար` Տիգրան Ուրի խան յան) հաս -
ցե ով հարյուրավոր արձագանքներ, առաջարկություններ, սպառ նալիքներ,
թե րահավատ մարգարեություններ ստացվեցին։

Հիմա մանրամասն չեմ անդրադառնա մեր քաղաքացիների, ինչպես
նաև Ռուսաստանում ապրող հայրենակիցների ամենատարբեր արձա գանք -
նե  րի և դիմումների բովանդակությանը։ Դրանցից շատերը լի էին խանդա -
վա  ռությամբ և պատրաստակամությամբ` ամեն տեսակ աջակցություն ցու -
ցա  բերել մեր շարժման առաջանցիկ զարգացմանը։ Դա չէր կարող չոգևորել
մեզ։ Բայց և միաժամանակ նրանց հիացական արձագանքները հնչում էին
նաև որպես պատգամ` հուսախաբ չանել մեր հարյուր հազարավոր քաղա -
քա  ցիներին իրենց ակնկալիքներում, որոնք տարիներ շարունակ և այժմ էլ
խաբ  ված են նիկոլվովաևիչյան քարոզչության պոպուլիստական կարգա -
խոս  ներով, կարգախոսներ, որոնք խոստանում են համընդհանուր բարգա -
վա  ճում ամենամոտ ապագայում` մինչև 2050 թ.։ Հենց այս անհեթեթությամբ
և երկրի ներսում այդ բարձունքին հասնելուն իբր իշխանություններին խան -
գա  րող թշնամիների որոնմամբ էլ հենց հեղեղվեց ՀՀ ինտերնետ-հեռուս տա -
տե  սության եթերը, ինչպես նաև ինտերնետ-պարբերականները, որոնք շռայ -
լո  րեն ֆինանսավորվում են Սորոսի «Բաց հասարակություն – Հայաստան»
հիմ  նադրամի կողմից։ Հատկանշական է նաև այն, որ Կազմկոմիտեի դեռևս
նոր ծավալվող գործողությունների հախուռն վատաբանումը, հակառակ
տե  ղե կատվական քիլերների սպասելիքների, մեզ նաև ուժ է տալիս։ Այո,
այո, հարգելի ընթերցող, մեզ ուժ է տալիս։ Մեզ «նեղացնողների» ծայրահեղ
ցածր մակարդակը, նրանց անգրագիտությունը և ինչպես հայերենի, այնպես
էլ ռուսերենի միանման չիմացությունը մտածել են տալիս, որ «ժող վար չա -
պետ» Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի, որին ժողովուրդն այժմ քնքշան -
քով Նիկոլ–դավաճան է անվանում, մեղսակիցներից լսվող այդ լացուկոծը
վկա  յում է նիկոլվովաևիչյան խառնամբոխի ու նրա հանցակիցների մտավոր
ողոր  մելիության, ասել է թե` հասարակության ներսում նրանց զբաղեցրած
խար  խուլ դիրքի մասին։ Համենայն դեպս, հայ ժողովրդի` իրեն դեռևս մտա -
ծող համարող հատվածում։ Միևնույն ժամանակ, սույն կոնտինգենտի, այս -
ինքն` ՀՀ այն քաղաքացիների, որոնք 2018 թ. ապրիլ–մայիսին կատարված
պե  տական հեղաշրջման գլխավոր շարժիչ ուժն էին, միաժամանակյա
«գրոհն» ընդդեմ Կազմկոմիտեի, պերճախոս վկայում է, համենայն դեպս,
եր  կու փաստի մասին. մի կողմից` պետական հեղաշրջման արտա սահ ման -
յան ուղեվարների (որոնք ողջ էությամբ, ուղնուծուծով են զգում իրենց մոտե -
ցող վտանգը) զգոնության, մյուս կողմից` նրանց գաղափարախոսական
սնան  կության մասին, քանզի բացի կոռուպցիայի ու վերջին 25 տարիներին
ՀՀ ազգային հարստության թալանի մասին պոպուլիստական կարգա խոս նե -
րից ու մեզ արհեստականորեն այդ դառը հիշողություններին կապելու
ձգտու  մից` գրոհների նրանց զինանոցում որևէ նոր բան չկար։ Այս առն չութ -
յամբ ընթերցողներին հիշեցնենք, որ պետական հեղաշրջումից և ՀՀ-ում նի -
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կոլ  վովաևիչյան-սորոսական խառնամբոխի կողմից իշխանությունը զավ թե -
լուց հետո անցած երկու տարի ութ ամսում ՀՀ նախորդ իշխանությունների
ժա  մա նակվա կոռուպցիոներների բացահայտման ոչ մի դեպք այդպես էլ չի
դար  ձել դատաքննության առարկա։ Ի դեպ, ինչպես նաև կոռուպցիոն այն
սկան  դալները, որոնք այդպես էլ չհասան դատաքննության և որոնք ամի ջա -
կա  նորեն վերաբերում էին Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի թիմի անդամ -
նե  րին. դիցուք` ՀՀ Պետական վերահսկողական ծառայության ղեկավար
Դա  վիթ Սանասարյանի աղմկահարույց գործը, որի դեմ քրեական գործ հա -
րուց  վեց պաշտոնեական չարաշահումների (ավելի պարզ` կաշառք ստա -
նա  լու) հետ կապված, Նիկոլ Վովաևիչի աներձագի, կոնկրետ` Հրաչյա Հա -
կոբ  յանի քրեորեն հետապնդելի արկածները, որը ՀՀ բավական պատ կա ռե լի
ին  տերնետ-պարբերականների հրապարակումներում մերկացվել է ՀՀ-ից
Ռու  սաստան 40 տոննա ծխախոտի մաքսանենգ տարանցման գործին հան -
ցա  կից լինելու մեջ։ Հարգելի ընթերցողը կարող է նախատել ինձ միա մտութ -
յան համար, դիցուք. եթե ՀՀ և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային շահերի դա -
վա   ճանությունը Փաշինյանի կողմից, ինչը հաստատվում է անհերքելի փաս -
տե րով և հարյուրավոր վկաների մերկացումներով, այդպես էլ չի դառ նում
ռազ մական տրիբունալի քննարկման առարկա, ապա Նիկոլ–դավա ճա նի
շրջա պատի գողաբարո սրիկաների ի՞նչ դատական հետապնդման մա սին
կա րող է խոսք լինել։

Սրա հետ մեկտեղ, չէր կարող երկակի ինչ-որ զգացողություն չա ռա -
ջաց  նել նաև այն, որ անգամ չնայած տոնական օրերին` նկատելիորեն ակ -
տի  վացան նաև հակառուսական, ռուսատյաց հարձակումները Կազմ կո մի -
տեի համահիմնադիրների գործունեության վերաբերյալ հրապարակում նե -
րում։ Այս փաստը հատկանշական է նրանով, որ սորոսական տեղեկատ վա -
կան տականքը, ավելի շուտ` նրանց պատվիրատուները` Պոտոմակի և Մա -
ռախ  լապատ Ալբիոնի ափերից, կրկնում եմ, առել էին վտանգի հոտը հայոց
պե տա կանության փլուզման և Հայաստանում ու Հարավային Կովկասում
կա  ռա վարելի քաոսի գոտու ստեղծման (ինչը երբեք իրականանալու բախ -
տին չի արժանանա, եթե Հայաստանը մտնի Ռուսաստանի և Բելառուսի
Միու   թե նական պետության մեջ) իրենց ծրագրերի իրականացման հարցում։
Հենց այդ պատճառով էլ մեր օրերում նրանք այդքան շփոթահար են եղել։
Մեր խորհրդածությունների առարկա դարձավ նաև ՀՀ քաղաքացիների էա -
կան խավի սպասողական դիրքորոշման փաստը, որոնք մինչև վերջերս
(պատ  մա կան չափանիշներով) ՀՀ-ի ու Արցախի ճակատագրով քաղաքա -
ցիա  կան անհանգստության նշաններ էին ցուցաբերում և հենց դրանով էին
բա  ցատրում իրենց աջակցությունը 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հե -
ղա  շրջմանը։ Չէի ցանկանա ներկայացնել գրականության մեջ նկարագրված
մռայլ անալոգիաները, բայց կամա թե ակամա մտաբերում եմ Ա. Ս. Պուշ կի նի
«Բո  րիս Գոդունով» ողբերգության (1825 թ.) եզրափակիչ տեսարանները,
երբ բոյար Մասալսկին` Բորիս Գոդունովի կնոջն ու որդուն սպանողներից
մե կը, հայտարարում է. «Ժողովո՛ւրդ։ Մարիա Գոդունովան և նրա որդին`
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Ֆյո դորը, թունավորել են իրենց թույնով։ Մենք տեսել ենք նրանց մեռած մար -
մին ները: (Ժողովուրդը սարսափած` լուռ է:) Ինչո՞ւ եք լռում։ Բացականչեք`
կեց  ցե ցար Դմիտրի Իվանովիչը: (Ժողովուրդը լուռ է մնում)»։ Սույն փաստը
գրա  քննադատները մեկնաբանել են որպես իշխանությանը ժողովրդի հլու
հնա զանդության, սեփական շահերը պաշտպանելու ցանկության, կամքի,
հա  մարձակության բացակայության կամ կարևոր հարցի քննարկման ժա մա -
նակ քաղաքացիների որոշակի խավի գիտակցված լռության վկայություն։
Մի՞  թե մեր ժողովուրդը, ավելի ճիշտ` Նիկոլ–դավաճանին պաշտպանող
հատ վածը, որն այժմ լռություն է պահպանում, այնպիսի ընդարմացման մեջ է
ըն կել, որ չի արձագանքում նիկոլվովաևիչյան ծախու իշխանության ակն -
հայ  տորեն դավաճանական գործողություններին։ Սա, անշուշտ, շատ ար -
դիա  կան թեմա է ավելի խոր և բազմակողմանի վերլուծության համար։ Հույս
ունեմ, որ սրան երկար չենք սպասի, և Միութենական պետության մեջ ՀՀ-ի
մտնե  լու հասարակական-քաղաքական շարժումն իր ամենօրյա աշխա տան քի
ըն թացքում, անկասկած, պետք է տա այս հարցերի բացատրությունն ու պա -
 տաս խանը։

Հարգելի ընթերցող, կարելի էր այսուհետ ևս մանրամասնել Կազմ կո մի -
տեի անդամների դեմ իշխանամետ (իմա` սորոսական) լրատվամիջոցների
տե  ղե կատվական գրոհի որոշ առանձնահատկությունները, բայց այդ դեպ -
քում մենք, ինքներս էլ չկասկածելով, կդառնայինք գունավոր հեղափո խութ -
յուն  ների ստրատեգների նախապես պատրաստված որոշակի տեխ նո լո -
գիա յի գործող անձինք, տեխնոլոգիա, որի էությունն այն է, որ, պսա կա զեր -
ծե լով Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելու քա ղա  քական
շարժ ման նախաձեռնողների դեմ հրապարակումների զրպարտ չա  կան բնույ թը
և դա դիտարկելով որպես մեր աշխատանքի գլխավոր հար ցը, մենք ակամա
սո րոսյան տեղեկատվական թափթփուկներին առիթ կտանք նոր փուլով
վեր սկսել մեր օրերի համար այդ անպտուղ բանավեճը։ Իրա դար ձութ յուն նե րի
նման ընթացքը, իր հերթին, կշեղի մեր քաղաքացիների ուշադ րությունն իր
գլխա վոր ակնկալիքներից` կապված Միութենական պե տութ յանը Հա յաս -
տա նի անդամակցության հետ, իսկ ժամանակի ընթացքում նրանց կողմից
կըն կալվի ոչ այլ կերպ, քան հարցերի հերթական քաղա քա կան պար զա բա -
նում։ Արդյունքում` մի երրորդ անգամ գլուխ կբարձրացնեն վհա տությունն ու
հու  սահատությունը ՀՀ մտածող քաղաքացիների շրջա նում, որոնք միան գա -
մայն արդարացիորեն սպասում են քաղաքական նոր օրա կարգի։ Օրա -
կարգ, որի իրականացումը թույլ կտա նրանց ինքնուրույն գտնել տա րա տե -
սակ ինտերնետ-պարբերականների ու ինտերնետ-հեռուս տա տեսության
հնչեց րած և համակարգային հիմքով տարածվող «ահու սար սա փը» Ռու սաս -
տա նի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ ՀՀ-ի մտնե  լու` հայոց պե -
տա   կանության համար, իբր, կործանարար հե տևանք ների մա սին, որոնք կա -
րող են սպառնալ անգամ հայոց պետականության կորս տով։ Ուստի, կարևոր
է հենց հիմա սպառիչ պատասխաններ տալ սո րո սա կան այդ քարոզչական
սրի  կայախմբի զրպարտչական մե ղա դրանք նե րին։
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Նիկոլ–դավաճանի սխրակիցների առաջին` գլխավոր «մեղադրանքը»
Կազմ  կոմիտեի անդամների հասցեին այն է, որ ՀՀ-ի անդամակցությունը Միու -
թե նական պետությանն, իբր, անխուսափելիորեն կհանգեցնի ան կա խութ յան և
ինք նիշխանության, իսկ վերջին հաշվով` հայոց պետականության կորս տին։

Այս ցինիկ ստի հերքման համար հերթական անգամ մեջբերումներ կա -
տա  րեմ ՌԴ-ի և Բելառուսի Հանրապետության միջև 08. 12. 1999 թ. «Միու -
թե  նա կան պետության ստեղծման մասին» Պայմանագրից, որոնք այս պնդ -
ման կեղծ լինելու սպառիչ ապացույցներ են պարունակում։

Եվ այսպես, Պայմանագրի 1-ին Գլխի 3-րդ Հոդվածում` «Միութե նա -
կան պետության նպատակները և սկզբունքները», ասվում է. «1. Միութե նա -
կան պետությունը հենվում է մասնակից պետությունների ինքնիշխան հա -
վա  սա րության, կամավորության, նրանց կողմից փոխադարձ պար տա վո -
րութ  յունների բարեխիղճ կատարման վրա։ 2. Միութենական պետությունը
հիմ  նված է Միութենական պետության և մասնակից պետությունների միջև
կա  ռավարման առարկաների և լիազորությունների սահմանազատման
վրա»։ Այստեղ կարելի էր մեջբերումներ կատարել նաև Պայմանագրի 6-րդ և
7-րդ հոդվածներից, բայց, կարծում ենք, որ, կարդալով վերոշարադրյալը,
ան  գամ սորոսական քարոզչությամբ բթացված homo sapiens-ը, եթե կա -
տար  յալ բթամիտ չէ, կհասկանա, թե ինչի մասին է խոսքը։

Երկրորդ «մեղադրանքն» է, որ այն պայմաններում, երբ թուրքական
զին  ված ուժերն անմիջական մասնակցություն են ունեցել մարտական գոր -
ծո  ղություններին Ադրբեջանի կողմից, ավելին` մոբիլիզացրել են ավելի քան
եր  կու հազար սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների, Ռուսաստանը, իբր,
հա  վասար հեռավորություն է պահպանել կռվող կողմերից և ադրբեջանա-
թուր   քական բազեներին, ասել է թե` նաև սիրիական վարձկան-ահա բե կիչ նե -
րին խաղաղության պարտադրելու արդյունավետ միջոցներ չի ձեռնարկել։
Այս   տեղ շատ կարևոր է ընդգծել մի էական մանրամասն, դիցուք. ի սկզբանե
կեղծ այս մեղադրանքը ՀԱՊԿ-ի գծով ՀՀ-ի դաշնակից Ռուսաստանի հաս -
ցեին հատկապես եռանդուն արծարծվում էր պատերազմի բոլոր 44 օրերի
ըն   թացքում։ Ընդ որում` ՀՀ ոչ մի պաշտոնական դեմք այդպես էլ հանդես չե -
կավ այս զազրելի զրպարտության հերքմամբ։ Եվ միայն Ռու սաս տանի, Ադր -
բե ջանի նախագահների և Հայաստանի վարչապետի` ռազ մա կան գոր ծո -
ղութ  յունները դադարեցնելու մասին համատեղ Հայ տա րա րութ յան ըն դու նու -
մից հետո ՀՀ-ի ու Արցախի Հանրապետության բնակ չութ յունն իմա ցավ ողջ
ճշմար տությունը և տեղի ունեցողի բոլոր ման րա մաս ները։

Մանրամասն չեմ ներկայացնի պաշտոնական Մոսկվայի և ՀԱՊԿ գլ -
խա վոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի կոնկրետ առաջարկները Փա շին յա նի
հաս ցեին, որոնք արվել են դեռևս մինչև Լեռնային Ղարաբաղում պա տե րազ մի
սկսվելը, բայց առանձին կնշեմ ընդամենը երկու փաստի մասին։ Այս պես,
2020 թ. դեկտեմբերի 28-ին «Правда.РУ» ինտերնետ-պար բերա կա նը հրա -
պա րակեց Լյուբով Ստեպուշովայի հոդվածը` «Հայաստանի էլիտաները մե -
ղա  դրվում են դավաճանության մեջ» վերնագրով (pravda.ru/world/ 1575120-
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ar menia), որտեղ կարդում ենք. «Հայ քաղաքագետ Արման Բոշյան. եղել է
ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի նամակը ՀՀ ան վտան գութ -
յան խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանին Լեռնային Ղարա բա ղում
պա  տերազմից 26 օր առաջ, և դրա նպատակը ոչ այնքան մշտական զո րա -
վար ժություններն էին (խոսքը ՀՀ-ում զորավարժությունների անց կաց ման
մա սին է – Ա. Գ.), որքան նախազգուշացումը գալիք պատերազմի և այն մա սին,
որ Ռուսաստանը պատրաստ էր սկսել հակաահաբեկչական գոր ծո ղութ  յուն։
Նա մակը դիվանագիտական նախազգուշացում էր և այն գործ ըն թաց  ների
կան խատեսում, որոնք պատրաստվում էին տարածաշրջանում։ Բա  ցի այդ,
նա մակը հետախուզական կարևոր տեղեկատվություն էր պարու նա   կում այն
մա սին, որ Հայաստանի տարածքում գործում են ահաբեկչական խմբա   վո -
րում ներ, որոնք այստեղ էին նետվել հակառակորդի կողմից մար տա կան գոր -
ծողություններն սկսվելուց շատ ավելի առաջ։ Դե-յուրե Ռու սաս տանն իր հա -
մար հիմքեր էր պատրաստում տարածաշրջանում հակա ահա բեկ չա կան գոր -
ծո ղություն իրականացնելու համար։ Բայց որպեսզի գործ ըն թաց ները լեգի տի -
մութ յուն ստանային, Հայաստանը պետք է դիմեր ՀԱՊԿ-ին, ին չը քա նիցս
բարձր մակարդակով հնչեցվել է Ռուսաստանում», – հա վաս տիաց նում է հայ
քա ղաքագետը։ Կարծում եմ, որ քաղաքագետի` կոնկրետ փաս տի վրա հիմ -
ն ված գնահատականները հայկական էլիտային դավա ճա նութ յան մեջ մե ղա -
դրե լու իրավաչափության ևս մեկ համոզիչ վկայությունն են և իսպառ հեր քում
են Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ կողմերի հան  դեպ Ռուսաս տա նի
հա վա սար հեռավորության վերաբերյալ զրպար տութ յունը։

Հետո ավելի հետաքրքիր է։ 2020 թ. նոյեմբերի 17-ին Ռուսաստանի
նա  խա գահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը, պատասխանելով ВГТРК-ի
(Հա  մա ռու սաստանյան պետական հեռուստատեսության և ռադիո հեռար ձակ -
ման ընկերություն)` «Москва. Кремль. Путин» ծրագիրը վարող թղթակ ցի` Պա   -
վել Զարուբինի հարցերին Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի վե րա բեր յալ,
մասնավորապես ասաց. «Հոկտեմբերի 18–19-ին ես հեռախոսային բա նակ -
 ցությունների շարք անցկացրի ինչպես Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի, այն -
 պես էլ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Եվ այդ ժամանակ Ադր -
 բեջանի Զինված ուժերը վերադարձրել էին աննշան հատվածի` Ղարա բա  ղի
հարավային մասի վերահսկողությունը։ Ընդհանուր առմամբ ինձ հա ջող  վեց
համոզել նախագահ Ալիևին, որ կարելի է դադարեցնել մարտական գոր -
 ծողությունները, բայց նրա կողմից պարտադիր պայման էր փախ ստա կան -
 ների վերադարձը, այդ թվում և Շուշա(ի) քաղաք։ Ինձ համար ան սպա սե  լի`
մեր հայ գործընկերների դիրքորոշումը ձևակերպվեց այնպես, որ դա իրենց
համար անընդունելի է։ Եվ վարչապետ Փաշինյանն ինձ ուղղակի ասաց, որ
դրանում սպառնալիք է տեսնում Հայաստանի ու Ղարաբաղի շա հե  րի հա -
մար։ Ինձ հիմա այնքան էլ հասկանալի չէ, թե որտեղ կլիներ այդ սպառ -
 նալիքը, նկատի ունեմ, որ ենթադրվում էր խաղաղ քաղաքացիների վե րա -
 դարձ` Ղարաբաղի տարածքի այդ հատվածում, ներառյալ Շուշա(ի)ն, հայ կա -
կան կողմի վերահսկողության պահպանմամբ և նկատի ունենալով մեր խա -
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 ղա ղապահներին, ինչի մասին մենք այն ժամանակ արդեն պայ մա նա վոր վել
էինք և´ Հայաստանի, և´ Ադրբեջանի հետ» (vesti.ru/article/2486722)։

Կարելի էր այսուհետ ևս շարունակել հղումները դաշնակցային, եղ բայ -
րա  կան Ռուսաստանի կողմից արված պաշտոնական հայտարա րութ յուն նե -
րին և ելույթներին, որոնց հետևելով Հայաստանին ու Արցախին կհաջողվեր
կան  խել ծայրահեղ ծանր պարտությունը Ղարաբաղյան պատերազմում
(2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբեր)։ Ուշագրավ է, որ այս ամենի մասին ՀՀ-ում
հրաշ  քով դեռևս պահպանված հայրենասիրական ինտերնետ-պար բե րա -
կան  ները բազմիցս տեղեկացրել են։

Կարծում եմ, որ վերը շարադրվածը ցանկացած անկողմնակալ ընթեր -
ցո  ղի կհանգեցնի միանշանակ եզրահանգման. Ռուսաստանի և Բելառուսի
Միու  թենական պետության մեջ Հայաստանի Հանրապետության մտնելը
թուրք-ադրբեջանական հրոսակների կողմից պատրաստվող նոր պա տե -
րազ  մի և տնտեսական էքսպանսիայի պայմաններում Հայաստանի անկա -
խութ  յան ու ինքնիշխանության պահպանման, հայկական երկու պետութ յուն -
նե  րի անվտանգության ապահովման կենսականորեն անհրաժեշտ գործոնն է։
Մնա  ցած ամեն ինչ սատանայից է։

Վերջաբանի փոխարեն: Հարգելի ընթերցողը կարող է հարց տալ.
թուրք-ազերիական տնտեսական այդ ի՞նչ էքսպանսիայի մասին վերը հիշա -
տա  կեցի։ Եվ ընթերցողն իրավացի կլինի, ուստի մի փոքր ավելի ման րա -
մասն ներկայացնեմ, թե ինչի վրա են հիմնված իմ երկյուղները։

Այսպես, 2020 թ. դեկտեմբերի 29-ին Թուրքիայի արտաքին գործերի
նա  խա րար Մևլութ Չավուշօղլուն Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի հետ համա -
տեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ցինիկաբար խոսում էր այն մասին, որ
Ադր  բե ջանի նախագահը, «չնայած բոլոր դժվարություններին, խաղա ղութ յան
ձեռք է մեկնել Հայաստանին», իսկ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայ տա -
րա  րել է, որ ամուր խաղաղության պայմանով կարելի է կարգավորել Թուր -
քիա յի հարաբերությունները Հայաստանի (ա՛յ քեզ ուրախություն) և Հա յաս -
տա նի հարաբերություններն Ադրբեջանի հետ. «Մենք ցանկանում ենք, որ -
պե սզի խաղաղություն, տնտեսական զարգացում լինի, որպեսզի մենք ապա -
գա յում խաղաղությունը վերահսկելու անհրաժեշտություն չու նե նանք»։ Չա -
վուշ օղլուի կեղծավորությունը չափն անցնում է, քանզի Ղարա բաղ յան պա տե -
րազ մը նախաձեռնողը խաղաղությունը վերահսկող է «գրվել»։ Մեկ շա բաթ
անց` 2021 թ. հունվարի 8-ին, այդ նույնի մասին Մևլութ-օղլին խոսել է Լի սա -
բո նում, իր պորտուգալացի պաշտոնակցի հետ, տեղեկացնում է թուր քա -
կան ERMENI HABER ինտերնետ-պարբերականը (հայերեն). «Վեր ջա պես
մենք կկարգավորենք մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Կկար -
գա վորվեն նաև Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Հա յաս -
տա նը և նրա ժողովուրդը տարածաշրջանում բոլորից շատ կշահեն դրա նից
(ինչ պես դա տեղի ունեցավ Օսմանյան կայսրությունում 1915–1923 թթ. Հա յոց
ցե ղասպանության ժամանակ – Ա. Գ.)։ Այսպիսով, մենք կկա րո ղա նանք
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ամուր խաղաղություն և կայունություն հաստատել Հարավային Կով կա -
սում»։ Որպես սևեռուն գաղափար այս նույն միտքը Մևլութ-օղլին (որը հա -
վակ  նում է, Աստված մի արասցե, Էրդողանի պանթուրանական զա ռան ցան քի
իրա կանացումից հետո դառնալ Մևլութ-բեյ) օրերս կրկնեց գեր մա նա ցի պաշ -
տո նակցի` Հայկո Մաասի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Այս ի´նչ սրտա -
ցա վություն է, անզուսպ հոգատարություն հայ ժողովրդի բարօրության հա -
մար հենց սուլթան Էրդողանի վեզիրի կողմից։ Այն նույն սուլթանի, որը քա -
ղա քական էքստազի պոռթկման պահին ոգեկոչում էր հայ ժողովրդի դա հիճ -
նե րին` Էնվեր փաշային ու նրա զարմիկ Նուրի փաշային։ Համոզված եմ, որ
թուրք-հայկական հարաբերությունների կարգավորման այս նորահայտ գա -
ղա  փարը Էրդողան–Չավուշօղլուի պատկերացումներում միանգամայն որո -
շակի աշխարհաքաղաքական համատեքստ ունի։ Հոդվածի սկզբում հի շա -
տակ վեց, որ մինչև Ղարաբաղյան պատերազմի սկսվելը, ավելացնենք, որ
նաև պատերազմի առաջին օրերին (արդեն երրորդ օրը), էլ չեմ ասում Ռու -
սաս տանի ղեկավարության 2020 թ. հոկտեմբերի 18–19-ի կոնկրետ առա -
ջար կությունների մասին, երբ պարզ էր, որ հայկական Զինված ուժերը պար -
տութ յուն են կրելու, Նիկոլ–դավաճանը մտացածին պատրվակներով հրա -
ժար վում էր խաղաղություն կնքել։ Նրա ամերիկա-բրիտանական տիկ նի կա -
վար ների սցենարը չափազանց ակնհայտ էր. ամեն կերպ խոչընդոտել խա -
ղա  ղություն հաստատելու Ռուսաստանի ջանքերին։ Եվ արտասահ ման յան
ստրա տեգների ու նրանց կամակատար` լաքեյ Նիկոլի համար բնավ կա -
 րևոր չէր, որ զոհվում են հազարավոր երիտասարդ զինվորներ ու խա ղաղ
բնա կիչներ։ Իսկ իմաստը ո՞րն էր, կհարցնի ընթերցողը։ Եթե Ռուսաս տա նը
չմի ջամտեր` Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ցեղասպանությունը կան -
խե լու նպատակով, պարզապես դուրս կմղվեր Հայաստանից, ասել է թե`
նաև Հարավային Կովկասից։ Այս պայմաններում միանգամայն սպասելի էին
Գյում  րիում 102-րդ ռազմակայանի և «Էրեբունի» ռազմաօդային բազայի կո -
րուս  տը, իսկ հետագայում` Հայաստանում Ռուսաստանի ԱԴԾ Սահ մանա -
պահ ծառայության զորակազմի դուրսբերումը։ Փաշինյանի ուղեվարների ու
հենց իր իսկ հաշվարկները չիրականացան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլա -
դի  միր Վլադիմիրովիչ Պուտինի քաղաքական կամքը թուրք-ազերիներին և
ամեն ինչ տանուլ տված Նիկոլ–դավաճանին 2020 թ. նոյեմբերի 9-ին կանգ -
նեց  րեց ռազմական գործողությունների դադարեցնելու մասին համատեղ
Հայ   տա րարության ստորագրման առջև։ Այստեղ կցանկանայի բավական հե -
տա  քրքիր մեջբերում կատարել «Эксперт» ամսագրի քաղաքական բաժնի
խմբա  գիր Պյոտր Սկորոբոգատովի «Ղարաբաղ. նոր ճեղքվածք ռուսական
պաշտ  պանությունում» հոդվածից, որը հրապարակվել է «Эксперт N47» ամ -
սա  գրում։ «Իրավիճակին նայենք աշխարհաքաղաքական տեսակետից։
Ներ  կա պահին Թուրքիան նշված չէ որպես խաղաղապահ գործընթացի
մաս  նակից, չնայած բանակցությունները դեռևս շարունակվում են։ Ի դեպ,
ոչինչ չի խանգարի Ադրբեջանին սատարել Անկարայի` լիարժեք ռազմա կա -
յան հիմնելու ձգտմանը, այդ թվում Ղարաբաղի տարածքում (պետք է են թա -
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դ րել` 2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբերի Ղարաբաղյան պատերազմի ըն թաց -
քում Արցախի Հանրապետության զավթված տարածքում – Ա. Գ.) և հիմ նա -
վո րա պես ամրապնդել թուրքական ուժային գործոնը Հարավային Կով կա -
սում, – գրում է հեղինակն ու այնուհետև շարունակում։ – Դա միաժա մա նակ
ուժե ղացնում է և´ հենց Թուրքիայի դիրքերը, որին արդեն պետք է վարժ վել
ան վանել Ռուսաստանի հիմնական աշխարհաքաղաքական մրցա կից ներից
մե կը, և´ ՆԱՏՕ-ի պոտենցիալը, որի անդամ է շարունակում հան դի սանալ
Ան կարան։ Թող որ քմահաճ, խնդրահարույց, բայց և դեպքերի մեծ մա սում
Ռե ջեփ Էրդողանը հեշտությամբ առաջ կմղի եվրատլանտյան գործ ըն կեր նե րի
շա հերը, իսկ նրանք էլ` Թուրքիայի շահերը։ Ըստ երևույթին, հենց այդ պատ ճա -
ռով էլ թե´ ԱՄՆ-ը, թե´ Եվրոպան այդքան ծուլորեն էին պաշտ պա նում հայ կա -
կան կողմի շահերը»։ Հույս ունեմ, հարգելի ընթերցող, որ դժ վար է չհա մա ձայ -
նել Պյոտր Սկորոբոգատովի եզրահանգումների հետ։

Իսկ ի՞նչ կապ ունի այստեղ տնտեսական էքսպանսիան` միանգամայն
ար  դարացիորեն կառարկի ինձ ընթերցողը։ Ասեմ, որ Մևլութ-օղլիի` մեր զգո -
նութ  յունը քնեցնող ողբասացությունը «Հայաստանի տնտեսական շահի» մա -
սին արդեն փորձարկվել է Աջարիայում, որը գտնվում է Վրաստանի հա րավ-
արև  մուտքում։ Որպեսզի չհոգնեցնեմ ընթերցողներին Վրաստանում՝ Աջա -
րիա յում թուրքերի «հո գա տարության» շնորհիվ տեղի ունեցող մասին պատ -
մե լով, հղում կա տա րեմ Մևլութ-օղլիի` գործնականում արդեն իրականացված
ցան կութ յուն նե րին և որոշ մեջբերումներ կատարեմ «Աջարիա: Թուրքական
օկու պացիա, որը ոչ ոք չնկատեց։ Մաս 1» հոդվածից` հրապարակված 2019 թ.
հուն վարի 20-ին «ВОЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ» ինտերնետ-պարբերականում. «...
Հան րապե տության (Աջարիայի Ինքնավար Հանրապետություն – Ա. Գ.) ղե կա -
վա րի պաշտոնում գտնված ժամանակ Ասլանը (նկատի ունի Ասլան Աբաշիձեին –
 Ա. Գ.) 2000-ական թթ. զրուցել է վրացի անվանի քաղաքագետ Ալեքսանդր
Չա  չիայի հետ։ Ալեքսանդր Ալեքսանդրովիչը արդարացի և այն ժա մա նակ նե րի
հա  մար «մոդայիկ» հարց է տվել. ինչո՞ւ է Ասլան Իբրահիմովիչը խանգարում
թուր   քա կան բիզնեսի ներթափանցմանը Աջարիա։ Չէ՞ որ այդ պահին հա -
րուստ թուրքերի մի ամբողջ շարք իրար հերթ չտալով առաջարկում էր աջա -
րա  կան համագործակցության իր նախագծերը` հյուրանոցների ու ռես տո -
րան  ների շինարարությունից մինչև ենթակառուցվածքի վերակառուցում ու
զար  գացում։ Ասլան Իբրահիմովիչը բացատրել էր ընկեր քաղաքագետին,
որ եթե թուրքերին աջարական հողի գոնե մեկ մետր վաճառի, ապա իրենք
ողջ Աջարիան կորցնելու վտանգին կենթարկվեն ... Ի՞նչ կարող ես ասել։
Թուր   քական ներդրումների ալիքը ոտքից գլուխ հեղեղեց Բաթումը, և դուրս
լո   ղալու շանսերն ավելի ու ավելի քիչ են ... Այո, իրականում Բաթումը նկա տե -
 լիո րեն փոխվել է ... Սակայն բուն վրացական բիզնեսի տոկոսը ծո վափ ն յա
այդ երազանքում համարյա թե զրո է ... Թուրքիայի ամենաիսկական էքս -
պան  սիան վերածվել է այն բանին, որ Աջարիայում թուրքերը գերակշռում են
ինչ  պես արտադրական, այնպես էլ սպասարկման ոլորտներում։ Թուր քա -
կան ներդրումների առանձնահատկությունը նաև այն է, որ իրենց ձեռ նար -
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կութ  յունների համար թուրք գործարարները նախընտրում են վարձել իրենց
հայ  րենակիցներին` նրանց բերելով հայրենիքից և օգնելով ստանալ երկ -
րորդ քաղաքացիություն։ Այսինքն` Ստամբուլի և Անկարայի բիզնեսն անում է
ամեն հնարավոր բան, որպեսզի ֆինանսները պտտվեն թուրքական հասա -
րա  կության ներսում ու չհայտնվեն վրացական գրպաններում, եթե, իհարկե,
չհաշ  վենք Վրաստանի մի շարք քաղաքացիների, որոնք լոբբիի են ենթար -
կում արտասահմանյան շահերը երկրի ներսում։ Ի դեպ, այդպիսի լոբբիստ -
նե  րից մեկն էլ ժամանակին ոչ այլ ոք էր, քան նախագահ Միխայիլ Սաա կա -
շվի  լին»։ Այ, սա է «Հայաստանի համար տնտեսական շահի» հեռանկարը,
որի մասին անցած երեք շաբաթներին երիցս կրկնեց Թուրքիայի արտաքին
գոր  ծերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Ահա այս հնարավոր տնտե սա -
կան էքսպանսիայի մասին է խոսվում այս հոդվածում։ Ի՞նչ կհետևի դրան`
Հա  յաս տանից և Հարավային Կովկասից Ռուսաստանի աստիճանական
դուրս  մղումը։ Եվ արդեն ավելի տեսանելի կդառնա նեոօսմանյան կայս րութ -
յան` Մեծ Թուրանի մասին սուլթան Ռեջեփի երազանքի մարմնացումը։

Կարծում եմ, որ Հայաստանի քիչ թե շատ հասկացող քաղաքացին,
որը ամենատարբեր հանգամանքների բերումով անվստահությամբ, իսկ որ
ավե  լի վատ է` թշնամաբար է ընկալում Ռուսաստանի և Բելառուսի Միու թե -
նա  կան պետության մեջ Հայաստանի մտնելու գաղափարը, կլարի ուղեղն ու
կմտա  ծի ազգային անվտանգության և հենց Հայաստանի Հանրապետության
գո   յութ յան սպառնալիքների մասին, ինչպես կընթանան իրադար ձութ յուն նե րը
մեր երկրում` հերթական չհասկանալու կամ ազգային շահերին դավա ճա նե լու,
ըստ Չավուշօղլուի տնտեսական կապեր հաստատելու պարա գա յում։ Այս
մա սին փորձել եմ ներկայացնել սույն և իմ նախորդ հոդվածներում, որոնք
հիշատակեցի վերը։ Որքան էլ կտրուկ հնչի, անվիճելի է, որ Հայաս տանն
ուժեղ և անվտանգ կլինի միայն Միութենական պետության մեջ։ Եվ սա մեր
պե տության հայրենասերների, ողջ հայության համար պետք է ըն կալ վի որ -
պես անբեկանելի փաստ, անհերքելի ճշմարտություն։

Հ. Գ. Չէի ցանկանա հոդվածս ավարտել տագնապալի նոտայով, ուս տի
ըն թերցողներին կներկայացնեմ լավատեսություն ներշնչող տեղե կատ վութ յուն։
Սկզբից ևեթ Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը բացասաբար էր վե րա -
բեր  վում հայ հասարակությունը «սևերի» ու «սպիտակների, «հեղա փո  խա -
կան  ների» և «ռևանշիստների» բաժանելուն։ Ձեր խոնարհ ծառան, հար գե լի
ըն թերցող, միշտ մտածել է այն մասին, թե ինչպես ընդհանուր բան գտնի ՀՀ իշ -
խա  նավորների և մեկուկես տասնյակ ընդդիմադիր կուսակ ցութ յուն ների միա -
վոր ման միջև, որոնք արդարացիորեն պահանջում են Նի կոլ–դավաճանի ան -
հա պաղ հրաժարականը։ Իսկ իմ մտքերը հետապնդում էին միանգամայն
որո  շակի նպատակ, այն է. ինչ-որ ընդհանուր բան շոշափելով Նիկոլ և Ко-ի
ու միավորված ընդդիմության (որը, իհարկե, չի արտացոլում ՀՀ ընդդիմա -
դիր կուսակցությունների ողջ պատկերը) միջև` կարողանալ ինչ-որ կերպ մո -
տեց  նել նրանց դիրքորոշումները` թույլ չտալու համար անշրջելին, հայ հա -
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սա  րակության էլ ավելի խոր պառակտումը, որը կարող է վերաճել քաղա քա -
ցիա  կան պատերազմի։ Եվ ես գտա Նիկոլ–դավաճանի ու միավորված ընդ -
դի  մության թվում է թե ընդհանուր մոտեցումները։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, հար -
գե լի ընթերցող, որտե՞ղ են դրանք դրսևորվում։ Դե, չեք հավատա, բայց
դրանք դրսևորվում են Միութենական պետությանը Հայաստանի անդա մակ -
ցութ  յան Կազմկոմիտեի գործունեությունը համաձայնեցված ձևով լռության
մատ  նելու մեջ։ Խոսքը ոչ թե սորոսական տեղեկատվական «հինգերորդ շա -
րա ս յան» կողմից մեր գործունեությունը վատաբանելու մասին է, այլ պաշ -
տո  նա կան լրատվամիջոցների, որոնք ֆինանսավորվում են ՀՀ բյուջեից,
ինչ  պես նաև միավորված ընդդիմությանը ենթակա հեռուստատեսության և
տա  րա տեսակ ինտերնետ-պորտալների լռության մասին։ Առաջինների պա -
րա  գա յում ամեն ինչ հասկանալի է, դրանց լռությունը տեղ է թողնում Նիկոլ
Վո  վա ևիչի դեմագոգիայի համար պաշտոնական մակարդակում, երբ պետք
լի  նի խոսել, իբր, լոյալ վերաբերմունքի մասին, անգամ ավելին` Ռու սաս տա նի
հան  դեպ։ Էլ չեմ ասում պարզունակ քարոզչահնարքի հնարավորության մա -
սին, երբ Նիկոլ–դավաճանն ինքը կհայտարարի Միութենական պետութ յա նը
Հա  յաստանի անդամակցության իրավաքաղաքական գործընթաց սկսելու
ցան  կության մասին։ Ոչ, հարգելի ընթերցող, սա ֆանտաստիկայի ժանրից չէ
և շատ ավելի իրական է, քան երեք տարի առաջվա ենթադրությունը, թե Նի -
կոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրելին, կարող է դառնալ ՀՀ վարչապետ։ Բնական
է, որ այս մասին նա կհայտարարի գունավոր հեղափոխությունների ստրա -
տեգ  ների արդեն պատրաստի սցենարի դեպքում` Միութենական պե տութ -
յան գաղափարի վարկաբեկման նպատակով։ Միևնույն ժամանակ, մեր գա -
վա  ռական խորամանկը` XIX դարի հնարքներով, հույս կփայփայի, որ մոլո -
րութ  յան մեջ կգցի առավել դյուրահավատ ռուս քաղաքական գործիչներին։

Իսկ ինչ վերաբերում է Կազմկոմիտեի անդամների ելույթները, հար -
ցա  զրույցները և հոդվածները լուսաբանելու վրա միավորված ընդդիմության
դրած տեղեկատվական էմբարգոյին, ապա այդ մասին վերը նշված հոդ -
ված  ներում արդեն գրել եմ, ուստի չեմ կրկնի։ Սակայն միավորված ընդ դի -
մութ  յան նման վերաբերմունքը Միութենական պետությանը Հայաստանի
ան  դա մակցության գաղափարին, դրական նշանակություն ունի. այն հաս -
տա  տում է, որ միավորված ընդդիմության համար Հայաստանի ապագան,
նրա անվտանգությունը և տնտեսական զարգացումը բոլորովին չեն պայ -
մա  նավորվում Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելով։ Դե
ինչ, մեզ մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել ընդդիմության մեր գործ -
ըն  կերներին` այս հարցում իրենց ազնվության համար։

Ահա այսպիսի բաներ, հարգելի ընթերցող։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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ПАШИНЯН У ВЛАСТИ – НЕИЗБЕЖНАЯ ВОЙНА 
НА КАВКАЗЕ

Аннотация
Нескрываемые потуги стратегов объединенного Запада по удержа-

нию Никола–предателя у власти в РА преследуют цель – создать условия
для выдавливания России из Армении. Для достижения этой цели никол-
воваевское продажное отребье вначале будет вяло реагировать на ан -
нек сию турецко-азербайджанскими ястребами территорий как в Сю ник -
ской, так и в Гегаркуникской областях Армении. Параллельно с этим еще
гнус  нее и агрессивнее станет информационная война соросовских ме диа-
кил леров, нацеленная против России.

Надеюсь, уважаемые читатели согласятся с тем утверждением, что
2021 год будет судьбоносным для будущего стран планеты Земля. Да
прос  тят меня за столь высокопарное вводное предложение в начале ста тьи,
ко торое отнюдь не преследует цель интриговать читателей для её про-
чтения. Вовсе нет. Это всего лишь вывод, напрашивающийся из анализа
со бытий, имевших место уже в нынешнем, 2021 году. Но об всем по по ря дку.

Итак, 19 января т. г. авторитетное американское издание Foreign Af -
fairs опубликовало статью бывшего посла США в России Майкла Мак -
фола под заглавием «Как сдержать путинскую Россию». Я не стану под-
робно анализировать отдельные пассажи этой публикации, ибо это тема
от  дельного глубокого анализа, а приведу лишь некоторые выдержки из
неё. Думается, что их анализ поможет осознать процессы, которые неиз -
беж  но будут протекать в России и вокруг неё. В силу этого их осмысление
и уже на раннем этапе принятие мер по предотвращению возможных уг -
роз национальной безопасности России, исходящих из региона Южного
Кав  каза и особенно из Армении, представляется исключительно актуаль-
ной задачей.

При прочтении статьи сразу же бросается в глаза демонизация пре-
зидента России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина.
Пусть не покажется странным, но при прочтении статьи Макфола прони-
каешься ещё большим уважением к президенту России. При этом на па -
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мять невольно приходят публичные выступления Владимира Путина пос -
лед  них месяцев по самым разным вопросам внутренней и внешней поли-
тики РФ, практические шаги, предпринятые Россией для смягчения нап -
ря  женности в мире. В подтверждение сказанному не стану в отдельности
их перечислять, это также тема отдельного анализа. Вместе с тем уверен,
что читатель не воспримет данные мною характеристики как проявление
не  коего провинциального подхалимажа. Нет, это всего лишь выражение
бла  годарности президенту РФ за спасение населения Нагорного Ка ра ба ха
от геноцида со стороны турецко-азербайджанских ястребов во время раз -
вя занной Азербайджаном и Турцией против Нагорного Карабаха вой ны с
прив лечением двухтысячной банды боевиков-террористов из Сирии.
Имен  но политическая воля президента России и молниеносные действия
Воо  руженных сил РФ заставили натовскую Турцию и султана Эрдогана
вку  пе с апшеронским султаном Алиевым смириться с тем, что их экспан-
сионистские планы по уничтожению Республики Арцах (Нагорно-Ка ра бах -
ская Республика. – Ред.) с дальнейшим захватом Мегринского коридора
(Мег ри – территория в Зангезурской области Республики Армения, имею-
щая 45-километровую границу с Исламской Республикой Иран) и сое ди -
не нием с Нахиджеванской автономной республикой (отошедшей сог лас но
Мос ковскому договору от 16 марта 1921 г. между Советской Рос сией и
Тур цией к Советскому Азербайджану) полностью не сбылись. Это не слу -
чи лось в силу того, что в ночь с 9-го на утро 10 ноября 2020 г. было под -
пи сано Заявление президентов России, Азербайджана и премьер-ми нист ра
Ар мении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

А теперь, уважаемый читатель, несколько подробнее раскроем со -
бы  тия последнего времени. Итак, что же пишет М. Макфол в своей ста тье:
«Пу  тин демонстративно пытается позиционировать себя как лидера не -
ли  берального, консервативного мира, который, по его определению, пря -
мо противоположен американскому либеральному интернационализму.
Что  бы освободить европейцев от имперского контроля НАТО, он отстаи-
вает суверенитет (спасибо Майклу Энтониевичу за популяризацию идей
В. В. Путина. – А. Г.), а чтобы защитить автократию (читай независимость
и суверенитет. – А. Г.), он критикует США за поддержку так называемых
цвет  ных революций, будь то в Сербии, Грузии, на Украине или на Ближ -
нем Востоке во время арабской весны (видимо, слова благодарности
Мак  фолом ожидаемы от родных и близких миллионов погибших и бежен-
цев, «насладившихся» кровавыми, навязанными США пряностями – неиз -
мен  ными спутниками цветных революций. – А. Г.). Чтобы противостоять
то му, что он называет западным либеральным упадничеством, он восхва-
ляет свою трактовку христианских (читайте библейских. – А. Г.) ценно-
стей, ко торые, по его утверждению, являются основой русской идентично-
сти и воз рождающихся консервативных движений во всем мире». Про чи -

896

А. ГЕГАМЯН



тав это, пусть армянские читатели поднатужат свою память и вспомнят, с
ка ким остервенением соросовское отребье и фанатики из тоталитарных
ре  лигиозных сект с первых дней государственного переворота ап ре ля–мая
2018 года самым хамским образом осуществляли нападки на Армянскую
Апос тольскую Святую церковь, на ее достойного пастыря, Вер ховного
Пат риарха и Католикоса всех армян Гарегина Второго. Вспом ним, как са -
та нинское отродье, захватившее властные структуры в об ласти образо-
вания, науки и культуры, выкорчёвывало из школьных прог рамм все те
пред меты, которые позволяли и помогли бы молодому по колению глубоко
ос мыслить жизнеутверждающую основу существования нашего народа,
им  манентно предполагающую следование и оберегание христианских и
се мейных ценностей, осмысление полной трагизма и ге роизма истории
ар мянского народа. Конечная цель стратегов цветных ре волюций и их
прих востней в РА – сделать из армянской нации сборище манкуртов. Увы,
этот процесс всё ещё не остановлен, более того, сог лас но Макфолу, «ад -
ми нистрация Байдена также должна пытаться оказывать поддержку другим
стра нам, расположенным на границе с Россией, – Ар мении, Грузии, Мол -
да вии и Узбекистану. Все они заслуживают повышения уровня диплома-
тических связей». Сей призыв американского дипломата стал руковод-
ством к действию. Так, государственное информационное агентство Армен -
пресс 22 января 2021 г. распространило статью пос ла США в Армении Линн
Трей си под заглавием «Демократия бесценна», предоставленную По соль -
ством США в Армении. В ней написано: «Мы понимаем, что в первую оче-
редь нам необходимо провести неотложную работу, ко торая позволит нам
прод винуться вперед после разрушительного На гор но-карабахского кон-
фликта. Правительство Соединенных Штатов от реа гировало на удовле-
творение основных потребностей Армении, предоставив одежду, продукты
пи тания, безопасные убежища для детей и убежища для перемещенных
лиц. Соединенные Штаты подтверждают свой при зыв к немедленному и
бе зопасному возвращению пленных. Мы осуждаем зверства, совершен-
ные во время конфликта. Все виновные должны быть привлечены к ответ-
ственности. Несмотря на прекращение боевых дейст вий, необходимо поли-
тическое решение вопроса о статусе На гор но го Ка рабаха для укрепления
ми ра и стабильности». Как сообщает ТАСС (15 де кабря 2020 г.), Йенс
Стол тенберг заявил: «Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда
стра ны НАТО оказались вынуждены наложить санк ции друг на друга, и я
так же озабочен последствиями решения Тур ции о приобретении россий-
ских систем противовоздушной и противоракетной обороны C–400». А что
под руководством генералитета вооруженных сил члена НАТО Турции
сов местно с более чем двумя тысячами си рий ских боевиков-террористов
бы ли убиты свыше 5000 воинов Ар мии обороны Нагорного Карабаха, а
бо лее 10 000 воинов и мирных жителей Республики Арцах получили уве -
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чья и стали инвалидами, уже не при ходится говорить о многих и многих
ты сячах искалеченных судеб граж дан двух армянских государств, поте-
рявших в ходе войны своих родных и близких, так это получается, что вне
ком петенции НАТО.

Уважаемые читатели могут мне возразить, сказав, что я субъекти-
вен, и в оправдание своих умозаключений они могут сослаться на недав-
нее решение Европейского парламента от 20 января 2021 года. На пом -
ним читателям, что речь о резолюции Европейского парламента по годо-
вому отчету об «Общей внешней политике и политике безопасности» (го -
до  вой отчёт 2020, 2020/2206, INI). Справедливости ради отметим, что
пункт 38 резолюции изложен вполне определенно, как-то: «38. Ре ши тель но
осуж дает (Европарламент. – А. Г.) дестабилизирующую роль Турции, ко -
то  рая еще больше подрывает хрупкую стабильность во всем регионе Юж -
но го Кавказа; призывает Турцию воздерживаться от любого вмешатель-
ства в нагорно-карабахский конфликт, включая оказание военной под -
держ ки Азербайджану, и воздерживаться от дестабилизирующих дейст -
вий и активно содействовать миру; осуждает, кроме того, передачу Тур -
цией иностранных боевиков-террористов из Сирии и других мест в На гор -
ный Карабах, как это подтверждено международными участниками, вклю -
чая страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ; сожалеет о ее го тов -
нос ти дестабилизировать (со стороны Турции. – А. Г.) Минскую группу
ОБСЕ, поскольку она (Турция. – А. Г.) преследует амбиции играть более
ре  шающую роль в конфликте». Читая эти строки, не скрою, уважаемый
чи  та тель, во мне пробудилась надежда, что наконец-то европарламента-
рии осознали угрозу миру в Евразии, исходящую от неоосманского султа-
на Реджепа Эрдогана, и дали вполне взвешенную оценку далеко идущим
экс  пансионистским планам новоявленного неоосманского султана. Ан
нет, видимо, в данном случае я давно ожидаемое и желаемое воспринял
как новую реальность. Спустя всего-то 4 дня в Страсбурге стартовала
зим  няя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), первая
за год позволившая членам участвовать или лично присутствовать в
Страс  бурге. Заметим, что помимо основной повестки дня сессии было вне -
се но 7 предложений для обсуждения неотложных и текущих вопросов, в
том числе и вопрос «Необоснованное затягивание властями Азер бай джа -
на возвращения армянских военнопленных и других пленных как на ру ше -
ние европейских международных стандартов в области прав человека».
Бю ро ПАСЕ, однако, отклонило проведение этого обсуждения. Зато
штам  пованные поборники прав человека, вот уже не одно десятилетие
су  щественно обогащавшие представления о двуликом Янусе, предложи-
ли провести обсуждения по двум текущим вопросам: по темам «Арест и
за  держание Навального» и «Свобода слова (статья 10 ЕКПЧ) под угрозой
со стороны компаний “Big Tech”» (имеются в виду такие крупные техноло-
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гические компании, как Facebook, Google, Apple, Amazon и др.), которые
име ют возможность чрезмерно влиять на формирование всех сторон на -
шей жизни. Известный в РА эксперт по конституционному праву Гоар Ме -
ло ян на своей странице в Facebook с сожалением и болью написала, что
Пар ламентская ассамблея Совета Европы предпочла обсуждению вопроса
не законно удерживаемых Азербайджаном армянских военнопленных
воп рос ареста Алексея Навального. «С одной стороны, вышеуказанное в
оче редной раз подчеркивает очевидное предвзятое отношение европей-
ских структур, с другой – констатирует очередной провал дипломатии РА,
на этот раз парламентской дипломатии, – и далее эксперт вполне ре зон но
за дается вопросом: – Какой смысл имело командирование целой де ле га -
ции за счет налогоплательщиков Армении в Страсбург, когда парламент-
ские делегации многих стран участвуют в этом заседании заочно, а ар -
мян ская делегация даже не смогла включить вопрос военнопленных в по -
вест  ку ПАСЕ». Видимо, Гоар Мелоян, впрочем, как и автор этих строк, об -
ма нулась на гневную резолюцию Европарламента от 20 января т. г. Увы,
я не учел, казалось бы, самой малости, а именно: факт незамедлитель-
ной реакции Государственного департамента США в связи с «применением
си лы против протестующих» в ряде городов России в связи с арестом На -
валь ного. Того самого Навального, о котором мне уже приходилось пи -
сать в статье, опубликованной ИА REGNUM 10 сентября 2020 г. под загла-
вием «Станет ли Пашинян аплодировать Навальному». На пом ню ар мян -
ским читателям, кто есть сей персонаж, нежно именуемый в России «бер -
лин ским пациентом», или проще говоря – «засланным казачком» спец -
служб Запада. Приведу лишь выдержку из упомянутой статьи: «В зак лю -
че ние статьи хотелось вновь выразить слова благодарности блестящему
по литическому аналитику и большому другу Армении и армянского народа
Вла димиру Рудольфовичу Соловьеву за его искреннее со пе реживание,
не доумение и душевные слова, сказанные в эфире на ин тер нет-портале
СОЛОВЬЁВ LIVE 2 июля т. г.: «Мы так любили Армению, это дружествен-
ная нам страна. Но в дружественной нам Армении, на Об щест венном те -
ле видении, в рамках репортажа по конституционным поп рав кам показы-
вают нациста Навального, который называл армян хачиками (за ношение
крес тика, что в переводе на армянский язык хачик. – А. Г.), ко торый нена-
видит армян, ненавидит Армению, презирает её. И Об щест вен ное теле-
видение Армении показывает его в эфире. Ну вы даёте». Я спе циально
при вёл эту выдержку, чтобы более 2 млн армян, проживающих в России,
ко торые, хочу верить и надеяться, после публикации этой ста тьи и её про-
чтения в патриотическом ИА REGNUM станут активными бор цами по
обуз данию разного рода агентов влияния из спецслужб США и объеди-
ненного Запада, раскачивающих стабильность в городах России под на -
ду манным предлогом освобождения нациста Навального.
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Чтобы у читателей не сложилось мнение, что я ушёл от обсуждае-
мой темы, приведу выдержку из публикации Интерфакса от 24 января
2021 г. «Госдеп США призвал Россию освободить Навального», что на -
вер няка возымело магическое действие на членов Бюро ПАСЕ, форми-
рующих повестку дня зимней сессии. «США твердо осуждают использова-
ние жесткой тактики против протестующих и журналистов в российских го -
ро  дах (видимо, составители текста все еще находились под впечатлением
штур ма здания Капитолия. – А. Г.) … Продолжающиеся попытки подавления
прав граждан России на мирные собрания и свободу слова, арест Алек -
сея Навального и применение суровых мер во время последовавших про -
тес тов являются тревожными признаками дальнейших ограничений в от -
но шении гражданского общества и основных свобод (здесь наверняка хо -
те ли предостеречь россиян от возможных блокирований в Twitter, Face -
book, You Tube. – А. Г.)» – говорится в заявлении, выпущенном в субботу,
23 января т. г. (оперативность-то какая), от имени представителя Гос депа
Нэ да Прайса (https://www.interfax.ru/world/746566).

Не остался равнодушным к январским тезисам Макфола касательно
«Сдер живание (России) за рубежом начинается с проведения политики
устра шения» и кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин в своих
пись  менных ответах (20 января т. г.), опубликованных сенатским комите-
том по делам вооруженных сил. В частности, он выразил мнение, что
целью российской деятельности в Чёрном и восточной части Сре ди зем -
но го моря является «поддержание её продолжающейся кампании по под-
рыву и дестабилизации ситуации на Украине и в Грузии», а также «вызов
опе  рациям США и их союзников». Он считает, что силы США и НАТО в
этом регионе являются «ключевым фактором сдерживания российской
аг  рессии», и Пентагону, и их союзникам необходимо регулярно пересмат-
ривать стратегию на данном направлении. Кроме того, Остин полагает,
что усилия США по оказанию помощи в области безопасности для нара-
щивания потенциала вооруженных сил Украины должны оставаться прио-
ритетными. «Я поддерживаю предоставление оружия для обеспечения
Ук  раины оружием, необходимым ей для самообороны. Украина также
имеет критические потребности, не связанные с оружием, такие как защи-
щённое коммуникационное оборудование, которое финансируется за
счет Инициативы по помощи Украине в области безопасности (USAID)», –
от  метил Остин. Он добавил, что в случае своего утверждения на пост
про  должит оценивать необходимую помощь Украине и вносить соответ-
ствующие изменения (https://www.interfax.ru/world/745918).

К вышеизложенному добавим также, что 26 января т. г. на брифинге
в Вашингтоне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала: «Он
(име ется в виду Джо Байден. – А. Г.) позвонил президенту Путину сегодня
во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить

900

А. ГЕГАМЯН



СНВ–3 на пять лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку
су   ве ренитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии,
что бы поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом
Solar Winds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в
Аф  ганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алек сея На -
валь  ного и обращение с мирными протестующими со стороны рос сийских
сил безопасности» (https://ria.ru/20210126/razgovor-1594709654.html?in=t).

Я столь подробно описал некоторые из событий последних дней с
тем, чтобы читателям было понятно, насколько оперативно и системно
бу  дет оказываться давление на нашего стратегического союзника, брат-
скую Российскую Федерацию, в том числе и через «поддержку другим
стра  нам, расположенным на границе с Россией». К этому добавим, что,
еще будучи кандидатом на пост госсекретаря США, Энтони Блинкен 19
ян  варя т. г. на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената, пос -
вя  щенных рассмотрению его кандидатуры на утверждение в этой долж-
ности, отвечая на вопрос сенатора-республиканца из Кентукки Рэнда По ла,
ко торый выступает против расширения НАТО и опасается, что принятие
в Альянс Грузии и Украины может повлечь имплементацию V статьи Ус -
та ва НАТО, согласно которой все члены Альянса обязуются защищать
бе з опасность друг друга (в США считают, что территории этих стран нахо-
дятся под российской оккупацией), заявил: «Если такая страна, как Гру зия,
соот ветствует критериям членства и вносит свой вклад в нашу об щую без-
опасность, да, дверь должна быть оставлена открытой … Есть дос таточно
сви детельств того, что Россия агрессивна по отношению к стра нам, которые
не входят в НАТО и не находятся под зонтиком (бе зо пас  ности). Это показы-
вает, почему Россия не атакует (членов НАТО) … Мы видели в прошлом,
что страны, которые присоединялись к НАТО, по том уже не оказывались ми -
шен ью для российской агрессии» (https://www.golosameriki.com/a/blinken-
geor gia-nato/5745048.html).

Думается, что в складывающихся условиях не приходится сомне-
ваться в существенной активизации действий западной дипломатии в от -
но   шении Армении. Мне уже не единожды приходилось писать, что стре-
ляют в Армению, а целят по России. И подобная циничная политика в сов -
ре  менных условиях будет проводиться под непосредственным контролем
стра  тегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона.
Инс  трументом же проведения этой политики, несомненно, станет Турция
во главе с неоосманским султаном Эрдоганом, который в весьма довери-
тельных отношениях с бывшим послом Великобритании в Турции, а ныне
гла  вой британской внешней разведки MI–6 Ричардом Муром. Я далеко не
слу  чайно упомянул об этой близости, которая, несомненно, будет подчи-
нена реализации совпадающих целей Великобритании и Турции в нашем
ре  гионе, а именно: выдавливанию России из Армении, а значит из регио-
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на Южного Кавказа в целом. Причём особо отметим, что в реализации
этой смертельной угрозы для существования армянской государственности
Лон дон и Анкара в лице Никола Воваевича, себя любимого, за которым
чёт ко закрепилось клеймо Никол–предатель, будут иметь безропотного
ис полнителя их воли. Ведь уже не раз и не два в СМИ появляются пуб ли -
ка ции о завербованности сего персонажа и спикера Национального Соб -
ра ния РА Арарата Мирзояна спецслужбами Великобритании и Тур ции.
При этом приводятся до сего дня неопровергнутые властями РА фак ты об
их завербованности. В этой связи примитивизм глухого провинциала ро -
дом из XIX века Никола–предателя в очередной раз проявился в спе -
циаль но рекламируемых поездках членов его семьи не куда-нибудь, а в
Моск ву, с туманными намёками о планах обзавестись в Пер во прес толь -
ной жильём. Сей план был рассчитан ему же подобными примитивными
людь ми, ко то рые то ли по наивности, то ли за платные услуги уже нача-
ли прокру чи вать в прессе и по TV байки, что после своей неминуемой от -
став ки сей по ли тический шулер сбежит в Москву, где будет чувствовать
се бя в большей безопасности, чем где-либо. Тем самым Никол–преда-
тель думает, что он косвенно отведёт от себя, любимого, подозрения в
своей антироссийской, русофобской сути, как и от своих сподвижников из
со росовского са танинского отродья. А между тем под этот шумок послом
Ар мении в США рекомендована руководитель николвоваевской фракции
«Мой шаг» в НС РА Лилит Макунц, которая до государственного перево-
рота в РА от личилась на двух поприщах. Первое – на репетиторстве анг-
лийского язы ка самому Николу Воваевичу (впрочем, здесь её успехи бо -
лее чем сом нительны, даже с учётом полной противопоказанности её по -
до печному, Николу–предателю, в области тяги к знаниям). Второе, где
сия особа, ви дать, преуспела, так это её работа с февраля 2016 года в
Кор пусе мира [бед няжка, поступи она на работу чуть раньше, может быть
и предотвратила бы Апрельскую (2016 г.) четырехдневную войну, развя-
занную Азер бай джаном против Республики Арцах], действующего под
эги дой По соль ства США или, как принято считать, ЦРУ. Так вот это наз -
на чение имеет двоякую цель: увести из-под ответственности наиболее
ос ведомленных в предательстве национальных интересов Армении и
Рес  публики Арцах подельников (ниц) Никола Пашиняна, а второе – обес-
печить ком фортное бегство самого Никола–предателя из РА в США, а мо -
жет, в Ка наду, когда раскроется заключительный акт предательства с его
сто роны на циональных интересов двух армянских государств.

Несколько подробнее раскрою для читателей, о чём идёт речь. В си лу
по  верхностных знаний Пашиняном английского языка он не мог обойтись
без услуг Макунц в расшифровке в режиме non-stop получаемых инструк-
ций от сценаристов государственного переворота в Армении апреля–мая
2018 г. из спецслужб США и Великобритании, которые, естественно, были
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на английском языке. Никол–предатель, будучи сам завербованным, вов се
не случайно взял себе в репетиторы агента Корпуса мира. Затем, «из -
брав» её руководителем фракции «Мой шаг» в НС РА (точно так же дове-
рив соросовским выкормышам Арарату Мирзояну должность спикера пар-
ламента, Армену Григоряну – должность секретаря Совета безопасности
РА), он тем самым обеспечивал себе надёжные тылы.

Чтобы не осталось недосказок в связи с моим утверждением о зак -
лю  чительном акте предательства Пашиняна, приведу выдержку из его ин -
тер вью от 27 декабря 2020 года Общественной телекомпании РА. Так, в хо де
ин тервью он, чтобы припрятать свои гнусные замыслы, стал ссылаться на
Рос сию и Иран, чем с потрохами выплеснул в эфир свою боязнь за разоб-
лачение его же подлинных замыслов, продиктованных турецко-азер бай -
джан скими стратегами и их поводырями с берегов Потомака и Туманного
Аль биона. «Например, если выяснится, что мы можем иметь же лез но до -
рож ное сообщение и с Россией, и с Ираном, это будет для нас хо рошая
но вость или плохая? Если мы, например, будем ехать в Иран че рез На хи -
дже ван, как мы представляем, мы будем говорить, что должны ехать в
Рос сию по территории Нахиджевана, но Азербайджан не должен ехать в
На хиджеван по нашей территории? Это возможно?» – в эфире не до уме вал
Никол–предатель. В своей предыдущей статье, опубликованной 20. 01.
2021 г. в ИА REGNUM, «Армения будет сильна и в безопасности только в
Союз ном государстве» ваш покорный слуга, уважаемый читатель, на при-
мере Аджарии объяснил, чем обернутся для Армении «экономические
вы годы», которые озвучивают турецкие должностные лица (Мевлют Ча -
вуш оглы и Ко), обусловленные открытием железнодорожного сообщения,
упо минаемого Николом–предателем, а именно: «Самая нас то ящая экс-
пансия Турции вылилась в то, что в Аджарии турки доминируют как в про-
изводственной сфере, так и в сфере обслуживания. Специфика ту рецких ин -
вес тиций ещё и в том, что для своих предприятий турецкие бизнесмены
пред   почитают нанимать своих же соотечественников, вывозя их с родины и
по могая получить второе гражданство». Думается, что не трудно представить
на циональный состав населения исконно армянского региона, Зан гезура, в
слу чае реализации замыслов неоосманского султана Эр до га на, при чём парал-
лельно с «возвращением беженцев» на захваченные в ходе Ка рабахской
вой ны (сентября–ноября 2020 г.) территории Республики Ар цах ской.

Не приходится сомневаться в том, что в конечном итоге в течение
весь ма и весьма короткого периода мы станем свидетелями того, как по
тер ритории Армении в обход России будет проложен новый транспорт-
ный коридор Карс–Ыгдыр–Нахиджеван–Мегри–Азербайджан. Напомним
чи тателям, что 4 декабря 2020 г. из Стамбула в Китай по Транскас пийс -
кому транспортному маршруту через железную дорогу Баку –Тбилиси–Ка рс
от правился первый грузовой поезд и за две недели пересек два континента,
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два моря и пять стран, преодолев в общей сложности расстояние в 8693 км,
и достиг Китайского Сианя, повторюсь, в обход России. Не буду раскры-
вать подробности о том, что этот маршрут наиболее короткий из Подне -
бес ной в Европу и в перспективе обеспечит Турции центральное положе-
ние в регионе, приведу лишь две выдержки на сей счёт. «Это наша победа
на железнодорожном транспорте, – так откликнулся на это событие ми -
нистр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаил ог лу и да -
лее продолжил: – Это путешествие стало первым по железнодорожной
ма гистрали «Железный шёлковый путь / Средний коридор»». А в ми нис -
тер стве иностранных дел Турции это событие прокомментировали так:
«Тур ция будет и дальше предпринимать необходимые шаги для дальней-
шего укрепления связей между Востоком и Западом и укрепления своего
цент рального положения». Думается, что весь комплекс воп росов, свя-
занных с нескрываемыми глобалистскими устремлениями нео османского
сул тана Эрдогана, уже приобретает зловещие оттенки, однако это тема
для отдельного всестороннего исследования.

В завершение статьи хотелось бы отметить, что государственный
пе реворот 2018 г. в Армении – это всего лишь первый шаг на пути гло-
бального переустройства не только региона Южного Кавказа, но и Сред ней
Азии, в котором главенствующая роль, по замыслу англосаксонских стра -
те гов, будет закреплена за Турцией. Нескрываемые потуги стратегов
объеди ненного Запада по удержанию Никола–предателя у власти в РА
прес  ледуют цель – создать условия для выдавливания России из Ар ме нии.
Для достижения этой цели николвоваевское продажное отребье вначале
бу дет вяло реагировать на аннексию турецко-азербайджанскими ястребами
тер риторий как в Сюникской, так и в Гегаркуникской областях Ар мении.
Па раллельно с этим еще гнуснее и агрессивнее станет информационная
вой на соросовских медиа-киллеров, нацеленная против Рос сии. Воз мож -
ные заголовки статей и репортажей за авторством этой ин формационной
пя той колонны легко предугадать: «Россия за счёт Армении пошла на
сдел ку с Турцией», «Россия и ОДКБ оставили Ар ме нию наедине с турец-
кими варварами», «Россия воспринимает Армению как свою строптивую
гу бернию» и далее в том же духе.

Вместо послесловия. Уважаемый читатель вполне резонно может
уп рекнуть автора этих строк в непринятии адекватных мер по разъясне-
нию, возможно, широким слоям населения Армении всей опасности про-
цессов, разворачивающихся в нашем регионе. Вынужден не то чтобы в
оп  равдание, но с целью разъяснения читателям сути происходящего кон-
статировать тот факт, что информационные ресурсы РА, с одной стороны,
все цело финансируются фондом Сороса «Открытое общество – Ар ме -
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ния», кураторы же остальных масс-медиа, будучи в оппозиции Пашиняну и Ко,
не допускают и мысли предоставить эфир кому бы то ни было, кто не нахо-
дится в их подчинении. Единственная возможность довести свои тревоги и
раз думья до граждан Армении – это возможность публикации в двух-трех
ар мянских СМИ («Иравунк», «Новое Время».ru,168.am) своих статей, ра -
нее опубликованных в ИА REGNUM. Между тем я с уверенностью могу ут -
вер ждать, что такой подход известных владельцев оппозиционных масс-
ме диа в сложившихся после госпереворота крайне сложных условиях,
мяг ко выражаясь, нечестный. Нечестный отнюдь не по отношению ко мне,
а в отношении Родины, двух армянских государств – Республики Армения
и Республики Арцах. И это не есть высокопарные слова, уж тем бо лее не
са мореклама. Посудите сами, уважаемый читатель: 17 августа 2019 г. ИА
REGNUM опубликовало мою статью под заглавием «Про во кация Па ши ня -
на в Степанакерте угрожает войной против Армении и Арцаха», 15 сентя -
бря 2019 г. – «Отстранение Пашиняна – главное условие предотвращения
аг рессии Азербайджана», 7 февраля 2020 г. – «Необ ходим объединенный
ко митет обороны Армении и Арцаха», 13 мая 2020 г. – «Война на пороге
Ар мении и Арцаха», 4 августа 2020 г. – «Предот вратить войну в За кав -
казье под силу лишь России», 21 сентября 2020 г. – «Стратегический союз
с Россией был и остается гарантией безопасности Армении». В каждой из
вы шеотмеченных статей подробно разъяснялась необходимость принятия
дейст венных мер с целью предотвращения войны. Опираясь на конкрет-
ные факты, обосновывался вывод о неизбежности войны, которую развя-
жет Азербайджан против Арцаха. Увы, для вла дельцев оппозиционных
те леканалов я продолжал оставаться персоной non grata и не мог дове-
сти свои опасения до широких слоев населения Армении, а стало быть и
Ар цаха. Убежден, что в случае последовательного и системного разъяс -
не ния гражданам РА об опасностях, угрозах на циональной безопасности,
уг розах самому существованию обоих ар мянских государств, естествен-
но, что Армения и Арцах могли бы избежать катастрофы сентя бря–ноября
2020 г. Однако обязательным условием такого исхода событий непремен-
но должно было быть прямое и честное отношение к России, без заигры-
вания с Западом под надуманными оправданиями и ссылками на якобы
ши роту своих политических взглядов.

Уважаемый читатель, хочу верить, что читая эти строки, вы проник-
нетесь тревогой за будущее своей Родины, против которой Турция и Азер -
бай джан спровоцируют новую войну, повторюсь, чреватую перерасти в
круп номасштабную региональную войну, если не в третью мировую …

При этом хочу допустить, что наложенный информационный запрет
на мои выступления может быть обусловлен крайней занятостью кураторов
оппо зиционных телеканалов и других масс-медиа, поэтому пусть ответ-
ственность за это останется на совести виновных. Бог нам судья.
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P. S. Уж больно не хотелось завершать статью на грустной ноте.
Бла го над Арменией, прорезаясь сквозь густой туман, не с берегов Аль -
био на, а с Севера восходит яркое солнце, возвещающее о вхождении Ар -
ме нии в Союзное государство России и Белоруссии, которое откроет но вую,
первую страницу в истории благополучия и процветания Армении в XXI
веке.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՓԱՇԻՆՅԱՆՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ` ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ
ՊԱՏԵՐԱԶՄ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ

Անոտացիա
Նիկոլ–դավաճանին ՀՀ իշխանության ղեկին պահելու հավաքական Արև -

 մուտ քի ստրատեգների բացահայտ ճիգերը հետապնդում են հետևյալ նպա -
տա կը` ստեղծել պայմաններ Հայաստանից Ռուսաստանին դուրս մղելու հա   -
մար։ Այս նպատակին հասնելու համար նիկոլվովաևիչյան ծախու թափ -
թփուկ ները սկզբում ծուլորեն կարձագանքեն թուրք-ադրբեջանական բա զե -
նե րի կողմից ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի, այնպես էլ
Գե ղար քունիքի մարզերի տարածքների անեքսիային։ Սրան զուգահեռ, շատ
ավելի ստոր և ագրեսիվ կդառնա սորոսական մեդիա-քիլերների` Ռու սաս   -
տանի դեմ ուղղված տեղեկատվական պատերազմը։

Հույս ունեմ, հարգելի ընթերցողները կհամաձայնեն այն հավաստիաց -
մա նը, որ 2021 թվականը բախտորոշ է լինելու Երկիր մոլորակի երկրների
ապա  գայի համար։ Թող ներվի ինձ այսքան վերամբարձ ներածական նա -
խա  դասությունը հոդվածի սկզբում, որը բնավ չի հետապնդում ընթերցող նե րի
մեջ հոդվածը կարդալու հետաքրքրություն առաջացնելու նպատակ։ Ոչ,
բնավ ոչ։ Սա ընդամենը եզրահանգում է, որը ծագում է արդեն այս` 2021
թվա կանին տեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծությունից։ Բայց այս
ամե նի մասին` հերթով։

Եվ այսպես, ս. թ. հունվարի 19-ին ամերիկյան հեղինակավոր Foreign
Affairs պարբերականը հրապարակեց Ռուսաստանում ԱՄՆ նախկին դես -
պան Մայքլ Մաքֆոլի հոդվածը` «Ինչպես զսպել պուտինյան Ռուսաստա նին»
վեր նագրով։ Հանգամանալիորեն չեմ վերլուծի այդ հրապարակման առան -
ձին դրվագները, քանզի դա մեկ այլ խոր վերլուծության թեմա է, այլ որոշ
մեջ բերումներ կկատարեմ այդ հոդվածից։ Կարծում եմ, որ դրանց վեր լու -
ծութ յունը կօգնի հասկանալ այն գործընթացները, որոնք անխուսափելիո րեն
տե ղի կունենան Ռուսաստանում և նրա շուրջ։ Այդ պատճառով դրանք հաս -
կա նալը և արդեն վաղ փուլում Հարավային Կովկասի տարածաշրջա նից ու
հատ կապես Հայաստանից Ռուսաստանի ազգային անվտանգութ յանը
սպառ նացող հնարավոր վտանգների կանխարգելմանն ուղղված մի ջոցներ
ձեռ նարկելը բացառիկ արդիական խնդիր են թվում։
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Հոդվածը կարդալիս անմիջապես աչքի է զարնում Ռուսաստանի նա -
խա  գահ` մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի դեմոնացումը։ Թող
տար  օրինակ չթվա, բայց Մաքֆոլի հոդվածը կարդալիս էլ ավելի մեծ հար -
գան   քով ես լցվում Ռուսաստանի նախագահի հանդեպ։ Ընդ որում` ակամա
մտա բերում ենք ՌԴ ներքին ու արտաքին քաղաքականության ամենատար -
բեր հարցերի վերաբերյալ Վլադիմիր Պուտինի վերջին ամիսների հրապա -
րա  կային ելույթները, աշխարհում լարվածության թուլացմանն ուղղված` Ռու -
սաս  տանի ձեռնարկած գործնական քայլերը։ Առանձին չեմ թվարկի դրանք`
աս վածը հաստատելու համար, դա նույնպես առանձին վերլուծութ յան թեմա է։
Միևնույն ժամանակ, համոզված եմ, որ ընթերցողն իմ բնութագրումները չի
հա մարի ինչ-որ գավառական քծնանքի դրսևորում։ Ոչ, սա ընդամենը
երախ  տա գի տության արտահայտություն է ՌԴ նախագահին Լեռնային Ղա -
րա   բաղի բնակչությանը թուրք-ադրբեջանական բազեների ցեղասպանութ -
յու  նից փրկելու համար Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից Լեռնային Ղարա -
բա ղի դեմ սանձազերծված պատերազմի ժամանակ, որին ներգրավված էին
նաև սիրիական գրոհային-ահաբեկիչների երկու հազարանոց ավազակա -
խմ բե րը։ Հենց Ռուսաստանի նախագահի քաղաքական կամքն ու ՌԴ զին -
ված ուժերի կայծակնային գործողությունները ստիպեցին ՆԱՏՕ-ական
Թուր  քիային և սուլթան Էրդողանին` ափշերոնյան սուլթան Ալիևի հետ միա -
սին, համակերպվել այն բանի հետ, որ Արցախի Հանրապետության (Լեռ նա -
յին Ղարաբաղի Հանրապետություն – խմբ.) ոչնչացման, հետագայում Մեղ -
րիի միջանցքի զավթման (Մեղրին Հայաստանի Հանրապետության Զան գե -
զու րի մարզի տարածք է, որը 45 կիլոմետրանոց սահման ունի Իրանի Իսլա -
մա կան Հանրապետության հետ) և Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապե -
տութ  յան հետ (որը Խորհրդային Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև 1921 թ.
մար տի 16-ին կնքված Մոսկվայի պայմանագրով անցել է Խորհրդային Ադր -
բե  ջանին) միացնելու իրենց ծավալապշտական ծրագրերն ամբողջությամբ
չեն իրագործվել։ Դա տեղի չունեցավ այն պատճառով, որ 2020 թ. նոյեմբերի
9-ի լույս 10-ի գիշերը ստորագրվեց Ռուսաստանի, Ադրբեջանի նախա գա հ -
նե րի և Հայաստանի վարչապետի Հայտարարությունը Լեռնային Ղարա բա -
ղում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին։

Իսկ հիմա, հարգելի ընթերցող, մի փոքր ավելի հանգամանալիորեն
անդ րադառնանք վերջին ժամանակների իրադարձություններին։ Եվ այս -
պես, ինչ է գրում Մ. Մաքֆոլն իր հոդվածում. «Պուտինը ցուցադրաբար փոր -
ձում է ներկայանալ որպես ոչ լիբերալ, պահպանողական աշխարհի առաջ -
նորդ, որը, իր բնորոշմամբ, ուղղակի հակադրվում է ամերիկյան լիբերալ ին -
տեր   նացիոնալիզմին։ Եվրոպացիներին ՆԱՏՕ կայսերական վերա հս կո -
ղութ յունից ազատելու համար նա պաշտպանում է ինքնիշխանությունը (շնոր -
հա կալություն Մայքլ Մաքֆոլին Վ. Վ. Պուտինի գաղափարները հանրայնաց -
նե լու համար – Ա. Գ.), իսկ ավտոկրատիան (իմա` անկախությունը և ինքն իշ -
խա նությունը – Ա. Գ.) պաշտպանելու համար նա քննադատում է ԱՄՆ-ին,
այս  պես կոչված, գունավոր հեղափոխություններին աջակցելու համար, դի -
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ցուք` Սերբիայում, Վրաստանում, Ուկրաինայում, Մերձավոր Արևելքում`
արա բական գարնան ժամանակ (ըստ երևույթին, Մաքֆոլը երախտագի տութ -
 յան խոսքեր է սպասում միլիոնավոր զոհվածների և փախստականների հա -
րա  զատներից ու մերձավորներից, որոնք «վայելեցին» ԱՄՆ պարտա դրած,
գու  նավոր հեղափոխությունների մշտական ուղեկից արյունոտ անու շա հա -
մութ յունը – Ա. Գ.)։ Դիմակայելու համար նրան, ինչը նա անվանում է արև մտյան
լի բերալ անկումայնություն, նա գովաբանում է քրիստոնեական (իմա` աստ -
վա ծաշնչյան – Ա. Գ.) արժեքների մեկնությունը, որոնք, նրա հավաս տիաց -
մամբ, ռուսական ինքնության և ողջ աշխարհում վերածնվող պահ պա նո ղա -
կան շարժումների հիմքն են»։ Կարդալով սա` հայ ընթերցող ները թող լարեն
հի  շողությունը և հիշեն, թե ինչ մոլեգնությամբ էին սորո սական թափ թփուկ -
ներն ու տոտալիտար կրոնական աղանդների մոլեռանդ ները 2018 թ. ապ -
րիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման առաջին իսկ օրերից ամենա ան պատ -
կառ ձևով հարձակումներ գործում Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցու, նրա
ար  ժանապատիվ հայրապետի` Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Երկ -
րոր դի դեմ։ Հիշենք, թե ինչպես էր սատանայական տականքը, որը զավթել
էր իշխանական կառույցները կրթության, գիտության և մշա կույթի ոլորտ նե -
րում, դպրոցական ծրագրերից հանում այն բոլոր առար կաները, որոնք թույլ
էին տալիս և կարող էին օգնել երիտասարդ սերնդին խորապես իմաս տա վո -
րել մեր ժողովրդի գոյության կենսահաստատ հիմքը, ինչը ներակայորեն են -
թա դրում է հետևել ու պահպանել քրիստոնեական և ընտանեկան ար ժեք նե րը,
իմաս տավորել հայ ժողովրդի պատմության ող բեր գականությունն ու հե րո -
սա կանությունը։ Գունավոր հեղափոխություն ների ստրատեգների և ՀՀ-ում
նրանց ստորաքարշ հետևորդների վերջնա նպատակը հայ ազգը ման կուրտ -
նե րի խառնամբոխի վերածելն է։ Ավաղ, այդ գործընթացը դեռևս ավարտ ված
չէ, ավելին` համաձայն Մաքֆոլի, «Բայ դենի վարչակազմը նույնպես պետք է
փոր ձի աջակցություն ցուցաբերել Ռու սաստանի սահմանին գտնվող այլ
երկր ներին` Հայաստանին, Վրաս տանին, Մոլդովային և Ուզբեկստանին։
Դրանք բոլորն արժանի են դիվա նագիտական կապերի մակարդակի բարձ -
րաց ման»։ Ամերիկացի դիվա նագետի սույն կոչը գործողության ուղեցույց է
դար ձել։ Այսպես, «Արմեն պրես» պետական լրատվական գործակալությունը
2021 թ. հունվարի 22-ին տարածել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյ -
սիի հոդվածը` «Ժողովր դավարությունն անգին է» վերնագրով, որը տրա մա -
դրել է Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունը։ Դրանում գրված է. «Մենք գի -
տակ ցում ենք, որ առա ջին հերթին պետք է կատարել այն անհետաձգելի աշ -
խա տանքը, որը թույլ կտա առաջ շարժվել Լեռնային Ղարաբաղի կոր ծա նա -
րար հակամարտությ ունից հետո։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը
ար  ձագանքել է Հա յաստանի առաջնային կարիքներին` տրամադրելով հա -
գուստ, սնունդ, երե խաների համար անվտանգ տարածքներ, տեղա հան ված -
նե րի համար ապաս տարան։ Միացյալ Նահանգները վերահաստատում է
գե րի ների անհապաղ և անվտանգ վերադարձի անհրաժեշտության իր կոչը։
Մենք դատապար տում ենք հակամարտության հետ առնչվող վայրագության
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դեպ քերը։ Բոլոր մեղավորները պետք է պատասխանատվության են թարկ վեն։
Չնա յած մար տերի դադարին` Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի
քա ղաքական լուծումը կարևոր է տարածաշրջանային խաղաղության և կա -
յու նութ յան ամրապնդման համար»։ ԱՄՆ կոշտ «դատապարտումների» ակ -
տի վում կա րելի էր ընդգրկել ՆԱՏՕ գլխավոր քարտուղարի վճռական ափ -
սո սանքը դա շինքի գծով գործընկերոջ` Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ
մտցնե լու ԱՄՆ որոշման ընդունման առիթով` կապված նրա կողմից ռու սա -
կան ՀՕՊ С–400 համակարգերի ձեռքբերման հետ։ Ինչպես տեղեկացնում է
ՏԱՍՍ-ը (2020 թ. դեկտեմբերի 15), Ենս Սթոլթենբերգը հայտարարել է. «Ես
ցա վում եմ, որ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, երբ ՆԱՏՕ-ի երկրները
հար կադրված են պատժամիջոցներ մտցնել միմյանց դեմ, ես նաև մտահոգ
եմ ռուսական С–400 հակաօդային և հակահրթիռային համակարգերի ձեռք -
բեր  ման մասին Թուրքիայի որոշման հետևանքների համար»։ Իսկ այն, որ
ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի զինված ուժերի գեներալների ղեկավարությամբ
(սի  րիական ավելի քան երկու հազար գրոհային-ահաբեկիչների հետ հա մա -
տեղ) սպանվեցին Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի ավելի
քան 5 000 զինվորներ, ավելի քան 10 000 զինվորներ և Արցախի Հան րա պե -
տութ  յան խաղաղ բնակիչներ վիրավորումներ ստացան ու հաշմվեցին, էլ
չեմ ասում հայկական երկու հանրապետությունների բազմահազար քաղա -
քա   ցիների խեղված ճակատագրերի մասին, ստացվում է, որ դա ՆԱՏՕ-ի
իրա  վա սությունից դուրս է։

Հարգելի ընթերցողները կարող են առարկել ինձ` ասելով, թե սուբյեկ -
տիվ եմ և իրենց մտահանգումներն արդարացնելու համար կարող են վկա -
յա  կո չել Եվրախորհրդարանի վերջերս` 2021 թ. հունվարի 20-ին ընդունած
որո  շումը։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ խոսքը Եվրախորհրդարանի «Ընդ -
հա  նուր արտաքին քաղաքականության և անվտանգության քաղաքակա -
նութ  յան մասին» տարեկան հաշվետվության բանաձևի մասին է (2020 թ.
տա րեկան հաշվետվություն, 2020/2206, INI)։ Հանուն արդարության նշենք,
որ բանաձևի 38-րդ կետը շարադրված է բավական որոշակի, դիցուք. «38.
Վճռա կանորեն դատապարտում է (Եվրախորհրդարանը – Ա. Գ.) Թուրքիայի
ապա կայունացնող դերը, որն էլ ավելի է խարխլում փխրուն կայունությունը
Հա րավային Կովկասի ողջ տարածաշրջանում, կոչ է անում Թուրքիային
ձեռն  պահ մնալ ցանկացած միջամտությունից Ղարաբաղյան հակամար -
տութ  յունում, ներառյալ Ադրբեջանին ռազմական աջակցության ցուցաբե -
րու մը, և ձեռնպահ մնալ իր ապակայունացնող գործողություններից ու ակ -
տի վորեն օժանդակել խաղաղությանը, բացի այդ` դատապարտում է Թուր -
քիա յի կողմից արտասահմանցի գրոհային-ահաբեկիչների Սիրիայից ու այլ
վայ րերից Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխելը, ինչպես դա հաստատել են
մի  ջազգային մասնակիցները, ներառյալ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համա նա խա -
գահ երկրները, ափսոսանք է հայտնում ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն ապակայու -
նաց  նելու նրա (Թուրքիայի – Ա. Գ.) պատրաստակամության հարցում, քանի
որ նա (Թուրքիան – Ա. Գ.) հետապնդում է հակամարտությունում ավելի վճ -
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ռա  կան դեր խաղալու հավակնություններ»։ Կարդալով այս տողերը` չեմ թաքց նի,
հար գելի ընթերցող, որ մեջս հույս արթնացավ, թե, վերջապես, եվրա խոր հր -
դա  րանականները հասկացել են Եվրասիայում նեոօսմանյան սուլթան Ռե -
ջեփ Էրդողանից խաղաղությանն սպառնացող վտանգը և միանգամայն
կշռա դատված գնահատական են տվել նորահայտ նեոօսմանյան սուլթանի
հե ռուն գնացող ծավալապաշտական ծրագրերին։ Բայց այդպես չէ՛, սույն
պա  րագայում ես, ըստ երևույթին, վաղուց սպասվածն ու ցանկալին ընդունել եմ
որ պես նոր իրողություն։ Ընդամենը 4 օր անց Ստրասբուրգում մեկնարկեց
Եվ  րոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովի (ԵԽԽՎ) ձմեռային
նս  տա շրջանը, որն առաջինն էր մեկ տարվա մեջ, որ թույլ տվեց անդամ նե րին
մաս նակցել կամ անձամբ ներկա լինել Ստրասբուրգում։ Նշենք, որ նս տա -
շրջա նի հիմնական օրակարգից բացի` մտցվել է 7 առաջարկություն ան հե -
տա ձգելի և ընթացիկ հարցերի քննարկման համար, այդ թվում` և «Ադր բե -
ջա նի իշխանությունների կողմից հայ ռազմագերիների և այլ գերյալների վե -
րա դարձի չհիմնավորված ձգձգումը` որպես եվրոպական միջազգային չա -
փո րոշիչների խախտում Մարդու իրավունքների ոլորտում» հարցը։ ԵԽԽՎ
Բյու րոն, սակայն, մերժել է այդ քննարկման անցկացումը։ Փոխարենը Մար դու
իրա վունքների անայլայլ ջատագովները, որոնք ահա արդեն ոչ մեկ տաս -
նամ յակ էապես հարստացրել են երկդիմի Յանուսի մասին պատկե րացում -
նե րը, առաջարկեցին քննարկումներ անցկացնել երկու ընթացիկ հար ցերի
վե րաբերյալ` «Նավալնու կալանավորումը և ձերբակալությունը» և «Խոսքի
ազա տությունը (ՄԻԵԿ, հոդված 10)` սպառնալիքի տակ “Big Tech” ըն կե -
րութ յունների կողմից» (նկատի են առնվում տեխնոլոգիական այնպիսի խո շոր
ընկերություններ, ինչպիսին են Facebook-ը, Google-ը, Apple-ը, Amazon-ը և
այլն), որոնք հնարավորություն ունեն չափից ավելի ազդել մեր կյանքի բոլոր
կող մերի ձևավորման վրա։ ՀՀ-ում Սահ մանադրական իրավունքի գծով
հայտ նի փորձագետ Գոհար Մելոյանը Face book-ի իր էջում ափսոսանքով և
ցա  վով գրել է, որ Եվրոպայի խորհրդի Խորհրդարանական վեհաժողովը
Ալեք սեյ Նավալնու ձերբակալման հարցը գերադասեց Ադրբեջանի կողմից
ապ օրինաբար պահվող հայ ռազմագերի ների հարցի քննարկումից. «Մի
կող մից` վերոնշյալը հերթական անգամ ընդ գ ծում է եվրոպական կա ռույց նե րի
ակն հայտ կանխակալ վերաբերմունքը, մյուս կողմից` փաստում ՀՀ դի վա -
նա գիտության հերթական ձախողումը, այս անգամ` խորհրդարանական դի -
վա  նագիտության, – և այնուհետև փորձագետը միանգամայն իրավացիորեն
հարց է տալիս, – ի՞նչ իմաստ ուներ Հայաստանի հարկա տու ների հաշվին
Ստրաս բուրգ գործուղել մի ամբողջ պատվիրակություն, երբ շատ երկրների
խոր հրդարանական պատվիրակություններ այդ նստա շրջանին մաս նակ -
ցում են հեռակա, իսկ հայկական պատվիրակությունն ան գամ չկարողացավ
նե րառել ռազմագերիների հարցը ԵԽԽՎ օրակարգում»։ Հավանաբար, Գո -
հար Մելոյանը, ինչպես և տողերիս հեղինակը, խա բվել էր Եվրա խոր հր դա -
րա  նի ս. թ. հունվարի 20-ի ցասումնալից բանաձևից իր սպասելիքների մեջ։
Ավաղ, ես հաշվի չէի առել թվում է, թե աննշան մի բան, այն է` ԱՄՆ Պետ դե -
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պար տամենտի անհապաղ արձագանքի փաստը` Ռու սաստանի մի շարք
քա ղաքներում Նավալնու ձերբակալության առիթով «ընդվզողների դեմ ուժի
կի րառման» հետ կապված։ Այն նույն Նավալնու, որի մասին արդեն գրել եմ
2020 թ. սեպտեմբերի 10-ին REGNUM տեղեկատ վա կան գործակալության
հրա պարակած հոդվածում` «Կծափահարի՞ արդյոք Փա շինյանը Նա վալ -
նուն» վերնագրով։ Հայ ընթերցողներին հիշեցնեմ, թե ով է այս պերսոնաժը,
որին Ռուսաստանում քնքշորեն անվանում են «բեռ լինյան պացիենտ» կամ
պարզ ասած` Արևմուտքի հատուկ ծառայություն ների կողմից «ուղարկված
կա զաչոկ» (երկակի գործակալ)։ Միայն մեջ բերում կատարեմ նշված հոդ -
վա ծից. «Հոդվածի վերջում կցանկանայի նո րից երախտագիտության խոս -
քեր ասել քաղաքական փայլուն վերլուծաբան և Հայաստանի ու հայ ժո ղո -
վրդի մեծ բարեկամ Վլադիմիր Ռուդոլֆովիչ Սոլովյովին իր անկեղծ ապ րու -
մակ ցման, զայրույթի ու հոգեհարազատ խոս քերի համար` ասված ս. թ. հու -
լի սի 2-ին СОЛОВЬЁВ LIVE ինտերնետ-պոր տալի եթերում. «Մենք այնպես
սի րում էինք Հայաստանը, այն մեզ բարեկամ երկիր է։ Բայց մեր բարեկամ
Հա յաստանում, Հանրային հեռուստատեսութ յամբ, սահմանադրական փո -
փո խությունների վերաբերյալ ռեպորտաժի շր ջանակում, ցույց են տալիս
նա ցիստ Նավալնուն, որը հայերին խաչիկներ էր անվանում (փոքրիկ խաչեր
կրե լու համար – Ա. Գ.), որն ատում է հայերին, ատում է Հայաստանը, ար հա -
մար հում նրան։ Եվ Հայաստանի Հանրային հե ռուստատեսությունը նրան
ցու ցադրում է եթերում։ Համա թե հնարեցիք, հա´»։ Ես հատուկ մեջբերեցի այս
հատ վածը, որպեսզի Ռուսաստանում ապրող ավե լի քան 2 մլն հայերը, որոնք,
ցան կանում եմ հավատալ և հուսալ, հայրենա սի րական REGNUM տե ղե -
կատ վական գործակալությունում այս հոդվածի հրապարակումից ու այն
կար դալուց հետո, կդառնան ԱՄՆ հատուկ ծառա յութ յուն ների և միավորված
Արև մուտքի ազդեցության տարատեսակ գործա կալների զսպման ակտիվ
մար տիկներ։ Գործակալներ, որոնք խարխլում են կա յունութ յունը Ռու սաս -
տա նի քաղաքներում` նացիստ Նավալնու ազատ ար ձակման մտացածին
պատր վակով։

Որպեսզի ընթերցողներն այնպիսի կարծիք չկազմեն, թե ես հեռացա
քն նարկ վող թեմայից, մեջբերում կատարեմ ԻՆՏԵՐՖԱՔՍ-ի 2021 թ. հուն -
վա րի 24-ի «ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը կոչ է արել Ռուսաստանին ազատ
ար  ձակել Նավալնուն» հրապարակումից, որը հաստատ մոգական ազդե -
ցութ յուն է ունեցել ԵԽԽՎ Բյուրոյի` ձմեռային նստաշրջանի օրակարգը ձևա -
վո  րող անդամների վրա։ «ԱՄՆ-ը խստորեն դատապարտում է ռուսական
քա  ղաքներում ընդվզողների և լրագրողների դեմ կոշտ մարտավարության
կի  րառումը (ըստ երևույթին, տեքստը կազմողները դեռևս գտնվել են Կապի -
տո լիումի շենքի գրոհի տպավորության տակ – Ա. Գ.) ... Ռուսաստանի քաղա -
քա  ցիների` խաղաղ հավաքների և խոսքի ազատության իրավունքների ճնշ -
ման շարունակվող փորձերը, Ալեքսեյ Նավալնու ձերբակալությունը և դա -
ժան միջոցների կիրառումը դրան հաջորդած բողոքների ժամանակ քաղա -
քա ցիական հասարակության և հիմնական ազատությունների (այստեղ, հա -
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վա   նաբար, ցանկացել են ռուսաստանցիներին նախազգուշացնել հնարա -
վոր արգելափակումներից Twitter-ում, Facebook-ում, You Tube-ում – Ա. Գ.)
հե  տագա սահմանափակումների տագնապալի նշաններ են», – ասվում է
շա  բաթ օրը` ս. թ. հունվարի 23-ին արված հայտարարությունում (ա՛յ քեզ օպե -
րա տիվություն) Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Նեդ Փրայսի անունից
(https://www.interfax.ru/world/746566)։

«Արտասահմանում (Ռուսաստանի) զսպումն սկսվում է վախեցնելու
քա  ղա քականության իրականացումից» մաքֆոլյան հունվարյան թեզիս նե -
րին անտարբեր չմնաց նաև Պենտագոնի ղեկավարի թեկնածու Լլոյդ Օսթինն իր
գրա վոր պատասխաններում (ս. թ. հունվարի 20), որոնք հրապարակվել են
Սե  նատի զինված ուժերի գործերի կոմիտեի կողմից։ Նա, մասնավորապես,
կար ծիք է հայտնել, որ Սև ծովում ու Միջերկրական ծովի արևելյան հատվա -
ծում ռուսական գործունեության նպատակը «իր շարունակվող քաղաքակա -
նութ  յան պահպանումն է Ուկրաինայում և Վրաստանում իրավիճակի խա -
փան  ման և ապակայունացման ուղղությամբ, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի ու նրա դաշ -
նա կիցների գործողություններին նետված մարտահրավերը»։ Նա կարծում է,
որ ԱՄՆ և ՆԱՏՕ ուժերը այս տարածաշրջանում «ռուսական ագրեսիայի
զսպ ման կարևոր գործոնն են», և Պենտագոնն ու նրա դաշնակիցները պետք
է մշտապես վերանայեն ռազմավարությունն այս ուղղությամբ։ Բացի այդ,
Օս թինը կարծում է, որ անվտանգության բնագավառում օգնություն ցու ցա -
բե րելու առումով` ԱՄՆ ջանքերը Ուկրաինայի զինված ուժերի պոտենցիալն
ավե  լացնելու համար պետք է առաջնահերթ մնան։ «Ես պաշտպանում եմ
զեն քի տրամադրումը` Ուկրաինային զենքով ապահովելու համար, որը նրան
ան հրաժեշտ է ինքնապաշտպանության նպատակով։ Ուկրաինան նաև կրի -
տի  կական պահանջմունքներ ունի, որոնք կապված չեն զենքի հետ, ինչ պի -
սին են պաշտպանված հաղորդակցային սարքավորումները, որոնք ֆի նան -
սա վորվում են ի հաշիվ անվտանգության ոլորտում Ուկրաինայի օգնության
նա խաձեռնության (USAID)», – նշել է Օսթինը։ Նա ավելացրել է, որ այդ պաշ -
տո նում իր հաստատման դեպքում կառաջարկի գնահատել Ուկրա ինայ ին
ան հրաժեշտ օգնությունը և համապատասխան փոփոխություններ մտ ցնել
(https://www.interfax.ru/world/745918)։

Վերոնշյալին ավելացնենք նաև, որ ս. թ. հունվարի 26-ին Վաշինգտո նում,
ճե պազրույցի ժամանակ, Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Ջեն Փսա կին
ասաց. «Նա (նկատի ունի Ջո Բայդենին – Ա. Գ.) զանգահարեց նախագահ
Պու տինին այսօր, օրվա երկրորդ կեսին` հինգ տարով СНВ–3-ը (պայմանա -
գիր Ռուսաստանի Դաշնության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև
ռազ  մավարական հարձակողական սպառազինությունների հետագա կր -
ճատ ման և սահմանափակման մասին) երկարացնելու մեր ցանկությունը քն -
նար կելու մտադրությամբ, ինչպես նաև` որպեսզի հաստատենք մեր ամուր
աջակ ցությունն Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը` ի դեմս շարունակվող ռու -
սա  կան ագրեսիայի, որպեսզի բարձրացնենք մտահոգություն առաջացնող
հար ցերը, ներառյալ SolarWinds-ի կոտրումը, տեղեկությունները ռուսաս -
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տան  ցիների մասին, որոնք պարգևներ են նշանակում Աֆղանստանում ԱՄՆ
զին  վորների համար, միջամտությունը 2020 թ. ընտրություններին, Ալեքսեյ
Նա վալնու թունավորումը և խաղաղ ցուցարարների հանդեպ վերաբեր մունքը
ռու սական անվտանգության ուժերի կողմից» (https://ria.ru/20210126/razgo-
vor-1594709654.html?in=t)։

Վերջին օրերի իրադարձությունների որոշ մանրամասներն այսքան
հան  գամանորեն ներկայացրի այն բանի համար, որպեսզի ընթերցողնե րին
հաս կանալի լինի, թե որքան օպերատիվ ու համակարգված ձևով է ճն շում
գոր ծադրվելու մեր ռազմավարական դաշնակցի` եղբայրական Ռու սաս տա նի
Դաշ  նության վրա, այդ թվում և «Ռուսաստանի հետ սահմանին գտն վող այլ
երկր ներին աջակցության» միջոցով։ Հավելենք, որ դեռևս ԱՄՆ պետ քար տու -
ղարի թեկնածու եղած ժամանակ, ս. թ. հունվարի 19-ին, Էնթոնի Բլին քե նը, Սե -
նա տի արտաքին գործերի Կոմիտեի` այդ պաշտոնին նրա թեկ նածության
դի տարկմանը նվիրված քննարկումներում, պատասխանե լով Քենթուկիից
հան րապետական սենատոր Ռենդ Փոլի հարցին, որը դեմ է հան դես գալիս
ՆԱՏՕ-ի ընդլայնմանը և մտահոգ է, որ դաշինքում Վրաստա նի և Ուկ րա ի նա յի
ըն դունումը կարող է հրահրել ՆԱՏՕ-ի Կանոնադրության V հոդվածի կա տա -
րու մը, որի համաձայն` դաշինքի բոլոր անդամները պար տա վորվում են
պաշտ պանել միմյանց անվտանգությունը (ԱՄՆ-ում կար ծում են, որ այդ
երկր ների տարածքը գտնվում է ռուսական օկուպացիայի տակ), ասել է.
«Եթե այնպիսի երկիրը, ինչպիսին Վրաստանն է, համապա տաս խանում է
ան դամության չափանիշներին և իր ավանդն է ներդնում մեր ըն դհանուր ան -
վտանգության գործում, այո, դուռը պետք է բաց պահվի ... Կան բա վա կա -
նա չա փ վկայություններ այն բանի, որ Ռուսաստանն ագրեսիվ է այն երկր նե րի
հան դեպ, որոնք ՆԱՏՕ-ի մեջ չեն մտնում և (անվտանգութ յան) հովանու
տակ չեն։ Դա ցույց է տալիս, թե ինչու Ռուսաստանը չի գրո հում (ՆԱՏՕ-ի
ան դամների) դեմ ... Մենք անցյալում տեսել ենք, որ ՆԱՏՕ-ին միացած երկր -
նե րը հետո արդեն չեն դարձել ռուսական ագրեսիայի թիրախ» (https:// www.
golosameriki.com/a/blinken-georgia-nato/5745048.html)։ 

Կարծում եմ, որ ստեղծված պայմաններում կասկած չի հարուցում, որ
էա  պես կակտիվանան արևմտյան դիվանագիտության գործողությունները
Հա  յաստանի հանդեպ։ Արդեն քանիցս գրել եմ, որ կրակում են Հայաստանի
վրա, բայց թիրախը Ռուսաստանն է։ Եվ նման անպատկառ քաղաքակա -
նութ  յունն արդի պայմաններում իրականացվելու է Պոտոմակի և Մառախլա -
պատ Ալբիոնի ափերի գունավոր հեղափոխությունների ստրատեգների ան -
մի  ջա կան հսկողության ներքո։ Իսկ այդ քաղաքականության իրա կա նացման
գոր ծիքը, անշուշտ, կդառնա Թուրքիան` նեոօսմանյան սուլթան Էրդողանի
գլխա  վորությամբ, որը բավական ջերմ հարաբերությունների մեջ է Թուր -
քիա յում Մեծ Բրիտանիայի նախկին դեսպան, այժմ` բրիտանական արտա -
քին հետախուզության` MI–6-ի ղեկավար Ռիչարդ Մուրի հետ։ Բնավ պա -
տա  հական չէ, որ հիշատակեցի այդ մերձավորության մասին, որը, անշուշտ,
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կծա ռա յեցվի մեր տարածաշրջանում Մեծ Բրիտանիայի և Թուրքիայի համ -
ընկ նող նպատակների իրականացմանը, դիցուք` Հայաստանից, նշանակում է`
առ հասարակ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից Ռուսաստանի
դուրս   մղմանը։ Ընդ որում` հատկապես նշենք, որ հայոց պետականության
գո  յութ յան համար մահացու այս սպառնալիքի իրականացման համար Լոն -
դո նը և Անկարան հանձին Նիկոլ Վովաևիչի` իր իսկ սիրեցյալի, որին աներկ -
բա կցվել է Նիկոլ–դավաճանի խարանը, կունենան իրենց կամքի հլու կա -
մա  կատարին։ Չէ՞ որ արդեն ոչ թե մեկ, այլ բազում անգամներ ԶԼՄ-ներում
հայտ նվում են հրապարակումներ սույն պերսոնաժի և ՀՀ Ազգային ժողովի
նա խագահ Արարատ Միրզոյանի` Մեծ Բրիտանիայի և Թուրքիայի հատուկ
ծա ռայությունների կողմից հավաքագրված լինելու մասին։ Ընդ որում` ներ -
կա յացվում են ցայսօր ՀՀ իշխանությունների կողմից չհերքված փաստեր
նրանց հավաքագրված լինելու մասին։ Այս առնչությամբ ծնունդով XIX դա -
րից այս կատարյալ գավառացու` Նիկոլ–դավաճանի պարզունակությունը
հեր  թա կան անգամ դրսևորվեց նրա ընտանիքի անդամների հատուկ գո -
վազդ  վող ուղևորությունում ոչ ուրիշ տեղ, այլ Մոսկվա` Նախաթոռ մայրա -
քա ղա քում բնակարան ձեռք բերելու ծրագրերի մասին մշուշոտ ակնարկ նե րով։
Այս հաշվարկը կատարված էր իր նման պարզունակ մարդկանց հա մար,
որոնք միամտության, թե վճարովի ծառայությունների բերումով արդեն
սկսել էին մա մուլում ու հեռուստատեսությամբ հեքիաթներ պտտեցնել, թե
իր անխու սա փելի հրաժարականից հետո սույն քաղաքական խաբեբան
կփախ չի Մոսկ վա, որտեղ իրեն շատ ավելի անվտանգ կզգա, քան որևէ այլ
տե ղում։ Դրա նով իսկ Նիկոլ–դավաճանը կարծում է, թե անուղղակիորեն
իրե նից` իր իսկ սիրելիից հեռու կվանի իր, ինչպես և սորոսական սա տա նա -
յա կան թափ թփուկ իր սխրակիցների հակառուսական, ռուսատյաց էութ յու նը։
Այն ինչ, օգտվելով այս աղմուկից` ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան է երաշ -
խա վոր վում ՀՀ ԱԺ «Իմ քայլը» նիկոլվովաևիչյան խմբակցության ղեկավար
Լի լիթ Մա կունցը, որը մինչև ՀՀ-ում պետական հեղաշրջումը աչքի էր ընկել
եր կու աս պարեզում։ Առաջինը իր իսկ` Նիկոլ Վովաևիչի անգլերենի կրկն -
ուս ույց լինելն էր (ի դեպ, այստեղ նրա հաջողություններն ավելի քան կաս -
կա  ծելի են, ան գամ հաշվի առնելով այն, որ նրա սանին` Նի կոլ –դա վա ճա նին,
բա ցար ձա կա պես հակացուցված է գիտելիքի ծարավը)։ Երկրորդ աս պա րե զը,
որ  տեղ սույն անձը, ըստ երևույթին, առաջադիմել է, 2016 թ. փետրվարից
նրա աշ խատանքն էր Խաղաղության կորպուսում [եթե խեղճը մի փոքր ավե լի
շուտ աշխատանքի անցներ, գուցե և կանխեր Արցախի Հանրապետության
դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած Ապրիլյան (2016 թ.) քառօրյա պատե րազ մը],
որը գործում էր ԱՄՆ դեսպանության կամ ինչպես ընդունված է կարծել` ԿՀՎ
հո վանու ներքո։ Եվ ահա, այս նշանակումը երկակի նպատակ ունի. պա -
տաս  խանատվությունից հեռու տանել Նիկոլ Փաշինյանի` Հայաստանի և
Ար ցախի Հանրապետության ազգային շահերի դավաճանության հարցում
առա  վել իրազեկված հանցակիցներին, և երկրորդ` ապահովել ՀՀ-ից ԱՄՆ,
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գու  ցե և Կանադա հենց Նիկոլ–դավաճանի հարմարավետ փախուստը, երբ
կբա ցահայտվի նրա կողմից հայկական երկու պետությունների ազգային շա -
հե րի դավաճանության եզրափակիչ ակտը։

Մի փոքր ավելի մանրամասն պարզաբանեմ ընթերցողների համար,
թե ինչի մասին է խոսքը։ Փաշինյանի անգլերենի մակերեսային իմացության
պատ  ճառով նա չէր կարող յոլա գնալ առանց Մակունցի ծառայությունների`
Հա յաստանում 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հեղաշրջման սցենա րիստ -
 նե րից (ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծառայություններից) non-stop ռեժի -
մով ստացվող հրահանգների վերծանման հարցում, որոնք, բնականաբար,
ան գ լերեն էին։ Նիկոլ–դավաճանը, ինքն էլ հավաքագրված լինելով, բնավ
պա տահական չէր, որ իրեն որպես կրկնուսույց վերցրեց Խաղաղության կոր -
պու սի գործակալին։ Հետո, նրան «ընտրելով» ՀՀ ԱԺ «Իմ քայլը» խմ բակ -
ցութ յան ղեկավար (ճիշտ նույն կերպ էլ սորոսական լափակերներ Արա րատ
Միր զոյանին վստահելով խորհրդարանի խոսնակի, Արմեն Գրիգոր յանին`
ՀՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնները), նա դրա նով
իսկ իր համար հուսալի թիկունք էր ապահովում։

Որպեսզի Փաշինյանի դավաճանության եզրափակիչ ակտի մասին իմ
պնդ ման հարցում թերասացություն չլինի` մեջբերում կատարեմ նրա 2020 թ.
դեկ տեմբերի 27-ի հարցազրույցից ՀՀ Հանրային հեռուստատեսությանը։ Հար -
ցա զրույցի ընթացքում նա, իր ստոր մտադրությունները թաքցնելու համար,
սկսեց հղումներ կատարել Ռուսաստանին ու Իրանին, ինչով էլ եթերով մին չև
ուղնու ծուծը մատնեց վախն իր իսկական մտահղացումների բացահայ տու մից`
թե լադրված թուրք-ադրբեջանական ստրատեգների և Պոտոմակի ու Մա -
ռախ լապատ Ալբիոնի ափերի նրանց ուղեվարների կողմից։ «Օրինակ, եթե
պարզ վի, որ մենք կարող ենք երկաթուղային հաղորդակցություն ունե նալ և´
Իրա նի հետ, և´ Ռուսաստանի հետ, դա մեզ համար լավ նորություն կլինի՞,
թե՞ վատ նորություն: Հիմա, եթե մենք, օրինակ, Նախիջևանով գնալու ենք
Իրան` եթե ստացվի և մեր բեռները երկաթուղով տեղափոխվելու են Ռու -
սաս տան, ինչպե՞ս ենք պատկերացնում, մենք պետք է ասենք` մենք Նա -
խիջ ևանի ու Ադրբեջանի տարածքով պիտի գնանք Ռուսաստան, բայց Ադր -
բե ջանը մեր տարածքով չպիտի գնա Նախիջևա՞ն։ Դա հնարավո՞ր է», – եթե -
րում տարակուսում էր Նիկոլ–դավաճանը։ Իմ նախորդ հոդվածում` հրա պա -
րակ ված 20. 01. 2021 թ. REGNUM տեղեկատվական գործակալութ յու նում
(«Հա յաստանն ուժեղ և անվտանգ կլինի միայն Միութենական պե տութ յան
մեջ»), ձեր խոնարհ ծառան, հարգելի ընթերցող, Աջարիայի օրինակով բա -
ցատ րել է, թե ինչ կնստեն Հայաստանի վրա «տնտեսական օգուտները»,
որոնք հնչեցնում են թուրք պաշտոնյաները (Մևլութ Չավուշօղլու և Ко)` պայ -
մա նավորված Նիկոլ–դավաճանի հիշատակած երկաթուղային հաղոր դակ -
ցութ  յան բացմամբ, դիցուք. «Թուրքիայի ամենաիսկական էքսպանսիան վե -
րած վել է այն բանին, որ Աջարիայում թուրքերը գերակշռում են ինչպես ար -
տա դրական, այնպես էլ սպասարկման ոլորտներում։ Թուրքական ներ դրում -
նե րի առանձնահատկությունը նաև այն է, որ իրենց ձեռնարկություն նե րի հա -
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մար թուրք գործարարները նախընտրում են վարձել իրենց հայրենակից նե -
րին` նրանց բերելով հայրենիքից և օգնելով ստանալ երկ րորդ քաղա քա -
ցիութ յուն»։ Կարծում եմ, որ դժվար չէ պատկերացնել բնիկ հայ կական շրջա նի`
Զան գեզուրի բնակչության ազգային կազմը նեոօսման յան սուլթան Էրդո ղա նի
մտա դրությունների իրականացման պարագայում, ընդ որում` Ղարաբաղյան
պա տերազմի ընթացքում (2020 թ. սեպտեմբեր–նո յեմ բեր) Արցախի Հան րա -
պե տության զավթված տարածքներ «փախստական նե րի վերադարձին»
զու գահեռ։ 

Կասկած չի հարուցում, որ վերջնարդյունքում բավական կարճ ժամա -
նա   կաընթացքում մենք կդառնանք վկաներն այն բանի, որ Հայաստանի տա -
րած  քով, շրջանցելով Ռուսաստանը, կանցնի նոր տրանսպորտային մի ջանցք`
Կարս–Իգդիր–Նախիջևան–Մեղրի– Ադրբեջան։ Ընթերցողներին հի շեց նենք,
2020 թ. դեկտեմբերի 4-ին Ստամբուլից Չինաստան Տրանս կասպ յան տրանս -
պոր  տային երթուղով Բաքու–Թբիլիսի–Կարս երկաթուղով ուղևոր վել է առա -
ջին բեռնատար գնացքը և երկու շաբաթվա ընթացքում հատել եր կու մայր -
ցա մաք, երկու ծով և հինգ երկիր` հաղթահարելով ընդհանուր առ մամբ 8693 կմ
տա րածություն, և հասել է չինական Սիան, կրկնում եմ` շրջան ցելով Ռու սաս -
տա նը։ Չեմ ներկայացնի մանրամասներ այն մասին, որ Չի նաստանից Եվ րո պա
այդ երթուղին ամենակարճն է և հետագայում Թուր քիա յին կապահովի կեն -
տ րո նական դիրք տարածաշրջանում, միայն երկու մեջ բերում կկատարեմ
սրա վերաբերյալ։ «Սա մեր հաղթանակն է եր կա թու ղա յին տրանսպորտում, –
այս պես է իրադարձությանն արձագանքել Թուր քիա յի տրանսպորտի և են -
թա կառուցվածքի նախարար Ադիլ Քարա իս մա յիլ օղ լուն և այնուհետև շա րու -
նա կել, – այդ ճամփորդությունը առաջինն էր «Եր կաթ յա մետաքսի ճա նա -
պարհ / Միջին միջանցք» երկաթուղային մայ րու ղով»։ Իսկ Թուրքիայի ար -
տա  քին գործերի նախարարությունում այդ իրադար ձութ յունը մեկնաբանել են
այս պես. «Թուրքիան այսուհետ ևս կձեռնարկի ան հրա ժեշտ քայլեր Արևելքի
ու Արևմուտքի միջև կապերի հետագա ամրապնդման և իր կենտրոնական
դիր  քի ամրացման համար»։ Կարծում եմ, որ նեո օս ման յան սուլթան Էր դո ղա նի
բա ցահայտ գլոբալիստական նկրտումների հետ կապ ված հարցերի ողջ հա -
մալիրն արդեն ձեռք է բերում չարագուշակ երանգ ներ, բայց դա առանձին
հա մակողմանի հետազոտության թեմա է։

Հոդվածն ամփոփելով` կցանկանայի նշել, որ Հայաստանում 2018 թ.
պե  տական հեղաշրջումը ընդամենն առաջին քայլն է ոչ միայն Հարավային
Կով  կասի տարածաշրջանի, այլև Միջին Ասիայի գլոբալ փոխակերպման
ճա  նապարհին, որտեղ գլխավոր դերը, անգլոսաքսոնական ստրատեգների
մտա  հղացմամբ, պատկանելու է Թուրքիային։ Նիկոլ–դավաճանին ՀՀ իշ -
խա  նության ղեկին պահելու հավաքական Արևմուտքի ստրատեգների բա -
ցա  հայտ ճիգերը հետապնդում են հետևյալ նպատակը` ստեղծել պայ ման -
ներ Հայաստանից Ռուսաստանին դուրս մղելու համար։ Այս նպատակին
հաս  նելու համար նիկոլվովաևիչյան ծախու թափթփուկները սկզբում ծու լո -
րեն կարձագանքեն թուրք-ադրբեջանական բազեների կողմից ինչպես Հա -
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յաս  տանի Հանրապետության Սյունիքի, այնպես էլ Գեղարքունիքի մարզերի
տա  րածքների անեքսիային։ Սրան զուգահեռ, շատ ավելի ստոր և ագրեսիվ
կդառ  նա սորոսական մեդիա-քիլերների` Ռուսաստանի դեմ ուղղված տե ղե -
կատ   վական պատերազմը։ Տեղեկատվական «հինգերորդ շարասյան» հե -
ղի  նա   կած հոդվածների և ռեպորտաժների հնարավոր վերնագրերը հեշտ է
կռա    հել, դիցուք. «Ռուսաստանն ի հաշիվ Հայաստանի գործարքի մեջ մտավ
Թուր    քիայի հետ», «Ռուսաստանը և ՀԱՊԿ-ը Հայաստանին մենակ թողեցին
թուրք բարբարոսների դեմ», «Ռուսաստանը Հայաստանն ընկալում է որպես
իր կամակոր նահանգ», և այս ոգով շարունակ։ Եզրակացությունը մեկն է.
վար  չապետի պաշտոնին Նիկոլ–դավաճանի հետագա գտնվելը կարող է
վե  րածվել ողբերգության ոչ միայն Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար, այլ
նաև Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում լայնածավալ արյունահեղ
պա   տերազմի սսանձազերծման սպառնալիք է պարունակում։ Պատերազմ,
որը կարող է վերաճել երրորդ համաշխարհայինի։ Ավաղ, սա չափա զան -
ցութ  յուն չէ։ Այս մասին է վկայում Հայաստանում պետական հեղաշրջումից
հե  տո ծավալվող իրադարձությունների ողջ տրամաբանությունը։ Ասվածի
ան  ուղղակի ապացույցն է ժողովրդի յուրատեսակ ընդարմացումը, որը լու -
ռու  մունջ է այն պայմաններում, երբ երկու–երեք տասնամյակ առաջ Հա յաս -
տա  նում ու նրա շուրջ իրավիճակի այսօրինակ զարգացման սցենարի հնչե -
ցու  մը միայն բավարար պատճառ կդառնար նման նենգ ու դավաճանական
մտքեր արտահայտող հռետորի քիթումռութը պարզապես ջարդելու համար։
Արդ յո՞ք սա չի ստեղծի պարարտ հող պատերազմի սանձազերծման հա մար։
Կրկնում եմ` Նիկոլ–դավաճանն իշխանությունում` պատերազմի սան ձա զեր -
ծում է նշանակում Հարավային Կովկասում` այդ սպանդի մեջ Ռու սաս տանի
ներ քաշմամբ, ինչն էլ ծրագրել են անգլոսաքսերը։ Եվ սա չա փա զան ցություն չէ։

Վերջաբանի փոխարեն: Հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրա վա ցի -
ո րեն կարող է նախատել տողերիս հեղինակին այն բանում, որ համարժեք
մի  ջոցներ չի ձեռնարկում Հայաստանի բնակչության որքան հնարավոր է
լայն շերտերին բացատրելու համար մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող
գործ  ընթացների ողջ վտանգավորությունը։ Ստիպված եմ ոչ թե ար դա րա -
նա  լու, այլ ընթերցողներին տեղի ունեցողի էությունը բացատրելու համար
փաս   տել, որ ՀՀ տեղեկատվական ռեսուրսները, մի կողմից, ամբողջովին
ֆի  նանսավորվում են Սորոսի «Բաց հասարակություն – Հայաստան» հիմ -
նա  դրամի կողմից, իսկ մնացած մաս-մեդիաների ղեկավարները, Փաշինյան
և Ко-ին ընդդիմություն լինելով հանդերձ, չեն էլ մտածում եթեր տրամադրել
որևէ մեկին, ով իրենց ենթակայության տակ չի գտնվում։ Սեփական տագ -
նա պ ներս և մտորումներս Հայաստանի քաղաքացիներին հասցնելու միակ
հնա  րավորությունը հայկական երկու-երեք ԶԼՄ-ներում («Իրավունք», «Но вое
Время».ru., 168.am) հոդվածներիս հրապարակումն է, որոնք մինչ այդ հրա -
պա րակվում են REGNUM տեղեկատվական գործակալությունում։ Այնինչ,
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վստա  հաբար կարող եմ հավաստիացնել, որ ընդդիմադիր լրատ վա մի ջոց -
նե  րի հայտնի սեփականատերերի նման մոտեցումը պետական հեղա շրջու -
մից հետո ստեղծված ծայրահեղ բարդ պայմաններում, մեղմ ասած, ան ազ նիվ է։
Ան ազնիվ` բնավ ոչ իմ, այլ Հայրենիքի, հայկական երկու պետութ յուն նե  րի`
Հա յաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հան դեպ։
Եվ սրանք վերամբարձ խոսքեր, առավել ևս` ինքնագովազդ չեն։ Ինք ներդ
դա տեք, հարգելի ընթերցող. այսպես, 2019 թ. օգոստոսի 17-ին REGNUM
տե ղեկատվական գործակալությունը հրապարակեց իմ հոդվածը` «Փա շին -
յա նի սադրանքը Ստեփանակերտում սպառնում է Հայաստանի և Ար ցախի
դեմ պատերազմով» վերնագրով, 2019 թ. սեպտեմբերի 15-ին` «Փա շին յա -
նին հեռացնելը Ադրբեջանի ռազմական ագրեսիայի կանխման պար տադիր
պայ մանն է», 2020 թ. փետրվարի 7-ին` «Անհրաժեշտ է Հա յաս տա նի և Ար -
ցա խի պաշտպանության միավորված կոմիտե», 2020 թ. մայիսի 13-ին` «Պա -
տե րազմը Հայաստանի և Արցախի շեմին է», 2020 թ. օգոստոսի 4-ին` «Անդր -
կով կասում պատերազմը կանխել ի զորու է միայն Ռու սաս տա նը», 2020 թ.
սեպ տեմբերի 21-ին` «Ռուսաստանի հետ ռազմավարական դա շին քը եղել և
մնում է Հայաստանի անվտանգության երաշխիքը» հոդվածները։ Վե րո նշյալ
հոդ վածներից յուրաքանչյուրում մանրամասն պարզաբանվել է գոր ծուն մի -
ջոց ների ձեռնարկման անհրաժեշտությունը` պատերազմի կանխ ման նպա -
տա կով։ Հենվելով կոնկրետ փաստերի վրա` հիմնավորվել է պա տե րազմի
ան խուսափելիության եզրահանգումը, որը սանձազերծելու է Ադր բե ջանն
Ար ցախի դեմ։ Ավաղ, ընդդիմադիր հեռուստաալիքների համար ես շա րու նա -
կում էի մնալ պերսոնա non grata և չկարողացա իմ երկյուղները հասց նել Հա -
յաս տանի, ուրեմն և Արցախի բնակչության լայն շերտերին։ Հա մոզ ված եմ,
որ ՀՀ քաղաքացիներին հետևողականորեն և համակարգային ձևով ազ գա -
յին անվտանգության վտանգների, սպառնալիքների, հայկական եր կու պե -
տութ  յունների գոյության սպառնալիքների պարզաբանման պարա գա յում,
բնա կանաբար, Հայաստանն ու Արցախը կարող էին խուսափել 2020 թ. սեպ -
տեմ բեր–նոյեմբերի արհավիրքից։ Սակայն իրադարձությունների նման
ավար տի պարտադիր պայմանը պետք է լիներ Ռուսաստանի հանդեպ
ուղիղ և ազնիվ վերաբերմունքը, առանց Արևմուտքի հետ խաղեր տալու` հո -
րին  ված արդարացումներով և իրենց քաղաքական հայացքների իբր լայ նա -
խո   հությանը կատարված հղումներով։

Հարգելի ընթերցող, ցանկանում եմ հավատալ, որ կարդալով այս տո -
ղե   րը` Դուք կպարուրվեք Հայրենիքի ապագայի տագնապով, որի դեմ Թուր -
քիան և Ադրբեջանը նոր պատերազմ են սադրում, որը, կրկնում եմ, կարող է
վե  րածվել լայնածավալ տարածաշրջանային պատերազմի, եթե ոչ` երրորդ
հա  մաշխարհայինի ...

Միևնույն ժամանակ, ուզում եմ մտածել, որ իմ ելույթների վրա դրված
տե  ղեկատվական արգելքը գուցե պայմանավորված է ընդդիմադիր հե ռուս -
տա  ալիքների և այլ լրատվամիջոցների ղեկավարների ծայրահեղ զբաղ վա -
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ծութ  յամբ, ուստի թող որ դրա պատասխանատվությունը մնա մեղավորների
խղճի վրա։ Աստվա՛ծ մեզ դատավոր։

Հ. Գ. Բնավ չեմ ցանկանում հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Բա -
րիք է, որ Հայաստանի վրա, թանձր մառախուղը ճեղքելով, ոչ թե Ալբիոնի
ափե  րից, այլ Հյուսիսից ծագում է պայծառ արևը` ազդարարելով Հա յաս տա նի
մուտքը Ռուսաստանի և Բելառուսի Միութենական պետության մեջ, որը
նոր` առաջին էջը կբացի XXI դարում Հայաստանի բարեկեցության և բար -
գա վաճման պատմության մեջ։                

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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СПЛОЧЕНИЕ И КОНСОЛИДАЦИЯ АРМЯНСКОЙ НАЦИИ –
СПАСЕНИЕ АРМЯНСКОГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация
В наши дни сплочение и консолидация армянской нации – спасение

ар  мянского государства. Речь отнюдь не идёт о сплочении армянской на -
ции вокруг той или иной личности. В наши дни ведется ожесточенная гиб-
ридная война между глобалистами, вновь пришедшими к власти в США,
и коллективным Западом, с одной стороны, и сторонниками установления
спра  ведливого многополярного миропорядка – с другой, за реализацию
ко  то рого взялись политики мирового масштаба.

Вновь взяться за перо меня подвигли искренние отклики на мои пос -
лед  ние статьи близких друзей, уже не одно десятилетие проживающих в
Рос  сии, США, Франции, ФРГ, Греции и Болгарии. Причём людей самых
раз  ных профессий, работы которых нередко цитируются в авторитетных
науч  ных изданиях в области медицины, программирования, пользующихся
ува  жением и популярностью музыкантов, весьма и весьма уважаемых в
стра  нах своего нынешнего местожительства бизнесменов. Общее в их от -
кли  ках в том, что все они, уже обосновавшиеся за рубежом, видят без-
опасность и процветание своей Родины – Республики Армения (РА) в
ещё более тесном союзе с Россией, во вхождении РА в Союзное государ -
ство России и Белоруссии. Вспоминая их отклики, в памяти воскресают
об ра зы их отцов и дедов, которые внесли неоценимый вклад в Победу в
го  ды Великой Отечественной войны, в развитие и процветание Советской
Ар  мении, отстаивание и независимость Республики Арцах (Нагорно-Ка -
ра  бахская Республика. – Ред.). Уважаемый читатель, естественно, мо жет
ожи дать упоминания с моей стороны их имён и фамилий, а также крат кого
изло жения успехов каждого (-ой) из них в своей профессии, что сде лает
бо лее убедительными мои оценки их сегодняшней позиции, яв ля ющей
со бой блестящий пример высокой гражданственности и любви к своей ис -
то рической Родине – Армении. Любви, которая проявляется от нюдь не
толь ко в речах, но и в конкретной помощи, оказываемой десяткам и сотням
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лю дей – своим родственникам, друзьям, соседям, а то и вов се незнако-
мым людям. Я их имён не называю по той простой причине, что бы, как
ска зал бы известный древнегреческий целитель, врач и философ V–IV вв.
до н. э. товарищ Гиппократ, «прежде всего – не навредить» или, как выра-
жается братва с окрестностей кинотеатра «Наири» Ере ва на, обыч но цитируя
ве ликих мыслителей древности на латыни, “primum non no cere”. Чтобы
чи тателям было понятно, что я имею в виду, разъясню. В моих статьях,
ес ли быть непредвзятым и объективным, данных в них оцен ках о тяжелом
по ложении, сложившемся в РА и Рес пуб ли ке Арцах пос ле государственного
пе реворота (далее – переворота) в Армении в ап ре ле–мае 2018 года я кри-
тикую США и коллективный Запад за непосредственное учас тие (через
ра зного рода соросовских прихвостней, тоталитарных ре ли гиозных сект и
рев нителей соблюдения прав и свобод ЛГБТ-сообщества, щедро финан-
сируемых коллективным Западом) в осуществлении го сударственного пе -
ре ворота, обернувшегося катастрофой для Армении и Арцаха. Причем
мои нелицеприятные для коллективного Запада оценки ос но  вываются на
конк ретных фактах, иначе ИА REGNUM не стало бы публиковать эти ста тьи.
Что бы не выглядеть этаким снобом, в друзьях у которого одни лишь уче-
ные, бизнесмены, музыканты, врачи, сошлюсь на со пе  реживания двоих
из моих соратников по партии «Национальное Еди не ние» Григора Алек -
са н яна и Саака Саакяна. Так вот в тревожные дни второй Карабахской
вой ны (сентября–ноября 2020 г.) получаю звонок из Сте па накерта (столица
Рес публики Арцах) от Григора, который, казалось бы, в форме военного
ра порта докладывает мне (как лидеру партии «На цио нальное Еди не ние»),
что два груженных картофелем «Камаза» дос тав лены по месту назначе-
ния в N-ю воинскую часть Нагорного Карабаха. Ува жаемый читатель мо -
жет задаться вопросом: подумаешь, 8 тонн карто фе ля отгрузили, а сей-
час об этом трубят. Пишу эти строки и невольно на память приходят сло ва
глав ного героя классического американского вес тер на Джона Стёрджеса
на чала 60-х годов ХХ века «Ве ли ко леп ная семёрка». Герой этого фильма
Крис Адамс, роль которого блестяще сыг рал Юл Бриннер, берётся за за -
щи ту бедной мексиканской деревушки. Пос ле боя с грабителями дере-
вушки гибнут трое из семерых его друзей. Дру гой из семи героев, Гарри,
це ной своей жизни спасает Криса и умирает у него на руках – с улыбкой
ус лышав сладкую ложь о несметных сокровищах, припрятанных в окрест-
ностях этой мексиканской деревушки. Крис уби вает и главаря бандитов
Каль веру, который, даже уже умирая, так и не способен был понять, почему
та кой сильный человек, как Крис, решил риск нуть своей жизнью ради «ка ких-
то бедных крестьян». Мотивация действий именитого ковбоя проста, она
оз вучивается в откровениях Криса: «В моей жизни никогда мне не давали
ра ди защиты чужих жизней всего то го, что они имели». Так вот эти 8 тонн
се менного картофеля были всем тем, что Григор и его соседи по селу
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Ара гац Апаранского района могли дать карабахскому фронту, всем тем,
что они имели. Чтобы у читателя не сло жилось впечатления, что я искус-
ственно приплёл имя другого однопартийца – Саака Саакяна из села Ара -
га цаван Арагацотиской области, при веду небольшую выдержку из его те -
ле фонного разговора со мной. Так, 10 ноября 2020 года, после принужде-
ния Россией турецко-азербайджанских ястребов и сирийских боевиков-
тер рористов к миру, Саак вые хал в Россию на заработки, и спустя два-три
дня я слышу дрожащий его го лос в телефоне. На мой вопрос, не случи-
лась ли беда, после короткой пау зы он взволнованным голосом благода-
рит меня и просит передать сло ва благодарности друзьям по партии «На -
цио нальное Единение» за на шу неизменную приверженность братскому
сою зу с Россией, за публично выраженную позицию о нашей решимости
до биться создания всех по ли тико-правовых условий для вхождения Рес -
пуб лики Армения в Союзное го сударство Российской Федерации и Бе ло -
рус сии. Далее он рассказал о том радушии и искреннем сопереживании со
сто роны своих русских товарищей по стройке, которые с первого дня его
воз вращения в Россию приглашали домой на щи или солянку, при этом
ос торожно и трепетно интересовались у него, не было ли жертв из числа
род ных и близких во время вто рой Карабахской войны. По русской тради-
ции вставанием поминали без винно убиенных простых воинов, павших
арм янских воинов, во многом став ших жертвами предательства соросов-
ского отребья, дорвавшегося до власти в результате переворота, совер-
шенного по тщательно проработанному сценарию стратегов цветных ре -
во люций с берегов Потомака и Ту манного Альбиона.

Я вовсе не случайно столь подробно пишу об этом, так как опас-
ность развязывания новой войны со стороны турецко-азербайджанской
воен  щины с участием теперь уже и военных из Пакистана достаточно наг -
ляд   но проявилась в ходе совместных военных учений «Зима–21», начав-
шихся 1 февраля в провинции Карс (исконно армянский город, отошедший
Тур ции согласно Карсскому договору от 13 октября 1921 года между Ар -
мян ской, Азербайджанской и Грузинской ССР, с одной стороны, и Тур -
цией – с другой; заключен при участии РСФСР во исполнение Мос ков ско го
до  го вора между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 года). Чтобы читателям
бы ло понятно, о чем идет речь, приведу некоторые выдержки из статьи
«Haq qin (Азербайджан): Баку и Исламабад обсудили вопрос проведения
сов местных учений спецназа», опубликованной 15 января 2021 г. на пор-
тале интернет-издания ИНОСМИ.РУ: «15 января министр обороны Азер -
бай джана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначен-
ным Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Па -
кис тан в нашей стране (Азербайджане. – Ред.) Билалом Хайе, сообщает
Ми нобороны … На встрече стороны, подчеркивая, что военные связи от -
ве чают интересам обеих стран, сочли важным активизировать усилия в
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этом направлении. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по про -
 ведению совместных военных учений с привлечением различных ви дов
войск, в том числе сил специального назначения азербайджанской ар мии,
Воо руженных сил Пакистана и Турции, организации взаимных ви зи тов
воен нослужащих в целях обмена опытом, а также по ряду других воп ро -
сов. Министр обороны поблагодарил народ и государство Па кис та на за гу -
ма  нитарную помощь, оказанную нашей стране (Азербайджану. – Ред.) и
за постоянную поддержку правого дела Азербайджана на международной
аре не [в представлении азербайджанских ястребов 10 истребителей JF-
17 Thunder («Гром»), с десяток учебных самолётов «супер Мушак», ос на -
ще ние сухопутных войск, военно-морских сил и внутренних войск касками,
ды мовыми шашками и другим военным снаряжением – всё это от но сится к
ка тегории «гуманитарная помощь». – А. Г.]» (https://inosmi.ru/military/2021
0115/248921354.html).

Вместе с тем замечу, что создание военно-стратегического союза
«Тур  ция–Азербайджан–Пакистан» – вопрос самого ближайшего будущего.
Од  нако это тема отдельного глубокого исследования со стороны компе-
тентных в этих вопросах специалистов военного дела и знатоков в области
гео политики.

Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом:
чем обусловлены мои тревоги относительно вполне реальной воз мож -
ности развязывания турецко-азербайджанской военщиной войны те перь
уже против Армении? Ведь Россия и Турция достигли соглашения по сов -
мест ному центру по контролю за прекращением огня в Нагорном Ка ра ба хе,
и персонала в нем будет от двух стран поровну, о чём 1 декабря 2020 г.
сооб щил официальный представитель Минобороны России генерал-ма йор
Игорь Конашенков. Да, такой центр создан и до сего дня функционирует.
Од нако в этой связи хотелось бы сослаться на некоторые оцен ки на сей
счет, опубликованные в авторитетном американском издании Foreign Po -
licy в статье «10 конфликтов, за которыми стоит следить в 2021 году», где
от мечается высокий риск «неожиданной конфронтации» в зо не пересече-
ния российско-турецких интересов на Южном Кавказе. Я не ста ну приво-
дить подробности из этой статьи, которые при сопоставлении с другими
пуб ликациями на эту же тему в своей совокупности, особенно в на ши дни,
скло няют к выводу, что Турция под правлением султана Ре дже па Эр до га на
раз вяжет очередную кровавую бойню в регионе Южного Кав каза. К развя-
зыванию нового кровопролития будут подстрекать как но вое руководство
США, так и русофобские власти Великобритании. Для это го достаточно
оз накомиться с первой речью Джо Байдена в должности пре зидента
США, посвященной внешней политике, с которой он выступил в Го су дар -
ствен ном департаменте Соединенных Штатов. Приведу лишь от дельные
вы держки из его выступления: «Я ясно дал понять президенту Пу тину, в
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от личие от моего предшественника, что дни, когда США будут сда ваться
пе ред лицом агрессивных действий России – вмешательства в на ши вы -
бо ры, кибератак, отравления своих граждан, – прошли. Мы будем без ко -
ле баний заставлять Россию платить (за эти действия) и будем за щи щать
свои жизненные интересы». Далее в неоколониалистских традициях суве-
рена однополярного миропорядка президент США проявил умилитель-
ную заботу о гражданах России (читай: агентов влияния и проплаченных
гран тоедов, именуемых нынче не только в России, но и в ближнем за ру -
бе жье – навальнятами). «Навальный, как и все граждане России, имеет
пра ва в соответствии с российской Конституцией. Он (Навальный. – А. Г.)
стал жертвой из-за разоблачения коррупции и должен быть немедленно
ос вобожден без каких-либо условий (видать, сказав такое, он вырабаты-
вал командирский голос, как и десятилетний герой из трогательного блес -
тя щего фильма «Офицеры», поставленного режиссером Вла дими ром Ро -
го вым, – курсант военного училища Иван Трофимов. Не обидеть бы этим
срав нением чувства более 50 миллионов советских зрителей, ко то рые
без волнения и слёз не могли смотреть этот фильм, преисполненные чув-
ства гордости за столь правдивое раскрытие образов советских, русских
офи церов. – А. Г.). Усилия России по подавлению свободы выражения
мне ний и мирных собраний вызывают глубокую озабоченность (по нять
Дж. Байдена можно, особенно на фоне нежного и ласкательного от но ше ния
аме риканских властей, проявленного 6 января т. г. в отношении своих
граж дан, выражающих свой протест в храме американской демократии –
в здании Капитолия. – А. Г.) у нас и международного сообщества (ви димо,
Дж. Байден имел в виду граждан Нидерландов, ФРГ, Ве ли ко бри та нии и др. –
А. Г.)», – отметил новый президент США.

Думается, что после вышеизложенного и принятия соответствую-
щих конституционно выверенных решений со стороны судебных инстан-
ций Москвы не приходится сомневаться, что усилия коллективного За па -
да будут нацелены на планомерное и системное расшатывание россий-
ской государственности. Следует ожидать, что в арсенале действий кол-
лективного Запада и их разрушительного авангарда – стратегов цветных
ре волюций еще более активизируются усилия по созданию зоны неста-
бильности по всему периметру границ Российской Федерации. Почему я
упо  мянул о коллективном Западе. Так ведь об этом открыто заявил в
своей речи Дж. Байден: «Мы не можем сделать это в одиночку». Этому и
бы  ли посвящены его первые телефонные разговоры с ли дерами стран –
бли жайшими друзьями Америки – Канады, Мексики, Ве ли кобритании,
Гер мании, Франции, Японии, Южной Кореи и Австралии, а так же с НАТО,
«что бы переформировать привычки к сотрудничеству и восстановить
мус кулы демократических союзов, атрофированные после че ты  рех лет
пре небрежения и злоупотреблений».

925

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ РА В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РФ И БЕЛАРУСИ ...



У власть предержащих Армении выступление американского прези-
дента не могло не вызвать умиления. Ведь президент также сказал, что
он опубликует меморандум о защите ЛГБТ-сообщества во всем мире.

Наконец-то на Западе поняли и оценили сострадательную и легко-
ранимую душу Никола Воваевича, «народного премьера» Армении, рев-
ностного защитника ЛГБТ-сообщества, одной из влиятельных опор его же
влас  ти. Прозорлив же наш Никол Воваевич, себя любимый, ласково име-
нуемый в народе Николом–предателем. И было вполне ожидаемо, что
пос  ле инаугурации Дж. Байдена заметно активизировалась разного рода
око  лополитическая шушера, щедро финансируемая из-за бугра. Я не ста ну
при водить выдержки из гнусных статей соросовского отребья, чтобы не
ти  ражировать эту русофобскую гниль, а куда важнее – не дать информа-
цию для размышления подлинным авторам набирающей силу новой вол -
ны информационной войны в Армении. При анализе содержания публика -
ций, теле- и радиорепортажей в их совокупности четко вырисовываются
це  левые установки проводимой со стороны самого разного рода массме-
диа (которых объединяет лишь финансирование из фонда Сороса «От кры -
тое общество – Армения» и подобных подрывных организаций За па да):
стре мление еще более углубить раскол в армянском обществе, а так же
не скрываемые попытки николвоваевской продажной камарильи от вести
вни мание граждан Армении и Нагорного Карабаха от фактов, ра зо бла -
чаю щих их предательские действия во время второй Карабахской вой ны,
на некие внешние враждебные силы. Более того, их злонамеренность и
ко щунство доходят до того, что в информационное поле вбрасываются
из начально мерзкие обвинения в адрес союзнической и братской Рос сии,
ко торая якобы могла не допустить развязывания азербайджано-ту рец ки -
ми ястребами войны против Нагорного Карабаха. При этом тщательно за -
мал чиваются прямые предупреждения, в частности со стороны Ге не раль -
но го секретаря ОДКБ Станислава Зася, сделанные за два месяца до на -
ча ла военных действий. На этом фоне уже не приходится говорить о ста -
тьях вашего покорного слуги, уважаемый читатель, в которых чет ко обос -
но вывалась неизбежность развязывания Турцией и Азер бай джа ном вой ны.
Не стану повторяться, так как об этом подробно было на пи сано в статье
«Па шинян у власти – неизбежная война на Кавказе», опуб ликованной 27
ян варя т. г. ИА REGNUM. На этом фоне было вполне ожи даемо, что спод-
вижники Никола–предателя 8 февраля т. г. по итогам встре чи 7 февраля
т. г. Никола Воваевича с парламентской фракцией «Мой шаг» заявили о
том, что в РА нет общественного запроса по проведению внеочередных
вы боров в Национальное Собрание РА, о необходимости проведения ко -
то рых до этого неоднократно заявлял сам Пашинян. Бы ло также отмечено,
что парламентское большинство (фракция «Мой шаг») продолжает под-
держивать опубликованную ранее Николом–предателем дорожную карту,
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ко торую он представил после окончания второй Ка рабахской войны и
рас считанную реализовать мероприятия по преодолению последствий
Ка рабахской войны до июня 2021 года. В этой связи хо телось бы приве-
сти выдержку из статьи, опубликованной в рупоре ан ти российской пропа-
ганды в РА, интернет-издании 1in. am, под заглавием «Ро берту Кочаряну
дают время или его загоняют в тупик?», 8 февраля т. г.: «В то же время
при мечательно, что сигнал из «Моего шага» звучит из заяв ления Роберта
Ко чаряна (второго президента РА. – Ред.) о внеочередных выборах, так
ска зать, из противоречивых и бурных дискуссий «шес терки» (имеется в
ви ду шести партий, входящих в оппозиционное дви жение 17 партий. – А. Г.)
17-ти, а также на фоне визита Роберта Ко ча ряна в Москву, откуда он объ-
явил о возврате в большую политику в контексте участия в парламентских
вы борах, так сказать, перспективы второго полюса … В то же время про-
токол встречи «Моего шага» и Пашиняна, по сути, приводит к тому, что
пра вящая сила вынуждает радикальную оп по зицию проявлять большую
ак тивность на улицах. Является ли причиной этого то, что в последние
два-три месяца эта оппозиция не получила та кой поддержки на улицах,
ко торая существенно изменила бы политическую ситуацию, более того,
зас   тавила бы пойти в отставку премьер-министра?». Согласитесь, ува-
жаемый читатель, что в сказанном есть довольно-таки убедительная ло -
ги ка. Настораживает лишь одно – а в чем, собственно, интерес этого ру -
со фобского интернет-издания, где здесь второе дно шпионских страстей-
мор дастей? Скажу больше, автор (а может, авторы) статьи, который под-
писывается «Арам Аматуни», на протяжении ряда лет выделяется своим
про фессионализмом в подаче материала. Другой воп рос, кому эти мате-
риалы служат, что в нашем случае не является секретом – ЦРУ США. Да -
лее он продолжает: «Соответственно правящая пар тия (имеет в виду
«Граж данский договор», руководимый Н. Па ши ня ном. – А. Г.) толкает ра -
ди кальную оппозицию на поле, где она уже потерпела неудачу, и пытается
боль ше вымотать перед выборами или перегруппировать, чтобы уладить
внут ренние разногласия до избирательного про цесса, в контексте пер-
спективы так называемой биполярной логики, на которую намекнул Ро -
берт Кочарян в интервью со «Спутником» в Рос сии?».

Я не стану далее анализировать эти выкладки автора, ибо в случае
об  ъективности моего анализа и его озвучивания тактика поводырей Ни ко ла
Во ваевича будет незамедлительно изменена. Вместе с тем бросается в
гла за та данность, что вся, скажем так, оппозиционная пресса, персональ-
ные страницы в Facebook буквально перенасыщены публикациями и все -
воз можными хвалебными анализами интервью Роберта Кочаряна «Спут -
ни ку». В сознание неискушенных читателей хотят вдолбить якобы не пре -
лож ную истину о том, что предстоящие баталии в политическом прост -
ранс тве РА будут между Пашиняном и Кочаряном вкупе с их командами.
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Это не может не импонировать сторонникам Роберта Седраковича. Ведь
пос ле Переворота все масс-медиа, контролируемые его сподвижниками,
своей каждодневной работой в поте лица добивались именно за мал чи ва -
ния выступлений любого неподконтрольного им политика, пусть и более
жест кого оппонента Николу–предателю, чем Роберт Седракович, а уж тем
бо лее значительно менее уязвимого со стороны властей РА. Их за дача
бы ла сколь примитивна, столь и враждебна интересам армянской го су -
дар ственности. Беда в том, что они уверовали в безальтернативность
своей подобной тактики, которая в силу ее выявления со стороны вла-
стей, на что хватило даже их интеллектуального убожества, может свести
на нет даже самые востребованные, жизненно важные для армянской го -
су  дарственности начинания и движения, к примеру – за вхождение Ар ме -
нии в Союзное государство. Но самое главное, по моему глубокому убеж-
дению, в другом, а именно: в консолидации всех здоровых политических
сил армянского общества с целью формирования третьего политического
по люса в РА, способного залечить всё ещё кровоточащие раны армянского
на рода. Народа, который вследствие системной подрывной работы стра -
те гов цветных революций искусственно был разделен на «черных» и «бе -
лых», революционеров и реваншистов, что в конечном итоге привело к
Ка рабахской катастрофе. Надо честно поразмыслить над тем, нас коль ко
мо  рально причислять к «чёрным», независимо от того, кто, кого и к какой
ка тегории относит, тех наших сограждан, мужья, сыновья, отцы и де ти ко -
то рых пали смертью храбрых на полях сражений в Карабахской вой не. И
это мерзкое упоминание в статье о возможных действиях «в контексте
перс пективы так называемой биполярной логики» (то есть нового вит ка
раз деления армянского общества) как раз и созвучно стратегии идео ло гов
раз рушения армянской государственности. Думается, что на этом фоне,
соб ственно, следует рассматривать и суть статьи «Роберту Ко чаря ну
дают время или его загоняют в тупик?» (https://ru.1in.am/ 1309141.html).
Уве рен, что здесь будет весьма и весьма к месту напомнить читателям
выс  казывания персидского царя Дария I из династии Ахе ме нидов (522−
486 гг. до н. э.), который изрёк: «Армян нельзя победить, армян мож но
толь ко разделить». Любителям же крылатых выражений европейского
про исхождения напомним высказывания Гая Юлия Це заря (100−44 гг. до
н. э.) на эту же тему: «Когда армяне хватают друг друга за руки и плечом
к плечу топчут землю под звук своих барабанов и абрикосовых инстру-
ментов (армянский дудук. – А. Г.), скорее колонны моего двор ца превра-
тятся в пылинки, чем их будет возможно остановить».

Согласитесь, уважаемый читатель, что слова этих, бесспорно, исто-
рических личностей звучат особенно актуально в наши дни. Пусть не по -
ка   жется излишне радикальным, но в наши дни сплочение и консолидация
ар  мянской нации – спасение армянского государства. Альтернатива это му –
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его погибель. Причём речь отнюдь не идёт о сплочении армянской на ции
вок руг той или иной личности. Времена «робин гудов» от политики дав но
ка нули в Лету. В наши дни ведется ожесточенная гибридная война меж ду
гло балистами, вновь пришедшими к власти в США, и коллективным За па -
дом, с одной стороны, и сторонниками установления справедливого мно-
гополярного миропорядка, за реализацию которого взялись по ли тики ми -
ро вого масштаба, прекрасно осознающие новые вызовы эпо хи глобали-
зации, угрозы международной безопасности – с другой. Речь в первую
оче  редь о президенте России Владимире Владимировиче Путине, кото-
рый впервые после 12-летнего перерыва, 27 января т. г. (в режиме он -
лайн), выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вду -
маем ся в слова президента России: «Ситуация может развиваться неп -
ред  сказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего
для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столк-
нуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех
про тив всех».

Вместо послесловия. Когда статья была написана, она все же пока-
залась мне в чём-то незавершенной, и на память пришло одно из моих
выс  туплений на 24-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ,
про ходившей 13−15 октября 2013 года в Будве (Черногория). В по вест ке
за седания было и обсуждение вопроса о положении в Сирии, и о про ти -
во действии терроризму и транснациональным угрозам в пространстве ОБСЕ.
В одном из выступлений на этой сессии я призвал своих коллег по ПА ОБСЕ
к справедливости и соглашению с той простой истиной, что если по-чест-
ному, то Нобелевскую премию мира в 2013 году следовало бы присудить
пре зиденту России Владимиру Путину, инициатору ликвидации Сирией
ар сеналов химического оружия, а не «инструменту» ООН, осуществляв-
шему мониторинг этого разоружения. Речь об Ор га ни за ции по запреще-
нию химического оружия (ОЗХО) – международной ор га низации, созданной
29 апреля 1997 года при поддержке ООН и в 2013 го ду награжденной Но -
бе левской премией мира. Помнится, что мое предложение было принято
кол легами из ПА ОБСЕ в целом с одобрением, так как не последовало ни
од ного выступления против этого предложения. При мечательно и то, что
де легация Федерального Собрания РФ не принимала участия на этой
сес сии, более того – бойкотировала её из-за не вы дачи въездной визы
чле ну делегации РФ в ПА ОБСЕ, депутату Гос ду мы из Республики Крым.
А вспомнил я эту историю потому, что и в наше край не тревожное время
пре зидент России Владимир Владимирович Пу тин 10 ноября 2020 года,
проя вив исключительную политическую волю, зас тавил турецко-азербай-
джанских кровожадных воителей совместно с си рийскими наемниками-
тер рористами прекратить войну в Нагорном Карабахе. Население Рес -
пуб лики Арцах было спасено от геноцида.
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Думается, что люди доброй воли, будь то в Европе, США или Ка на де –
по всюду на планете Земля, кто хотя бы мало-мальски сведущ о событиях,
про  исходящих на Южном Кавказе, да и на востоке Украины, в ДНР и ЛНР,
в Приднестровье, прекрасно осознают, что фактор России, президента
РФ Владимира Путина – это гарантия предотвращения масштабного кро-
вопролития, подстрекаемого глобалистами. И на стороне В. В. Путина
бла  гословение сотен и сотен тысяч христиан и мусульман, которые пре-
красно понимают, кто на самом деле достойный и непререкаемый канди-
дат на присуждение Нобелевской премии мира. И как в одном из откликов
на мою статью записала близкая нашей семье умная и к тому же краси-
вая женщина, именитый терапевт, ныне проживающая на берегах того
са  мого Потомака: «Ваши слова да Богу в уши». Что ж, надежда на торже-
ство справедливости бессмертна.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅ ԱԶԳԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԸ` 
ՀԱՅՈՑ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

Անոտացիա
Մեր օրերում հայ ազգի միավորումն ու համախմբումը հայոց պե տութ յան

փրկությունն են։ Խոսքը բնավ հայ ազգի համախմբման մասին չէ այս կամ
այն անձի շուրջ։ Մեր օրերում վարվում է դաժան հիբրիդային պա տե րազմ մի
կող մից` ԱՄՆ-ում նորից իշխանության եկած գլոբալիստների ու հա վա քա -
կան Արևմուտքի, և մյուս կողմից` արդարացի բազմաբևեռ աշ խար հա կար գի
հաս տատման կողմնակիցների միջև, որի իրականացման գործին լծվել են
հա մաշխարհային մասշտաբի քաղաքական գործիչները։

Ինձ նորից գրիչ վերցնելու մղեցին վերջին հոդվածներիս տրված ան -
կեղծ արձագանքները մտերիմ ընկերներիս կողմից, ովքեր ահա արդեն ոչ
մեկ տասնամյակ ապրում են Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Գեր -
մա  նիայի Դաշնային Հանրապետությունում, Հունաստանում և Բուլ ղա րիա յում։
Ընդ որում` ամենատարբեր մասնագիտությունների տեր մարդիկ, որոնց աշ -
խա  տանքներից ոչ հազվադեպ մեջբերումներ են կատարում հե ղի նա կա վոր
գի տական պարբերականները բժշկության, ծրագրավորման ոլորտ նե րում,
հար գանք վայելող հանրաճանաչ երաժիշտներ, իրենց ներկայիս կե ցութ յան
երկր ներում բավական հարգարժան գործարարներ։ Ընդհանուրը նրանց ար -
ձա գանքներում այն է, որ նրանք բոլորն էլ, որոնք արդեն բնա կութ յուն են
հաս տատել արտասահմանում, իրենց Հայրենիքի` Հայաստանի Հան րա  պե -
տութ յան (ՀՀ) անվտանգությունն ու բարգավաճումը տեսնում են Ռու սաս տա նի
հետ էլ ավելի սերտ կապի, Ռուսաստանի և Բելառուսի Միու թե նա կան պե -
տության մեջ ՀՀ-ի մտնելու մեջ։ Մտաբերելով նրանց արձա գանք նե րը` հի շո -
ղութ յանս մեջ վեր են հառնում նրանց հայրերի ու պապերի կերպարները,
որոնք անգնահատելի ավանդ են ներդրել Հայրենական մեծ պատերազմում
տա  րած Հաղթանակի, Խորհրդային Հայաստանի զարգացման և բար գա վաճ ման,
Ար ցախի Հանրապետության (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն –
խմբ.) պաշտպանության ու անկախության նվաճման գործում։ Հարգելի ըն -
թեր  ցողը, բնականաբար, կարող է ակնկալել, որ հիշատակեմ նրանց  անուն -
ներն ու ազգանունները, ինչպես նաև հակիրճ ներկայացնեմ նրանցից յու րա -
քանչ յուրի հաջողություններն իրենց ոլորտներում, ինչն ավելի համոզիչ
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կդարձ  նի նրանց ներկայիս դիրքորոշման իմ գնահատականները, դիր քո րո -
շում, որը բարձր քաղաքացիականության և իրենց պատմական Հայրենիքի`
Հա  յաստանի հանդեպ սիրո փայլուն օրինակ է։ Սիրո, որն ի հայտ է գալիս ոչ
միայն խոսքով, այլ նաև տասնյակ և հարյուրավոր մարդկանց` հա րա զատ նե րին,
ըն կերներին, հարևաններին, նաև բոլորովին անծանոթ մարդկանց ցու ցա -
բեր վող կոնկրետ օգնությամբ։ Ես նրանց անունները չեմ նշում այն պարզ
պատ  ճառով, որ, ինչպես կասեր մ. թ. ա. V–IV դդ. հին հույն բժշկող, բժիշկ և
փի  լիսոփա ընկեր Հիպոկրատը, «նախ և առաջ մի՛ վնասիր» կամ, ինչպես
ար  տահայտվում են Երևան քաղաքի «Նաիրի» կինոթատրոնի շրջակայքի
տղեր  քը` սովորաբար լատիներենով մեջբերելով հին աշխարհի մեծ մտա -
ծող  ներին, “primum non nocere”։ Որպեսզի ընթերցողներին հասկանալի լինի,
թե ինչ նկատի ունեմ, բացատրեմ։ Իմ հոդվածներում, եթե անաչառ և օբ յեկ -
տիվ լինենք, դրանցում ՀՀ-ում և Արցախի Հանրապետությունում Հա յաս տա -
նում 2018 թ. ապրիլ-մայիսի պետական հեղաշրջումից (այսուհետ` հեղա -
շրջում) հետո ստեղծված ծանր դրությանը տրված իմ գնահատականներում
ես քննադատում եմ ԱՄՆ-ին և հավաքական Արևմուտքին հեղաշրջման իրա -
կա  նացմանն անմիջականորեն մասնակցելու համար (տարբեր տեսակի սո -
րո  սական թափթփուկների, տոտալիտար կրոնական աղանդների և ԼԳԲՏ-
հան  րույթի բարքերի ու ազատությունների պահպանման նա խան ձ նա խնդիր-
նե րի միջոցով, որոնք շռայլորեն ֆինանսավորվում են հա վա քա կան Արև -
մուտ քի կողմից), հեղաշրջում, որը վերածվեց աղետի Հայաստանի և Ար ցա խի
հա մար։ Ընդ որում` հավաքական Արևմուտքի համար անախորժ իմ գնա հա -
տա կանները հիմնվում են կոնկրետ փաստերի վրա, այլապես հե ղի նակավոր
հայ րենասիրական REGNUM տեղեկատվական գոր ծա կա լութ յու նը չէր հրա -
պա րակի այդ հոդվածները։ Որպեսզի այնպիսի սնոբ չթվամ, որի ընկերները
միայն գիտնականներ են, գործարարներ, երաժիշտներ, բժիշկ ներ, հղում կա -
տա րեմ «Ազգային Միաբանության» երկու կու սա կից նե րիս` Գրիգոր Ալեք սան -
յա նի և Սահակ Սահակյանի սրտահույզ վերա բեր մուն քին։ Եվ ահա, Ղա րա բաղ -
յան երկրորդ պատերազմի (2020 թ. սեպ տեմ բեր–նոյեմբեր) տագ նապալի օրե րին
զանգ եմ ստանում Ստեփանակերտից (Արցախի Հան րա պետության մայ ր ա -
քա ղաք), Գրիգորից, որն ասես զինվորական զեկույցի պես հայտնում է ինձ
(որ պես «Ազգային Միաբանություն» կուսակցության ղե կա վարի), որ կար տո -
ֆի լով բեռնված երկու «Կամազ» հասցվել է նշա նակ ման վայր` Լեռնային Ղա -
րա բաղի N զորամաս։ Հարգելի ընթերցողը կարող է հարց տալ. ի՞նչ մեծ բան է`
8 տոննա կարտոֆիլ են բեռնել ու հիմա էլ շե փ ո րում են դրա մասին։ Գրում եմ
այս տողերը և ակամա մտաբերում ХХ դա րի 60-ականների սկզբի` Ջոն
Սթյոր ջեսի ամերիկյան դասական վես թեռ նի` «Հրա շալի յոթնյակի» գլխավոր
հե րոսի բառերը։ Կինոնկարի հերոսը` Քրիս Ադամ սը, որի դերը փայլուն կա -
տարել է Յուլ Բրիները, ստանձնում է աղքատ մեք սիկական գյուղակը պաշտ -
պա նելու գործը։ Գյուղակը թալանողների հետ մար տում զոհվում են նրա յոթ
ըն կերներից երեքը։ Յոթ հերոսներից մյուսը` Հա րին, իր կյանքի գնով փրկում
է Քրիսին և մահանում նրա ձեռքերի մեջ` ժպի տով լսելով քաղցր սուտը մեք -
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սի կական այդ գյուղակի մերձակայքում թաք նված անհաշիվ գանձերի մասին։
Քրի սը սպանում է ավազակների պա րա գլուխ Քալվերային, որը մահանալիս
ան գամ այդպես էլ ի վիճակի չեղավ հաս կանալ, թե ինչու է այնպիսի ուժեղ
մար դը, ինչպիսին Քրիսն է, վտանգել կյան քը հանուն «ինչ-որ աղքատ գյու -
ղա ցիների»։ Հանրահայտ կովբոյի գոր ծո ղությունների դրդապատճառը
պարզ է, այն հնչում է Քրիսի խոս տո վա նութ յու նում. «Իմ կյանքում երբեք հա նուն
ուրիշ կյանքերի պաշտպանության չեն տվել այն ամենը, ինչ նրանք ունեին»։
Եվ ահա, այդ 8 տոննա սերմացու կար տո ֆիլն այն ամենն էր, ինչ Գրիգորն ու
նրա հարևանները Ապարանի շրջանի Արա գած գյուղից կարող էին տալ Ղա րա -
բաղ յան ճակատին, այն ամենը, ինչ նրանք ունեին։ Որպեսզի ընթերցողն այն պի սի
տպա վորություն չստանա, որ ար հեստականորեն եմ կցել մյուս կուսակցիս` Սա -
հակ Սահակյանի անունը Արա գա ծոտ նի մարզի Արագածավան գյուղից, ոչ մեծ
մեջբերում կատարեմ ինձ հետ նրա հեռախոսազրույցից։ Այսպես, 2020 թ. նոյ եմ -
բե րի 10-ին, այն բա նից հետո, երբ Ռուսաստանը խաղաղություն պարտադրեց
թուրք-ադր բե ջա նա կան բա զե նե րին և սիրիական գրոհային-ահաբեկիչներին,
Սա հակը մեկ նեց Ռուսաստան` աշ  խատելու, և երկու-երեք օր անց խոսափողի
մեջ լսում եմ նրա կերկերուն ձայ նը։ Հարցիս` հո բան չի՞ պատահել, կարճ դա դա -
րից հետո հուզ  ված ձայնով շնոր հա կա լություն է հայտնում ինձ և խնդրում երախ -
տա   գի տա  կան խոսքեր փոխանցել «Ազ գային Միաբանություն» կուսակցության
գծով ընկերներին Ռուսաստանի հետ եղբայրական դաշինքին մեր ան փո փոխ
հա վատարմության, հրապա րա կայ նորեն արտահայտած մեր վճռական դիր քո -
րոշ ման համար` հասնելու բոլոր իրա վաքաղաքական պայմանների ստեղծ մանը,
որ պեսզի Հայաստանի Հան րա պե տությունը մտնի Ռու սաս տա նի Դաշ  նության և
Բե լառուսի Միութենական պե տութ յան մեջ։ Հետո նա պատ մեց այն սրտա բա -
ցութ յան և անկեղծ սրտակ ցութ յան մասին, որ ցուցաբերել էին շինարար ռուս ըն -
կեր ները, որոնք Ռուսաստան վե րա  դառնալու առաջին իսկ օրվանից նրան տուն
էին հրավիրում` «Շչի» կամ «Սոլ յանկա» ուտելու, հետն էլ զգուշորեն և տագ նա -
պով հետաքրքրվում` հո մեր ձա  վորներից ու հա  րազատներից մարդ չի զոհվել
Ղա րաբաղյան երկրորդ պա տե րազմում։ Ռու սական ավանդույթի համաձայն`
հոտն կայս հարգում են անմեղ զոհ ված հայ զինվորների հիշատակը, որոնք հիմ -
նա կանում դարձան հե ղա շրջման (որն իրականացվեց Պոտոմակի և Մա ռախ լա -
պատ Ալբիոնի ափերի գու  նա վոր հեղափոխությունների ստրատեգների ման րա -
կրկիտ մշակված սցե նա  րով) հետևանքով իշխանության հասած սորոսյան տա -
կան քի դավա ճա նութ յան զոհերը։

Բնավ պատահական չէ, որ այսքան մանրամասն եմ գրում այս մասին,
քա  նի որ թուրք-ադրբեջանական հրոսակների կողմից, այս անգամ արդեն
նաև պակիստանցի զինվորականների մասնակցությամբ, նոր պատերազմ
սան  ձազերծելու վտանգը բավական ցայտուն դրսևորվեց «Ձմեռ – 21» հա -
մա  տեղ զորավարժությունների ընթացքում, որոնք սկսվել են փետրվարի 1-ին
Կարս նահանգում (բնիկ հայկական քաղաք, որը Թուրքիային է անցել 1921 թ.
հոկ  տեմբերի 13-ի Կարսի պայմանագրով` կնքված մի կողմից` Հայկական,
Ադր  բեջանական ու Վրացական ԽՍՀ-ների և մյուս կողմից` Թուրքիայի միջև,
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ՌԽՖՍՀ-ի մասնակցությամբ` ի կատարումն ՌԽՖՍՀ-ի և Թուրքիայի միջև
1921 թ. մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագրի)։ Որպեսզի ընթերցողը հաս -
կա  նա, թե ինչի մասին է խոսքը, որոշ մեջբերումներ կատարեմ «Haqqin.
(Ադր  բեջան). Բաքուն և Իսլամաբադը քննարկել են հատուկ ջոկատի հա մա -
տեղ զորավարժությունների անցկացման հարցը» հոդվածից` հրա պա րակ -
ված 2021 թ. հունվարի 15-ին ИНОСМИ.РУ ինտերնետ-պարբերականի
պոր  տալում. «Հունվարի 15-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար,
գե  նե րալ-գնդապետ Զաքիր Հասանովը հանդիպել է երկրում (Ադրբեջանում –
խմբ.) Պակիստանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ արտա -
կարգ և լիազոր դեսպան Բիլալ Հայեի հետ, տեղեկացնում է պաշտ պա նութ -
յան նախարարությունը ... Հանդիպման ժամանակ կողմերը, ընդգծելով, որ
ռազ  մական կապերը համապատասխանում են երկու երկրների շահերին,
կա ր ևոր են համարել այդ ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի ակ տի վա ցու մը։
Քննար կումների ընթացքում տեղի ունեցավ մտքերի փոխանակում տար բեր
զո րատեսակների, այդ թվում և ադրբեջանական բանակի հատուկ նշա նա -
կութ յան ուժերի, Պակիստանի և Թուրքիայի Զինված ուժերի ներ գրավ մամբ
հա  մատեղ զորավարժությունների անցկացման, փորձի փո խա նակ ման
նպա տակով զինծառայողների փոխայցելությունների կազմա կերպ ման, ինչ -
պես նաև մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ։ Պաշտպանության նա խա րարը
շնոր հակալություն հայտնեց Պակիստանի ժողովրդին և պե տութ յանը մեր
երկ րին (Ադրբեջանին – խմբ.) ցուցաբերած հումանիտար օգ նութ յան և մի -
ջազ գային ասպարեզում Ադրբեջանի արդար գործին մշտական աջակ ցութ -
յան [ադրբեջանցի բազեներին 10 JF-17 Thunder («Ամպրոպ») կոր  ծանիչ,
տաս նյակ ուսումնական «սուպեր Մուշակ» ինքնաթիռների տրա մա դրում,
ցա մաքային, ռազմածովային և ներքին զորքերը սա ղա վարտ նե րով, ծխա կո -
նե  րով և այլ սպառազինությամբ հագեցնելը. այս ամենը համար վում է «հու -
մա  նիտար օգնություն» – Ա. Գ.] համար» (https://inosmi.ru/military/20210115/
248921354.html)։

Միևնույն ժամանակ, նշեմ, որ Թուրքիա–Ադրբեջան–Պակիստան ռազ -
մա   ստրատեգիական դաշինքի ստեղծումը ամենամոտ ապագայի հարց է։
Սա  կայն դա առանձին խոր հետազոտության թեմա է ռազմական գործի այդ
հար  ցերին քաջատեղյակ մասնագետների և աշխարհաքաղաքականության
ոլոր  տի գիտակների կողմից։

Հարգելի ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ,
դի  ցուք. իսկ ինչո՞վ են պայմանավորված տագնապներս հիմա արդեն Հա -
յաս  տանի դեմ թուրք-ադրբեջանական հրոսակների կողմից պատերազմ
սան  ձազերծելու միանգամայն իրական հնարավորության հետ կապված։ Չէ՞
որ Ռուսաստանը և Թուրքիան ձեռք են բերել համաձայնություն Լեռնային
Ղա  րա բաղում հրադադարի վերահսկման համատեղ կենտրոնի վերա բեր -
յալ, և այդտեղ հավասարաչափ անձնակազմ է լինելու երկու երկրների կող -
մից էլ, ինչի մասին 2020 թ. դեկտեմբերի 1-ին տեղեկացրեց Ռուսաստանի
պաշտ  պանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ, գե նե րալ-
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մա յոր Իգոր Կոնաշենկովը։ Այո, այդ կենտրոնը ստեղծվել է և ցայսօր գոր -
 ծում է։ Սակայն այս առնչությամբ կցանկանայի հղում կատարել որոշ գնա -
հա տականների` հրապարակված ամերիկյան Foreign Policy հե ղի նա կա վոր
պար բերականում, «10 հակամարտություն, որոնց արժե հետևել 2021 թ.»
հոդ վածում, որտեղ նշվում է Հարավային Կովկասում ռուս-թուր քա կան շա -
հե րի հատման գոտում «անսպասելի առճակատման» բարձր ռիսկի մա սին։
Ման րամասներ չեմ ներկայացնի այդ հոդվածից, որոնք նույն թե մա յով այլ
հրա պարակումների հետ համադրելիս, իրենց ամբողջության մեջ, հատ կա -
պես մեր օրերում, բերում են այն եզրահանգման, որ Թուրքիան սուլ թան Ռե -
ջեփ Էրդողանի կառավարման ներքո հերթական արյունալի սպանդը կհրա հրի
Հա րավկովկասյան տարածաշրջանում։ Նոր արյունահեղության սան ձա -
զերծ ման կմղեն ինչպես ԱՄՆ նոր ղեկավարությունը, այնպես էլ Մեծ Բրի -
տա նիայի ռուսատյաց իշխանությունները։ Դրա համար բավական է ծա նո -
թա նալ Ջո Բայդենի առաջին ելույթին ԱՄՆ նախագահի պաշտոնում` նվիր -
ված արտաքին քաղաքականությանը, որով նա հանդես է եկել Միաց յալ Նա -
հանգ ների Պետական դեպարտամենտում։ Միայն որոշ մեջբե րում ներ կա -
տա րեմ նրա ելույթից. «Ես հստակ հասկանալ տվեցի նախագահ Պու տի նին,
ի տարբերություն իմ նախորդի, որ օրերը, երբ ԱՄՆ-ը կհանձնվի Ռու սաս -
տա նի ագրեսիվ գործողությունների առջև` միջամտություններ մեր ընտ րութ -
յուն ներին, կիբեռգրոհներ, իրենց քաղաքացիների թունա վո րում ներ, անցել են։
Մենք աներեր կստիպենք Ռուսաստանին վճարել (այդ գոր ծո ղությունների
հա մար) և կպաշտպանենք մեր կենսական շահերը»։ Այնու հե տև, միաբևեռ
աշ խարհակարգի սուվերենի նեոգաղութատիրական ավան  դույթների ոգով
ԱՄՆ նախագահը գորովալից հոգատարություն է ցու ցա բերեում Ռու սաս -
տա նի քաղաքացիների (իմա` ազդեցության գոր ծա կալ նե րի և վճարված
գրան տակերների, որոնք այժմ ոչ միայն Ռուսաստանում, այ լև մերձավոր
ար  տասահմանում անվանվում են Նավալնու ճտեր) նկատ մամբ։ «Նա վալ -
նին, ինչպես և Ռուսաստանի բոլոր քաղաքացիները, իրա վունք ներ ունի ռու -
սաս տանյան Սահմանադրությանը համապատասխան։ Նա (Նալավնին – Ա. Գ.)
դար ձել է զոհ կոռուպցիան մերկացնելու պատ ճա ռով և պետք է անհապաղ
ազատ արձակվի առանց որևէ պայմանի (ըստ երևույ թին` նման բան ասելով
նա հրամանատարական ձայն էր մշակում, ինչ պես ռեժիսոր Վլադիմիր Ռո -
գո վի «Սպաները» հուզիչ, փայլուն ֆիլմի տաս նամյա հերոսը` զինվորական
ուս ում նարանի սան Իվան Տրոֆիմովը։ Այս համեմատությամբ հանկարծ վի -
րա վորած չլինեմ ավելի քան 50 միլիոն խոր հրդային կինոդիտողների զգաց -
մունք ները, որոնք առանց հուզմունքի և ար ցունքների չէին կարողանում դի -
տել այս կինոնկարը, և որոնք հպար տութ  յան զգացում էին ապրում խոր հր -
դա յին, ռուս սպաների կերպարների այս  քան ճշմարիտ մատուցման համար)։
Կար ծիքների արտահայտման ազա տության և խաղաղ հավաքների ճնշման
Ռու սաստանի ջանքերը խոր մտա հոգություն են առաջացնում (Ջ. Բայդենին
հաս կանալ կարելի է, հատ կա պես սեփական քաղաքացիների նկատմամբ ս. թ.
հունվարի 6-ին ամե րիկ  յան իշխանությունների ցուցաբերած քնքուշ ու գո րո -
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վա գութ վերա բեր մուն քի ֆոնին, քաղաքացիներ, որոնք իրենց բողոքն էին
հայտ նում ամե րիկ յան դեմոկրատիայի տաճարում` Կապիտոլիումի շենքում –
Ա. Գ.) մեզ մոտ և միջազգային հանրությունում (ըստ երևույթին, Ջ. Բայդենը
նկա տի ուներ Նի  դեռլանդների, Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, Մեծ
Բրի  տա նիա յի և այլ երկրների քաղաքացիներին – Ա. Գ.)», – նշեց ԱՄՆ նոր նա -
խա  գա հը։

Կարծում եմ, որ վերն ասվածից և Մոսկվայի դատական ատյանների
կող   մից սահմանադրորեն ստուգված համապատասխան որոշումների ըն -
դու    նումից հետո չպետք է կասկածել, որ հավաքական Արևմուտքի ջանքերը
կուղղ  վեն ռուսական պետականության հիմքերի պլանաչափ և համա կար -
գա  յին սասանմանը։ Պետք է սպասել, որ հավաքական Արևմուտքի և նրա
կոր  ծանարար ավանգարդի` գունավոր հեղափոխությունների ստրա տեգ նե րի
գոր ծողությունների զինանոցում էլ ավելի կակտիվանան Ռուսաստանի
Դաշ    նության սահմանների ողջ պարագծով անկայունության գոտի ստեղ ծե լու
ջան   քերը։ Ինչո՞ւ հիշատակեցի հավաքական Արևմուտքը։ Դե, որովհետև
այդ մասին բացահայտ իր ելույթում հայտարարեց Ջ. Բայդենը. «Մենք չենք
կա   րող դա միայնակ անել»։ Դրան էլ նվիրված էին նրա առա  ջին հե ռա խո սա -
զրույց ները Ամերիկայի մերձավոր բարեկամ երկրների` Կա  նադայի, Մեք սի -
կա յի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ճա պո  նիայի, Հարա վա -
յին Կորեայի և Ավստրալիայի ղեկավարների, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի հետ։
«Որ պեսզի վերափոխենք համագործակցության սովո րութ  յունները և վե րա -
կանգ նենք դեմոկրատական դաշինքների մկանները, որոնք աթրոֆիայի էին
են թարկվել քամահրանքի և չարաշահումների չորս տա  րիներից հետո»:

ԱՄՆ նախագահի ելույթը չէր կարող չառաջացնել Հայաստանի իշ խա -
նա   վորների զմայլանքը։ Չէ՞ որ նախագահը նաև ասաց, որ հուշագիր կհրա -
պա   րակի ողջ աշխարհում ԼԳԲՏ-հանրույթի պաշտպանության մասին։

Վերջապես Արևմուտքում հասկացան ու գնահատեցին Նիկոլ Վո վա -
ևի  չի` Հայաստանի «ժողվարչապետի», ԼԳԲՏ-հանրույթի` իր իսկ իշխա նութ -
յան ազդեցիկ նեցուկներից մեկի նախանձախնդիր պաշտպանի կարեկից և
դյու  րաբեկ հոգին։ Խորաթափանց է մեր Նիկոլ Վովաևիչը` իր իսկ սիրելին,
որին ժողովուրդը քնքշանքով Նիկոլ–դավաճան է անվանում։ Եվ միան գա -
մայն սպասելի էր, որ Ջ. Բայդենի երդմնակալությունից հետո նկատելիորեն
ակ  տիվացան արտասահմանից շռայլորեն ֆինանսավորվող ամեն տեսակ
մերձ  քաղաքական անպետքությունները։ Մեջբերումներ չեմ կատարի սո -
րոս  յան թափթփուկների զզվելի հոդվածներից` ռուսատյաց նեխվածքը
չտա  րածելու, և որ ավելի կարևոր է` Հայաստանում տեղեկատվական պա -
տե   րազմի թափ հավաքող նոր ալիքի իսկական հեղինակներին մտո րում նե րի
ին  ֆորմացիա չտալու համար։ Հեռուստա- և ռադիոռեպորտաժների հրա -
պա  րակումների բովանդակությունը վերլուծելիս` հստակ ուրվագծվում են
ամե  նատարբեր լրատվամիջոցների (որոնց միավորում է միայն Սորոսի
«Բաց հասարակություն – Հայաստան» հիմնադրամից ու Արևմուտքի նման
խա  փանարար կազմակերպություններից ֆինանսավորվելը) կողմից առա -
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ջա  դրվող թիրախային դիրքորոշումները, դիցուք` հայ հասարակության պա -
ռա կ տումն էլ ավելի խորացնելու ձգտումը, ինչպես նաև նիկոլվովաևիչյան
ծա  խու խառնամբոխի անթաքույց փորձերը` դեպի ինչ-որ արտաքին թշնա -
մա  կան ուժերի կողմը շեղելու Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի քա ղա -
քա  ցիների ուշադրությունը այն փաստերից, որոնք մերկացնում են նրանց
դա վաճանական գործողությունները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի
ժա  մանակ։ Ավելին, նրանց չարամտությունն ու սրբապղծությունն այնտեղ
են հասնում, որ տեղեկատվական դաշտ են նետվում ի սկզբանե ստոր մե -
ղա  դրանքներ դաշնակցային և եղբայրական Ռուսաստանի հասցեին, որը,
իբր, կարող էր թույլ չտալ, որ ադրբեջանա-թուրքական բազեները պատե -
րազմ սկսեն Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Ընդ որում` խնամքով լռության են
մատ  նվում ուղղակի նախազգուշացումները, մասնավորապես` ՀԱՊԿ գլխա -
վոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի կողմից` արված մարտական գործո -
ղութ  յուններն սկսվելուց երկու ամիս առաջ։ Այս ֆոնին արդեն չարժե խոսել
ձեր խոնարհ ծառայի հոդվածների մասին, հարգելի ընթերցող, որոնցում
հստակ հիմնավորվում էր պատերազմի սանձազերծման անխու սա փե լիութ -
յունն Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Չեմ կրկնի, քանի որ այդ մասին հան -
գա   մանալիորեն գրել եմ ս. թ. հունվարի 27-ին REGNUM տեղեկատվական
գոր  ծակալությունում հրապարակված «Փաշինյանն իշխանությունում` ան -
խու  սափելի պատերազմ Կովկասում» հոդվածում։ Այս համատեքստում
միան  գամայն սպասելի էր, որ Նիկոլ–դավաճանի կողմնակիցները ս. թ. փե -
տ ր  վարի 8-ին, «Իմ քայլը» խորհրդարանական խմբակցության հետ Նի կոլ
Վովաևիչի ս. թ. փետրվարի 7-ի հանդիպման արդյունքներով, հայտա րա -
 րեցին այն մասին, որ ՀՀ-ում Ազգային ժողովի արտահերթ ընտ րութ յուն նե  րի
անցկացման հանրային պահանջ չկա, ինչի անցկացման օգտին մինչ այդ
քանիցս հայտարարում էր ինքը` Փաշինյանը։ Նշվել է նաև, որ խոր հր դա -
 րանական մեծամասնությունը («Իմ քայլը» խմբակցությունը) շա րու նա կում է
աջակցել Նիկոլ–դավաճանի ավելի վաղ հրապարակած ճանա պար հա  յին
քարտեզին, որը նա ներկայացրել էր Ղարաբաղյան երկրորդ պատե րազ   մի
ավարտից հետո և հաշվարկված է մինչև 2021 թ. հունիս Ղարա բաղ յան
պատերազմի հետևանքները վերացնելուն ուղղված միջոցառումների իրա -
 կա նացման համար։ Այս առնչությամբ կցանկանայի մեջբերում կա տա րել
այն հոդվածից, որը հրապարակվել է ս. թ. փետրվարի 8-ին ՀՀ-ում հա կա -
 ռուսական քարոզչության խոսափող հանդիսացող 1in.am ինտերնետ-պար -
 բերականում` «Ռոբերտ Քոչարյանին ժամանա՞կ են տալիս, թե՞ մղում փա -
 կուղի» վերնագրով. «Միևնույն ժամանակ հատկանշական է, որ «Իմ քայ -
 լից» եկած ազդակը հնչում է արտահերթ ընտրության մասին Ռոբերտ Քո -
 չարյանի (ՀՀ երկրորդ նախագահ – խմբ.) հայտարարության, այսպես ասած`
17-ի «վեցյակի» (նկատի ունի 17 կուսակցությունների ընդդիմադիր շարժ   -
ման մեջ մտնող վեց կուսակցությունները – Ա. Գ.) միջև այդ հարցի շուրջ
հակասական և բուռն քննարկումների, ինչպես նաև Ռոբերտ Քո չար յա նի`
Մոսկ  վա այցի ֆոնին, որտեղից նա հայտարարեց մեծ քաղա քա կա նութ  յուն
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վե  րադարձի մասին` խորհրդարանի ընտրությանը մասնակցության և, այս -
պես ասած, երկրորդ բևեռի հեռանկարի համատեքստում: ... Սրան էլ զու -
գա  հեռ` «Իմ քայլի» և Փաշինյանի հանդիպման արձանագրումը, ըստ էութ -
յան, հանգում է նրան, որ կառավարող ուժը արմատական ընդ դի մութ յա նը
ստի   պում է ավելի աշխույժ լինել փողոցում: Արդյո՞ք պատճառն այն է, որ
անց   նող երկու–երեք ամիսներին փողոցում այդ ընդդիմությունը չստացավ
այն   պիսի աջակցություն, որը թույլ կտար էապես փոխել քաղաքական վի ճա կը
և, առավել ևս, պարտադրել վարչապետի հրաժարական»։ Համաձայնեք,
հար   գելի ընթերցող, որ ասվածի մեջ բավական համոզիչ տրամաբանություն կա։
Մի բան է միայն մտահոգում. իսկ ո՞րն է, ըստ էության, այս ռուսատյաց ին   -
տեր նետ-պարբերականի շահը, ո՞րն է այստեղ լրտեսական կրքերի երկ րորդ
հա   տակը։ Ավելին ասեմ, հոդվածի հեղինակը (իսկ գուցե և հեղի նակ նե րը), որն
ստո  րագրում է «Արամ Ամատունի», մի շարք տարիներ աչքի է ընկնում նյու թի
մա  տուցման պրոֆեսիոնալիզմով։ Այլ հարց է, թե ում են ծառայում այդ նյու -
թե րը, ինչը մեր պարագայում գաղտնիք չէ` ԱՄՆ ԿՀՎ-ին։ Նա այնուհետև
շա  րունակում է. «Եվ ըստ այդմ` կառավարող ուժը (նկատի ունի Ն. Փա շին -
յա նի ղեկավարած «Քաղաքացիական պայմանագիրը» – Ա. Գ.) մղում է ար -
մա   տական ընդդիմությանը մի դաշտ, որտեղ այն արդեն իսկ մատնվել է ան -
հա  ջողության: Ըստ այդմ` մղում է ընտրությունից առաջ ավելի մաշվելո՞ւ,
թե՞ վերախմբավորվելու և ներքին տարաձայնությունները կարգավորելու`
ըն տ  րական պրոցեսից առաջ, այն, այսպես ասած, երկբևեռ տրա մա բա նութ -
յան հեռանկարի համատեքստում, որի մասին Ռոբերտ Քոչարյանն էր ակ -
նա ր  կել Ռուսաստանում «Սպուտնիկին» տված հարցազրույցում»:

Չեմ շարունակի վերլուծել հեղինակի այս մտավարժանքները, քանզի
իմ վերլուծության օբյեկտիվության ու այն հնչեցնելու պարագայում Նիկոլ
Վո  վաևիչի ուղեվարների մարտավարությունն անհապաղ կփոխվի։ Միև -
նույն ժամանակ, աչքի է զարնում այն իրողությունը, որ, այսպես ասենք, ողջ
ընդ  դիմադիր մամուլը, Facebook-ի անհատական էջերը տառացիորեն գեր -
հա  գեցած են «Սպուտնիկին» Ռոբերտ Քոչարյանի տված հարցազրույցի մա -
սին հրապարակումներով և ամեն տեսակ գովաբանական վերլու ծութ յուն նե րով։
Ոչ քաջատեղյակ ընթերցողների գիտակցության մեջ ցանկանում են մտց նել
իբր անվերապահ ճշմարտությունն այն մասին, որ գալիք մարտերը ՀՀ քա -
ղա քական դաշտում լինելու են Փաշինյանի և Քոչարյանի միջև` նրանց թի մե րի
հետ միասին։ Սա չի կարող դուր չգալ Ռոբերտ Սեդրակովիչի կողմ նա կից -
նե րին։ Չէ՞ որ հեղաշրջումից հետո նրա զինակիցների կողմից վե րա հսկ վող
բո լոր լրատվամիջոցներն իրենց ամենօրյա քրտնաջան աշխա տան քով
փոր ձում էին հասնել հենց այն բանին, որ լռության մատնվեր իրենց հսկո -
ղութ յան տակ չգտնվող ցանկացած քաղաքական գործչի ելույթ, որքան էլ որ
նա ավելի կոշտ ընդդիմախոս լիներ Նիկոլ–դավաճանին, քան Ռոբերտ Սեդ -
րա կովիչը, մանավանդ զգալիորեն պակաս խոցելի ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րի
կող  մից։ Նրանց խնդիրը որքան պարզունակ, նույնքան էլ թշնամական էր
հա  յոց պետականության շահերին։ Դժբախտությունն այն է, որ նրանք ան վե -
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րա  պահորեն հավատում էին իրենց այս մարտավարության ան այլ ընտ րան -
քայ  նությանը, որը իշխանությունների կողմից վեր հանվելու պատճառով, ին -
չին անգամ նրանց մտավոր ողորմելիությունն էր բավականացնում, կարող
է զրոյի հանգեցնել անգամ ամենաանհրաժեշտ, հայոց պետականության
հա  մար կենսականորեն կարևոր նախաձեռնություններն ու շարժումները,
օրի  նակ` հանուն Միութենական պետության մեջ Հայաստանի մտնելու։
Բայց ամենագլխավորը, իմ խորին համոզմամբ, այլ բան է, դիցուք. հայ հա -
սա   րակության բոլոր առողջ քաղաքական ուժերի համախմբումը` ՀՀ-ում եր -
րորդ քաղաքական բևեռի ձևավորման նպատակով, որն ի զորու կլինի
ապա  քինել հայ ժողովրդի դեռևս արնահոսող վերքերը։ Ժողովուրդ, որը գու -
նա  վոր հեղափոխությունների ստրատեգների համակարգային խափա նա -
րար աշխատանքի հետևանքով արհեստականորեն բաժանվեց «սևերի» ու
«սպի  տակների», հեղափոխականների ու ռևանշիստների, ինչն արդյունքում
հան  գեցրեց Ղարաբաղյան աղետին։ Հարկ է ազնվորեն խորհել այն մասին,
թե որքանով է բարոյական «սևերի» կարգին դասել, անկախ այն բանից, թե ով
ում և ինչ կարգի է դասում, մեր այն քաղաքացիներին, որոնց ամու սին նե րը,
հայ  րերն ու զավակներն ընկան քաջերի մահով Ղարաբաղյան պատերազմի
ռազ  մադաշտում։ Եվ այս զզվելի հիշատակումն էլ հենց հոդվածում հնա րա -
վոր գործողությունների մասին` «այսպես կոչված` երկբևեռ տրամա բա նութ յան
(այս ինքն` հայ հասարակության բաժանման նոր շրջափուլի) հեռա նկա րի հա -
 մա տեքստում» համահունչ է հայոց պետականության քանդման գա ղա փա -
րա խոսների ռազմավարությանը։ Կարծում եմ, որ այս ֆոնին էլ, ըստ էութ -
յան, պետք է դիտարկել «Ռոբերտ Քոչարյանին ժամանա՞կ են տալիս, թե՞
մղում փակուղի» հոդվածի էությունը (https://ru.1in.am/1309141.html)։ Հա -
մոզ  ված եմ, որ այստեղ միանգամայն տեղին կլինի ընթերցողներին հի շեց նել
Պար սից Աքեմենյան Դարեհ I արքայի (մ. թ. ա. 522–486 թթ.) խոս քե րը. «Հա -
յե րին անհնար է հաղթել, նրանց կարելի է բաժանել»։ Իսկ եվրոպական ծագ -
ման թևավոր մտքերի սիրահարներին հիշեցնենք Գայոս Հուլիոս Կե սա րի (մ. թ. ա.
100–44 թթ.) խոսքերը նույն թեմայի վերաբերյալ. «Երբ հայերը կանգ նում են
ուս ուսի տված և ձեռք ձեռքի բռնած` հողը ոտքի տակ տալով իրենց թմբուկ -
նե րի և ծիրանափողի (հայկական դուդուկ – Ա. Գ.) ձայների ներ քո, ավելի
շուտ իմ պալատի սյուները փոշի կդառնան, քան նրանց հնա րա վոր կլինի
կանգ նեցնել»։

Համաձայնեք, հարգելի ընթերցող, որ այս, անվիճելիորեն, պատ մա -
կան անձնավորությունների մտքերը հատկապես արդիական են հնչում մեր
օրե  րում։ Թող ասածս չափից ավելի արմատական չթվա, բայց մեր օրերում
հայ ազգի միավորումն ու համախմբումը հայոց պետության փրկությունն են։
Այլ  ընտրանքը նրա կործանումն է։ Ընդ որում` խոսքը բնավ հայ ազգի հա մա -
խմբ  ման մասին չէ այս կամ այն անձի շուրջ։ Քաղաքական «ռոբինհուդների»
ժա  մանակը վաղուց պատմության գիրկն է անցել։ Մեր օրերում վարվում է
դա  ժան հիբրիդային պատերազմ մի կողմից` ԱՄՆ-ում նորից իշխանության
եկած գլոբալիստների ու հավաքական Արևմուտքի և մյուս կողմից` ար դա -
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րա  ցի բազմաբևեռ աշխարհակարգի հաստատման կողմնակիցների միջև,
որի իրականացման գործին լծվել են համաշխարհային մասշտաբի քաղա -
քա  կան գործիչներ, որոնք հիանալի հասկանում են գլոբալացման դա րա -
շրջա  նի նոր մարտահրավերներն ու միջազգային անվտանգության սպառ -
նա  լիքները։ Խոսքն առաջին հերթին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր
Վլա  դիմիրովիչ Պուտինի մասին է, որն առաջին անգամ 12-ամյա ընդ մի ջու -
մից հետո, ս. թ. հունվարի 27-ին (օնլայն ռեժիմով) հանդես եկավ Դավոսի
Հա  մաշ խարհային տնտեսական համաժողովում։ Մտորենք Ռուսաստանի
նա  խագահի խոսքերի շուրջ. «Իրավիճակը կարող է զարգանալ ան կան խա -
տե  սելի և անկառավարելի ձևով։ Եթե, իհարկե, ոչինչ չձեռնարկվի այն բանի
հա  մար, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Մանավանդ որ հավանականություն
կա բախվելու իսկական խզման հետ համաշխարհային զարգացման մեջ,
որը կարող է հանգեցնել բոլորը բոլորի դեմ պայքարի»։

Վերջաբանի փոխարեն: Երբ հոդվածն արդեն գրված էր, այն ինձ, այ -
նու  ամենայնիվ, ինչ-որ բանում անավարտ թվաց, և միտքս եկավ ելույթ նե -
րիցս մեկը ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովի 24-րդ ամենամյա խոր -
հր  դա ժողովում, որը տեղի էր ունենում 2013 թ. հոկտեմբերի 13–15-ին Բուդ -
վա  յում (Չեռնոգորիա)։ Նիստի օրակարգում կար և´ Սիրիայի իրավիճակի, և´
ԵԱՀԿ տարածքում ահաբեկչությանն ու տրանսազգային սպառնալիքներին
դի  մակայության հարցերի քննարկումը։ Այդ նստաշրջանում ելույթներիցս մե կի
ժա  մանակ ես ԵԱՀԿ ԽՎ գործընկերներիս արդարության և այն պարզ
ճշմար  տությանը համաձայնելու կոչ արեցի, որ եթե ազնվորեն, ապա 2013 թ.
Խա  ղաղության Նոբելյան մրցանակը պետք է շնորհվեր Ռուսաստանի նա -
խա   գահ Վլադիմիր Պուտինին` Սիրիայի կողմից քիմիական զենքի զի նա նո ցը
ոչն  չացնելու նախաձեռնողին, այլ ոչ թե այդ զինաթափման մշտա դի տար կումն
իրա կանացնող ՄԱԿ «գործիքին»։ Խոսքը Քիմիական զենքի ար գել ման կազ -
մա կերպության (ՔԶԱԿ) մասին է, միջազգային կազմակերպություն, որն
ստեղծ վել է 1997 թ. ապրիլի 29-ին ՄԱԿ աջակցությամբ և 2013 թ. պար գև ա -
տրվել Խաղաղության Նոբելյան մրցանակով։ Մտաբերում եմ, որ ԵԱՀԿ ԽՎ
իմ գործընկերներն առաջարկիս ընդհանուր առմամբ հավանություն տվե ցին,
քա նի որ այդ առաջարկի դեմ ոչ մի ելույթ չհնչեց։ Հատկանշական է նաև, որ
ՌԴ Դաշնային ժողովի պատվիրակությունը չէր մասնակցում այդ նստա -
շրջա նին, ավելին` բոյկոտում էր այն ԵԱՀԿ ԽՎ-ում ՌԴ պատ վի րա կութ յան
ան դամին` Ղրիմի Հանրապետությունից Պետդումայի պատ գա մա վո րին վի զա
չտրա մադրելու պատճառով։ Իսկ այս պատմությունը հիշեցի այն պատ ճա ռով,
որ մեր ծայրահեղ տագնապալից օրերում ևս Ռու սաս տա նի նախագահ Վլա -
դի միր Վլադիմիրովիչ Պուտինը 2020 թ. նոյեմբերի 10-ին, բա ցա ռիկ քա ղա -
քա կան կամք դրսևորելով, ստիպեց թուրք-ադրբեջանական ար նատենչ հրո -
սակ ներին` սիրիական վարձկան-ահաբեկիչների հետ միա սին, դադարեցնել
պա տերազմը Լեռնային Ղարաբաղում։ Արցախի Հանրա պե տության բնակ -
չութ յունը փրկվեց ցեղասպանությունից։
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Կարծում եմ, որ բարի կամքի տեր մարդիկ Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, թե
Կա   նադայում, ամենուրեք Երկիր մոլորակի վրա, ովքեր շատ թե քիչ տեղյակ են
Հա րավային Կովկասում, ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում, ԴԺՀ-ում ու
ԼԺՀ-ում, Մերձդնեստրում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին, հիա -
նա  լի հասկանում են, որ Ռուսաստանի, ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պու տի նի
գոր  ծոնը գլոբալիստների կողմից հրահրվող մասշտաբային արյու նա հե ղութ -
յան կանխման երաշխիքն է։ Եվ Վ.Վ. Պուտինի հետ է հարյուր հազա րա վոր
քրիս  տոնյաների ու մուսուլմանների օրհնությունը, որոնք հիանալի հաս կա -
նում են, թե ով է իրականում Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի ար ժա նի ու
ան  վե րա պահ թեկնածուն։ Եվ ինչպես հոդվածիս արձագանքներից մե կում
գրել էր անվանի թերապևտ, մեր ընտանիքի մտերիմ, խելացի և միա ժա   մանակ
գե  ղե ցիկ կինը, որն այժմ ապրում է այդ նույն Պոտոմակի ափե րին` «Աստ ված
Ձեր ձայ նը լսի»։ Դե ինչ, արդարության հաղթանակի հույսն ան մահ է։

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ 
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ЧАС РАСПЛАТЫ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ 
УЖЕ БЛИЗОК И НЕМИНУЕМ

Аннотация
Англосаксонские стратеги и их продажные стипендиаты армянского

роз  лива в ходе второй Карабахской войны сознательно отстранили от ру -
ко  водства военными действиями армянских вооруженных сил генералов
и офицеров, победно прошедших через горнило первой Карабахской вой ны
(1992–1994 гг.). Они прекрасно понимали, что только так продажное, в ре -
зуль тате госпереворота захватившее власть в Армении, предательское
от ребье сможет выполнить поручение, исходящее с берегов По  томака и
Ту манного Альбиона.

Прошло более трех месяцев после завершения второй Карабахской
(сент ября–ноября 2020 г.) войны. Войны, которая обернулась трагедией
для сотен и сотен тысяч граждан Республики Армения (РА) и Рес п ублики
Ар цах (Нагорно-Карабахская Республика. – Ред.). Однако для значитель-
ной части наших граждан всё ещё остаётся много вопросов, на которые
вра зумительных, убедительных, а самое главное, исчерпывающих и чест -
ных ответов до недавнего времени так и не было озвучено. И вот 15−16
фев раля т. г. чудом уцелевшая патриотическая телекомпания Arm News
вы пустила в эфир интервью с третьим президентом РА, Героем Ар ца ха
Сер жем Азатовичем Саргсяном. Я не стану в подробностях анализиро-
вать отдельные высказывания Сержа Азатовича по самым острым воп ро -
сам минувших трёх лет николвоваевского лихолетья, отбросившего Ар -
ме нию на два–три десятилетия назад, подорвавшего дух нашего
мужествен ного, трудолюбивого и честного народа, в значительной своей
час ти угодившего в тщательно подготовленную стратегами цветных рево-
люций с берегов Потомака и Туманного Альбиона западню. Скажу лишь,
что от ве ты на них третьего президента РА совершенно по-новому высве-
тили мно гие события и факты, имевшее место как накануне, так и после
го сударственного переворота в Армении апреля–мая 2018 года, дали
воз можность объективно проанализировать события минувших двух лет
и де вяти месяцев.
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Ранее мне уже неоднократно приходилось в подробностях, даже в
де  талях описывать отдельные составляющие наработанных ранее в Гру -
зии, Киргизии и Украине технологий цветных революций, которые в 2018 г.
бы  ли использованы во время государственного переворота в РА. Здесь же
на    помню читателям весьма примечательную вещь, а именно: ещё в апреле
2018 года Никол Воваевич, себя любимый, при «штурме» Дома Радио в
Ере ване, да и во время других разного рода акций не раз и не два са мым
под лым образом использовал в качестве своеобразного живого щита стар -
 шеклассников общеобразовательных школ Еревана, особенно во вре мя
не санкционированных митингов и шествий с перекрытием улиц в цент ре
го рода. Уважаемые читатели, несомненно, помнят акции протеста в защиту
скан дального блогера Алексея Навального, известного также как «бер лин -
ский пациент», когда уже в наши дни его кукловоды, которые, судя по их
омер зительным рекомендациям «берлинскому пациенту», повторили те
же самые технологии теперь уже в Москве и других городах России 23 и
31 января т. г., когда во время разного рода шествий и митингов в ка чест ве
жи вого щита также использовали школьников. На то были основания, ведь
в апреле 2018 года эта практика была успешно апробирована в Ар мении.
Что это, уважаемый читатель, случайное совпадение? Бе зус лов но, нет! Ана -
лиз событий последних лет приводит к вполне определенному вы во ду:
про тив России и, в нашем случае, против Республики Армения действует
еди ный центр, скажем так, спецслужб коллективного Запада, целью ко то -
ро  го является, с одной стороны, создание зоны нестабильности не толь ко
в самой Российской Федерации, но и по всему периметру границ РФ – будь то
в Белоруссии, Донецке и Луганске, а ранее и в Республике Крым, ну и на
Юж ном Кавказе – в Армении и Нагорном Карабахе. Но обо всем этом по
пор ядку. Что же касается создания зоны нестабильности в при граничных с
Рос сией странах Центральной Азии, то это тема отдельного анализа.

Вспомним, уважаемый читатель, события, имевшие место в регионе
Юж   ного Кавказа после госпереворота в Армении.

Так, приведу выдержку из поздравления президента США Дональда
Трам   па, направленного Ильхаму Алиеву в связи со 100-летием Азер бай -
джан ской Де мо кратической Республики 24 мая 2018 года, ко торое было
вы  ложено на официальном сайте президента Азер бай джа на. «На ше сот -
рудничество в экономической области, продолжавшееся на про тяжении
мно гих лет, в этом году, как невероятное достижение, достигло своего пи ка
в области транспортировки посредством Южного газового ко ридора, который
обес печит необходимую энергетическую безопасность Ев ропы … Пред -
сто  ящие месяцы создадут возможности для решения нагор но-ка ра бах -
ско го конфликта (напомним читателям, что к моменту позд  равления в РА
уже был совершён госпереворот. – А. Г.), а это создаст ещё более лучшие
ус  ловия для сотрудничества между США и Азер бай джа ном (видать, сам
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факт существования Нагорно-Карабахской Рес пуб ли ки уж больно мешал
сот рудничеству США и Азербайджана. – А. Г.). Сое ди  ненные Штаты, как
соп редседатель Минской группы ОБСЕ, искренне же  лают сотрудничества
с вами для устойчивого решения этого конфликта мирным путем», – под-
черкнул в поздравительном послании Дональд Трамп. Вспомним и другое.
Так, как передает ТАСС, 24 октября 2018 г. помощник президента США по
на циональной безопасности Джон Бол  тон на пресс-конференции в Баку
по итогам визита в Азербайджан зая  вил: «Урегулирование Карабахского
конф ликта имеет очень важное, стра  тегическое значение для нас. Мы по -
ни маем, что разрешение Ка ра бах  ского конфликта важно не только для
Азер байджана и Армении, но и мо  жет повлиять на ситуацию в мире (вду-
майтесь, уважаемый читатель, «пов  лиять на ситуацию в мире». – А. Г.) …
Я благодарен президенту Алие ву за то, что он поделился со мной своим
взгля дом на перспективы урегу ли рования этого конфликта, – кроме того,
Бол тон сообщил, что в четверг посетит Ереван, где собирается прояснить
взгля ды руководства Армении на уре гулирование конфликта» (https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/ 514079). А уже в Ереване всё тот же
не угомонный Джон Болтон сказал: «Ре шение карабахской проблемы –
крат чайший путь для уменьшения внеш него давления на Армению (не
при ходится сомневаться, что внешнее давление на Армению
осуществля лось именно со стороны США и их по казного строптивого
союзника по НАТО, Турции. – А. Г.)». Тогда же он до бавил, что если на
пред стоящих в декабре (2018 г.) досрочных парламентских выборах под-
держивающая и. о. премьера (Никола Воваевича, лас ково именуемого в
на роде Николом–предателем) политическая сила по лучит «сильный мандат»,
то это позволит главе правительства пойти на решительные шаги, в част-
ности, приложить усилия по решению карабахской проблемы. Так вот,
ува жаемый читатель, эти заокеанские светочи демократии, в поте лица
бор ю щиеся за соблюдение прав человека, как-то не заметили, что рос-
пуск Национального Собрания (НС) РА VI созыва был незаконным. После
го сударственного переворота николоболтоноугодные решения в НС РА,
при ведшие к роспуску парламента, принимались в обстановке психологи-
ческого террора со стороны улицы, тысяч и ты сяч митингующих, буквально
осаж давших здание парламента Ар ме нии. Уже не приходится говорить об
угро зах в адрес депутатов из фракции Республиканской партии Армении,
имею щей большинство в НС РА. Ес тественно, что в авангарде митингую-
щих были всевозможные «труженики» из более чем 50 организаций, фи -
нан сируемых фондом Сороса «От кры тое общество – Армения», последо-
ватели тоталитарной религиозной сек ты «Слово жизни», ну и милые
серд цу Никола и его властной камарильи активисты из ЛГБТ-сообщества.
А теперь, уважаемый читатель, ещё и еще раз задумаемся над словами
Бол тона о том, что «урегулирование Карабахского конфликта имеет
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очень важное, стратегическое значение для нас … важно не только для
Азер  байджана и Ар ме нии, но и может повлиять на ситуацию в мире». Не
на до быть семи пя дей во лбу, чтобы не понять ту непреложную истину,
что именно третий президент РА Серж Азатович Саргсян был тем госу-
дарственным деятелем, который, руководствуюсь исключительно интере-
сами двух армянских государств, препятствовал реализации столь вожде-
ленных для США дейст вий, которые могут «повлиять на ситуацию в ми ре»,
ес тественно, в нуж ном США направлении. И лишь после государственного
пе реворота в мае-апреле 2018 года и привода к власти Никола Пашиняна
для закордонных стра  тегов цветных революций открылись новые гори-
зонты с перспективой выдавливания России из региона Южного Кавказа.
При чем заметим, что попытки государственного переворота вынашива-
лись коллективным За падом аж с 2008 года и провалились 1 марта благо -
даря решительным дейст виям второго президента РА Роберта Сед ра ко -
ви ча Кочаряна, Ми хаи ла Арутюняна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова и
мно гих других пат риотов, которые, выполняя свой конституционный долг,
смог ли уберечь Армению от сползания в широкомасштабную кровопро-
литную гражданскую войну. И следовало ожидать, что в отместку за ис -
пол нение ими свое го конституционного долга захватившие власть анти-
национальные си лы РА сфабриковали уголовные дела против них и уже
тре тий год подвергают патриотов Армении судебному преследованию.

Здесь считаю важным заметить, что 2008−2009 годы президентства
Сер  жа Саргсяна были крайне напряжёнными, так как следовало сделать
всё возможное, чтобы успокоить армянское общество от имевших место
ра  нее потрясений. Напомним читателям, что после президентских выборов
19 февраля 2008 года в Армении сторонники кандидата в президенты и
пер вого президента Армении Левона Тер-Петросяна, несогласные с итогами
вы боров, на протяжении десяти дней в Ереване проводили протестные ак -
ции, которые из-за циничных подстрекательских призывов Никола Па ши н -
я на переросли в столкновения митингующих с органами правопорядка, во
вре мя которых погибло 8 демонстрантов и 2 полицейских, бы ло госпитали -
зировано 33 сотрудника полиции, а общее количество об ра тившихся в
боль ницу граждан составило около 230 человек. Так вот но во явленный
поп Гапон, лично известный как Никол Пашинян, выражаясь ли тературным
язы ком, после провоцированного кровопролития с потрохами слинял. Или,
как свое бегство он же характеризовал, ушёл в подполье. При чём самое
ин тересное в том, что Служба национальной безопасности РА изначально
зна ла место нахождения сего субъекта, но не изолировала его, чтобы тща-
тельно разобраться в его связях, особенно в связях из-за буг ра. Причём об
этом знал и сам провокатор, но специально не прерывал своих связей с
внеш ним миром, чтобы негласно сдать своих подельников по мятежу 1
мар та 2008 года. Завершив свою мерзкую предательскую миссию, Никол
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Во ваевич, себя любимый, явился в Прокуратуру РА с повинной, да лее был
осуж дён на 7 лет по обвинению в организации массовых беспорядков и
спус тя один год и 5 месяцев вышел на свободу по амнистии в честь 20-ле тия
не зависимости Армении. Не могли же власти амнистировать его за вы да чу
по лиции и органам безопасности своих подельников по мя тежу. Здесь уже
не приходится говорить о раскрытии фактов, благодаря ко  торым были выс -
ве чены инограждане, особенно трепетно относящиеся к уг лублению демо-
кратии, укреплению гражданского общества, соблюдению прав человека и
про чей пропагандистской ерунды коллективного За па да, выражаясь про ще –
к провоцированию массовых беспорядков. Ино граж дан, вся деятельность
ко торых была призвана оболванивать широкие мас сы жаждущих демокра-
тии неискушенных масс с последующим их вы во дом на улицу. Сложность
внут риполитической обстановки в Армении, обус ловленная событиями 1
мар та 2008 года, усугубилась и резко обозначившимся мировым финансо-
вым кризисом 2008 года. Напомним читателям, что спад экономики еврозоны
за кончился во втором квартале 2009 г., од нако в 2011 году в еврозоне нача-
лась вторая рецессия, продолжавшаяся до 2013 года. Не лучше обстояли
де ла в экономике и в союзнической Рос сии. Так, согласно данным, обнаро -
до ванным Федеральной службой государственной статистики РФ (Рос ста том)
23 января 2009 года, в декабре 2008 г. падение промышленного производства
в России достигло 10,3% по от ношению к декабрю 2007 г. Эти данные, ува-
жаемый читатель, я привожу далеко не случайно, так как экономика Ар ме -
нии и её финансы в немалой степени зависят от экономики и финансов Ев -
ро  союза (ЕС) и особенно от состояния экономики и финансов Российской
Фе д ерации. Для подтверждения сказанного приведу лишь некоторые ста-
тистические данные.

Так, в январе–декабре 2007 года чистый приток денежных средств
(по банковской линии) физическим лицам РА составил $1 млрд 58 млн
310 тысяч, в том числе из России – $949 млн 92 тысяч, или 89,7% (Спра -
воч  ник ЦБ РА, январь 2008 г., стр. 36). Для сравнения: в январе–декабре
2008 года чистый приток денежных средств (по банковской линии) физи-
ческим лицам РА составил $1 млрд 393 млн 67 тысяч, в том числе из Рос сии –
$1 млрд 248 млн 307 тысяч или 89,6% от всего чистого притока де неж  ных
средств в РА (Справочник ЦБ РА, январь 2009 г., стр. 28). А уже в 2009
году чистый приток денежных средств (по банковской линии) физическим
ли цам РА составил $823 млн 306 тысяч, в том числе из России $759 млн
899 тысяч, или 92,3% (Справочник ЦБ РА, январь 2010 г., стр. 38). При этом
за метим также, что в январе–декабре 2007 года во внешнеторговом ба -
лансе РА удельный вес стран ЕС составлял 38,4%, стран СНГ – 32,4%,
Рос сии – 20,9%, в 2008 году, соответственно, ЕС – 35,3%, стран СНГ –
30,0%, России – 19,5% (Национальный статистический комитет РА, «Со -
циаль но-экономическое положение Республики Армения в январе-декабре
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2008 г.», стр. 114). По итогам 2009 г. на долю ЕС приходилось 30,3%
внеш  неторгового оборота РА, на страны СНГ – 29,6%, на долю России –
22,5% (Национальный статистический комитет РА, «Социально-экономи-
ческое положение Республики Армения в январе–декабре 2009 г.», стр. 113).
От  метим также, что объем внешней торговли РА в 2007 году составил $4
млрд 439 млн 243,6 тысяч, в 2008 г., соответственно, $5 млрд 483 млн
290,8 тысяч, в 2009 г. – $4 млрд 1 млн 944,5 тысяч. Думается, что вы ше -
при веденные показатели весьма красноречиво характеризуют степень
за  висимости экономики и финансов Республики Армения от стран ЕС и
Рос  сии, что и обусловило спад ВВП Армении в 2009 году на 14,1%.

Я столь подробно привёл эти показатели с тем, чтобы показать всю
слож  ность положения, складывающегося в Армении в первые годы прези -
дент ства Сержа Саргсяна. Страна постепенно стала выходить из кризиса.
Что  бы как-то сменить «гнев» на «милость» поборников демократии и прав
че ло века стран коллективного Запада, Армения 7 мая 2009 года после
при  нятия в Праге совместной декларации по вопросам «Восточного парт-
нёрства» стала членом этого проекта Европейского Союза с пятью
страна ми бывшего СССР: Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Мол -
да вией и Украиной. Напомним читателям, что в Пражской декларации
под черкивалось, что главной целью этой новой инициативы было заявлено
«Соз  да ние необходимых условий для укрепления политической и эконо-
мической интеграции между Европейским Союзом и заинтересованными
стра нами-партнерами путём содействия политическим и социально-эко-
номическим реформам в странах-участницах «Восточного партнёрства»».
Дея  тельное участие Армении в «Восточном партнёрстве» во многом сни-
зило критику в адрес руководства РА со стороны разного рода междуна-
родных правозащитных организаций, позиционирующих себя в качестве
эта  ких надсмотрщиков за соблюдением демократии и прав человека в
Ар  мении. Между тем уже с начала 2012 года в Армении стартовала кам-
пания по выборам в Национальное Собрание РА V созыва, по итогам ко -
то  рой Республиканская партия Армении, руководимая третьим президен-
том РА Сержем Саргсяном, составила большинство в НС РА с 69 депутат -
ски ми мандатами из 131 депутатского места. В декабре 2012 года старто-
вали также и очередные президентские выборы, по итогам которых (с
58,64% голосов) президентом РА был переизбран Серж Азатович Сар -
гсян. По сложившейся в Армении традиции, занявший второе место в вы -
бо  рах президента РА Раффи Ричардович Ованнисян (уроженец г. Фрез но,
США) с 36,75% голосов избирателей выразил свое несогласие с итогами
вы  боров. Несогласные с итогами выборов его избиратели также вышли
на протестные акции, митинги и демонстрации, в основном в Ереване.
Влас  ти Армении, уже извлекшие горькие уроки из кровавых событий 1
мар  та 2008 года, действовали куда осмотрительнее. И благодаря совер-
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шенно неординарным способностям начальника Полиции РА, генерал-
лей   тенанта Владимира Сергеевича Гаспаряна, сочетающего в себе строгую
при верженность следованию букве закона с искренностью и доброжела-
тельным отношением к участникам акций протеста, сумел предотвратить
тща тельно подготовленные всё теми же стратегами цветных революций
про вокации.

Читатель вполне резонно может задаться вопросом: а как обстояли
де ла на карабахском фронте? Не буду пересказывать до мелочей выверенные
оцен ки на эту тему, данные Сержем Саргсяном в своем недавнем ин тервью,
а всего лишь замечу, что в Нагорном Карабахе и вокруг него было от но си -
тель но спокойно. Однако это устраивало далеко не всех. Тем более что ещё
в 2011 году президент РА дал своё согласие на подписание Ка зан ского доку-
мента. Напомним читателям, что в июне 2011 года на встрече президентов
Рос сии, Армении и Азербайджана – Дмитрия Анатольевича Мед ве дева,
Сер жа Азатовича Саргсяна и Ильхама Гейдаровича Алиева в Ка за ни было
объ явлено, что 5 марта того же года в Сочи был представлен об нов ленный
ва риант Мадридских принципов по урегулированию Нагорно-ка ра  бахского
конф ликта, который устно был согласован между сторонами конфликта.
Весь ма симптоматично, что после телеинтервью вся николвоваевская шай ка-
лей ка ополчилась против Сержа Саргсяна за то, что он ещё в 2011 году яко бы
был готов на сдачу территорий вокруг Нагорного Карабаха в обмен на ничего.
Ес тественно, что при этом холуями Пашиняна извращалась суть проекта Ка -
зан ского договора. Поэтому считаю важным привести от дельные выдержки
из текста договора, где должны были стоять подписи пре зидентов Азер бай -
джа на и Армении.

«Территории. Все прилегающие к Нагорному Карабаху азербайджан-
ские территории, находящиеся под контролем Армении, возвращаются
под контроль Азербайджана. Детали возвращения стороны согласуют в
соот  ветствии с Мирным соглашением. На первом этапе возвращаются Аг -
дам  ский, Физулинский, Джебраильский, Зангеланский и Кубатлинский рай-
оны. Позднее возвращается Кельбаджарский район и не коридорный уча-
сток Лачинского района … Внутренним перемещенным лицам в Азер бай -
джа  не разрешается вернуться в Кельбаджарский регион через пять лет
пос  ле вступления в силу Мирного соглашения. Территории Лачинского ра -
йо на, находящиеся вне коридора, соединяющего Армению и Нагорный Ка -
ра  бах, возвращаются под контроль Азербайджана после вступления в си лу
Мир ного соглашения … Гарантии безопасности. После вывода ар мян ских
сил, контролирующих азербайджанские районы, там размещаются ми рот -
вор ческие силы – с целью обеспечения наблюдения за безопасностью и
де милитаризацией. Миротворческие силы формируют государства на доб-
ровольной основе. Выбор миротворцев осуществляется по взаимному сог -
ла сию сторон. Каждая сторона имеет право вето на выбор другой стороны
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(то есть в случае требования со стороны Азербайджана о привлечении миро-
творческих сил Турции Арменией было бы наложено вето. – А. Г.) … Про ме -
жу точный статус Нагорного Карабаха. До определения правового ста туса
На горный Карабах получает промежуточный ста тус, который предостав-
ляет его жителям определенные права и привилегии. Они будут изложены
в Мирном соглашении, в частности: жители На горного Карабаха получают
пра во защищать и контролировать социальную и экономическую жизнь и
без опасность в демократическом обществе. Соблюдаются права и основ-
ные свободы жителей Нагорного Кара ба ха. Народ Нагорного Карабаха, с
цел ью управления Нагорным Кара ба хом в промежуточный период, имеет
пра во выбирать органы власти, которые осуществляют законодательную
и исполнительную власть во внутренних вопросах Нагорного Карабаха.
Для осуществления правосудия На гор ный Карабах имеет право создавать
су ды. Официальные должностные ли ца Нагорного Карабаха будут наде-
лены полномочиями устанавливать внеш ние контакты в сферах, которые
ус танавливаются Мирным соглашением … Нагорный Карабах имеет пра во
на получение финансовой помощи от зарубежных стран и международных
ор ганизаций при условии, что та кая помощь предоставляется для защиты
прав человека, мирного экономического и демократического развития,
куль турных и торговых связей или удовлетворения основных гуманитарных
пот ребностей … Свободное во ле изъявление. Окончательный правовой
ста тус Нагорного Карабаха оп ре деляется путем свободного волеизъявле-
ния населения Нагорного Ка ра баха. Условия и детали голосования согла-
совываются сторонами на бу ду щих переговорах. Под населением На гор но го
Ка рабаха подразумевается на циональное соотношение всех народов, про-
живавших в НКАО в 1988 го ду, в таких этнических пропорциях, каковые бы ли
до начала конфликта. Во вре мя голосования ограничений в оформления
воп роса или вопросов бу ду щего статуса не будет и может допускать воз-
можность каж дого статуса» (https://news arium.org/2019/06/10/). Я специ-
ально столь подробно из ложил выдержки из текста Казанского договора,
что бы упрекнуть разного ро да ура-патриотов Армении, которые в 2011—
2017 гг. клеветали на тре тье го президента РА, обвиняли чуть ли не в пре-
дательстве национальных ин тересов двух армянских государств – Рес пуб -
ли ки Армения и Нагорно-Ка рабахской Республики. Уже в те годы ядовитые
кор ни популизма, а скорее по литического авантюризма, втравливались в
соз нание самых разных слоёв населения двух армянских государств, а
пре зидент Серж Саргсян с дос тоинством, присущим подлинному государ -
ствен ному деятелю, нёс свой крест. Как тут не вспомнить высказывание од -
 ного из ярчайших политиков ХХ столетия сэра Уинстона Леонарда Спен -
сер-Черчилля, который го ворил: «Отличие государственного деятеля от по -
литика в том, что политик ориен тируется на следующие выборы, а го су -
дарственный деятель – на сле дующие поколения». Напомним читателям,
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что президент Алиев отказался подписывать Казанский договор. В та ких
условиях, естественно, дру зьям и союзникам Азербайджана, в первую
оче редь в лице члена НАТО Турции, было бы очень трудно оказывать на
Ар мению «внешнее дав ление», о чём в дальнейшем упоминал Джон Бол -
тон. Тем более что ещё в 2009 году, президент РА Серж Саргсян проявил
как политическую про зорливость, так и волю, санкционировав министра
ино странных дел РА Э. Налбандяна в Цюрихе (Швейцария) парафировать
два документа: «Про токол об установлении дипломатических отношений»
и «Протокол о раз витии двусторонних отношений». Заметим, что этот бес -
прецедентный шаг армянской стороны вызвал ожесточённую критику осо -
бенно в армянской Диаспоре США, Франции, стран Арабского Востока, ко -
то рые в своём по давляющем большинстве были потомками беженцев, чу -
дом уцелевших от Геноцида армян 1915−1923 гг. в Османский империи.
Ещё тогда (2009 г.) Серж Саргсян сознательно взял эту инициативу и этот
удар на себя. На пом ним читателям, что стратегический союзник Турции –
Азер байджан – тог да громогласно обвинил Турцию в предательстве брат-
ских интересов: Ан кара обещала Баку абсолютную поддержку в карабах-
ском вопросе до его разрешения, но вдруг парафировала Цюрихские про-
токолы. Ра ти фи ка ция протоколов в турецком парламенте стала тормо-
зиться и вскоре Ве ли кое национальное собрание (парламент) Турции объ-
явило об отказе от ра тификации Цюрихских протоколов. Между тем прези-
дент С. Саргсян лишь спустя 9 лет, 1 марта 2018 года подписал указ об ан -
ну  лировании ар мя но-турецких протоколов. Внешнеполитические инициа-
тивы профессионального тандема Серж Саргсян – Эдвард Налбандян
(ми нистр иностранных дел РА с апреля 2008 года по май 2018-го) позво-
лили в 2008–2014 го дах свести на нет любое возможное существенное
внеш нее давление со сто роны союзников турецко-азербайджанского тан-
дема на Армению, особенно из числа стран-членов НАТО, уже тогда вына-
шивающих идею создания Южного газотранспортного коридора (сокра-
щенно «Набукко»), вклю чающего Южнокавказский газопровод (Ба ку–Тби -
ли си–Эрзерум), ту рец кий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и
Транс адриатический га зо провод (TAP) с направлением газа в Южную Ев ро -
пу. Напомним читателям, что основная цель этого проекта – под лозунгами
повышения безопасности пос тавок газа в Европу добиться сокращения
доли России, как поставщика га за на газовом рынке Европы. Конечная же
цель турецких и англосаксонских стратегов оставалась неизменной – вы -
 давливание России из региона Юж ного Кавказа.

Однако, по «случайному совпадению», после подписания Арменией
10 октября 2014 г. «Договора о Евразийском экономическом союзе от 29
мая 2014 года» отношения отдельных стран коллективного Запада к Ар ме нии
ста ли постепенно, мягко выражаясь, охлаждаться. Напомним читателям,
что ещё в 2013 году официальный Ереван отказался от подписания «Сог -
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ла шения об ассоциации с ЕС» (впоследствии, 24 ноября 2017 г., РА под -
пи сала с Евросоюзом «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном
парт  нёрстве»). И здесь, как нельзя кстати, подвернулся (как в известном
рус  ском идиоматическом выражении «рояль в кустах», означающем явно
за  ранее подготовленную акцию, представляемую её организаторами как
слу  чайность), удобный повод для расшатывания положения в Ереване и
дру гих городах РА. Так, летом 2015 года «спонтанно» разразилось движе-
ние «Электрик Ереван», как его назвали западные СМИ, а в Армении за
ним прикрепилось название «Нет грабежу!». Протестующие выдвинули
тре бование о понижении тарифной ставки на электроэнергию. Но это бы -
ла лишь вершина тщательно подготовленной первой масштабной анти-
российской акции. Да-да, уважаемый читатель, антироссийской акции.
Что  бы не быть голословным, приведу некоторые выдержки из статьи «Про   -
тестное движение «Электрик Ереван» и его последствия», опубликован-
ной 12 февраля 2016 г. на сайте https://echo.msk.ru/blog/ponarseurasia/
1711514-echo/. Так, автор статьи Нона Шахназарян из Института архе о -
логии и этнографии НАН РА пишет: «Невзирая на то, что протестное дви -
же ние быстро пошло на спад, оно тем не менее оказало серьёзное вли -
 яние на дальнейший ход событий в республике. В начале правительство
от ве тило на требования народа, согласившись субсидировать повышен-
ную та рифную разницу из государственного бюджета. Однако выявление
того фак та, что правительство оказалось бессильным сохранить прежние
це ны, с новой силой обнажило степень плачевности состояния, в котором
на хо дится энергетический сектор страны, а впрочем, равно как и подчи-
нённая российским интересам экономика Армении в целом … Костяк дви -
жения составляли молодые люди, большинство из которых родились пос -
 ле Карабахского движения 1988 г. Наблюдателям протестов бросался в
глаза возраст протестующих – молодые люди в возрасте 17−35 лет, пред -
ставители нарождающегося среднего класса: айтишники-элек трон щи ки,
маркетинговые менеджеры, студенты, предприниматели и НПО-акти -
висты. Эти люди имели доход, который легко мог бы покрыть по вы шен ный
тариф, но их действия несли в себе нечто большее, некий за ряд граж -
данской активности per se». В переводе на бытовой язык – уже тог да тех -
нологи цветных революций обкатывали возможные сценарии го су дар -
ствен ного переворота. Видится мне, что, подпиши руководство Ар ме нии «Сог -
 лашение об ассоциации с ЕС», а не Договор о присоединении РА к До   -
говору о ЕАЭС, события в Армении развивались бы совершенно по друго-
му сценарию. Далее в статье Н. Шахназарян читаем: «На протяжении пос -
 ледних десятилетий ключевые сектора армянской экономики были от да  ны
на откуп иностранным инвесторам, в значительной мере – российским ком -
паниям (сокрушается автор, можно подумать, что “General Elec t ric” или
“Wes tinghouse Electric” стояли в очереди на приватизацию Электрических
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се  тей Армении, остро нуждающихся в крупных инвестициях для их без-
опасного функционирования. – А. Г.) … Критика демонстрантами цепочки,
ког да российская компания давит на Москву (имеется в виду РАО «Элект -
ри ческие сети Армении». – А. Г.), которая «прессует» власть Армении, и
пос  ледняя жмёт на своих граждан – несёт в себе, таким образом, антико-
лониальный заряд. Фактически это может означать, что армянская эконо-
мика напрямую управляется из Москвы … В конце концов. Однако возникло
бо лее изящное решение проблемы. In the end, however, a more refined so -
lu tion emerged (автор статьи специально переходит на английский, пре-
красно зная, что братва с окрестностей кинотеатра «Наири» г. Еревана,
яв  ляясь постоянными слушателями радио «Эхо Москвы», прекрасно вла-
деет английским и с удовлетворением восприняла, что «в конце концов по -
яви лось более изысканное решение». – А. Г.). Независимый ау дит Элек -
три ческих сетей Армении, выполненный компаниями Делойт и Туш (De -
loitte and Touch), пришёл к заключению, что повышение тарифов на элек -
тро энергию было на самом деле оправданным». Я специально столь под -
роб но привёл выдержки из этой статьи, потому что в ней чётко прослежи-
вается одна мысль, а именно: абсолютно неважно, насколько объективны
тре  бования протестующих, важно то, что благодаря технологиям цветных
ре  волюций можно даже и без особых весомых на то причин вывести на
ули  цу десятки и десятки тысяч протестующих, особенно из числа молодёжи.
Дальше – больше. Внешнее давление на Армению продолжалось и прио -
бре ло кровавые очертания. Азербайджан при непосредственном подстре-
кательстве члена НАТО Турции 1 апреля 2016 года начал масштабные
воен ные действия против Республики Арцах. И лишь благодаря жест кой
по зиции Генерального штаба Министерства обороны России так на зы вае -
мая четырёхдневная Апрельская война 2016 года была в зародыше за ду -
ше на. Однако спецслужбы англосаксов на этом не остановились. Уже в
ию ле 2016 г. вооружённая группа «Сасна црер» («Сасунские храбрецы»)
зах  ватили полк патрульно-постовой службы полиции в Ереване. В ходе
этих событий погибли трое правоохранителей, ещё 6 получили ранения.
31 июля главари «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив
ору  жие. Мне уже приходилось об этом писать, поэтому напомню читателям
лишь заглавие статьи, опубликованной на сайте интернет-портала «ОКО
ПЛА НЕТЫ», «Мятеж в Ереване нейтрализован на горе Западу. Об ан ти -
рос сийских «ушах» протестов в Армении», которое как нельзя ёмко ха рак -
теризует суть событий, происходящих в июле 2016 года в Ереване. Наш
ан тигерой, он же Никол-предатель, ещё тогда хотел втиснуться и осед лать
опять-таки щедро профинансированные из-за бугра митинги в под держку
са сунских «правдоборцев», или, в переводе на литературный язык, терро-
ристов, но оставшиеся на свободе члены этой организации, они же орга-
низаторы митингов, наверно, за все время своих противозаконных дей-
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ствий приняли одно правильное решение, указав Николу Во ва еви чу един-
ственно подходящее для него место – мусорный бак. Видать, звёзд ный
час сего антинационального перевёртыша к тому времени ещё не настал.
Да лее напомним читателям, что 2 апреля 2017 года состоялись вы боры в
На циональное Собрание РА VI созыва, и по итогам этих выборов пред ста -
ви тель наблюдательской миссии ОБСЕ Эльвира Дробински (Гер ма ния)
зая вила, что парламентские выборы прошли в Армении без существенных
на рушений. А глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель Ис пол -
ни  тельного комитета СНГ Сергей Лебедев заявил, что парламентские вы -
бо ры в Армении были свободными, прозрачными и открытыми. Ито ги вы -
бо ров не обжаловали как политические силы, прошедшие в НС РА, так и те,
ко торые не преодолели 5% барьер голосов избирателей, необ ходимый
для вхождения в парламент. По итогам выборов, предвыборный блок
«Елк» («Выход») с Николом Пашиняном, набрав 7,77% голосов из би ра те -
лей, получил 9 депутатских мандатов.

Уважаемый читатель, я не стану в очередной раз в деталях описы-
вать события, которые последовали за этим, а напомню лишь, что спустя год
премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля 2018 года подал в от -
став ку. Глава кабинета министров покинул занимаемую должность спус тя
не делю после того, как был избран парламентом на этот пост. Вре мен -
ным исполняющим обязанности главы правительства был назначен пер-
вый вице-премьер РА Карен Карапетян. В распространенном 23 апреля
2018 г. пресс-службой правительства РА заявлении, с которым Серж Аза -
то вич Сар гсян обратился к гражданам Армении, отмечалось: «Обра ща юсь к
вам в последний раз как глава государства. Никол Пашинян (в те дни ли дер
про тестующих. – А. Г.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация
имеет несколько решений, но я не пойду ни на одно из них. Это не моё. Я
по  кидаю должность премьер-министра и главы Армении. Уличное движе-
ние выступает против моего пребывания на посту. Я выполняю ваше тре-
бование. Мира, гармонии и толерантности всем нам. Благодарю вас». На -
пом  ним читателям, что пресс-секретарь президента Российской Фе де ра ции
Дмит рий Песков 25 апреля 2018 г. прокомментировал ситуацию с про-
тестными акциями в Армении. «Надеемся, что наши армянские друзья
смо   гут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и
на консенсусное решение уже в ближайшее время», – заявил Дмитрий
Пес  ков. Его слова приводит ТАСС. Песков добавил также, что власти Рос -
сии продолжают следить за ситуацией. А теперь, уважаемый читатель,
при  веду две выдержки из поздравительных посланий президента США
До  нальда Трампа Николу Пашиняну от 16 мая 2018 года. Как сообщило
РИА Новости, в послании Трамп отметил: «Поздравляю с вашим избра-
нием. Ожидаю совместной работы с вами во многих сферах, представля -
ю щих обоюдный интерес, включая развитие торговых связей, укрепление
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де  мократических институтов и региональной безопасности». В сообще-
нии также указывалось, что, по словам Трампа, развитию отношений мо гут
спо собствовать прогресс в борьбе с коррупцией, консолидация политиче-
ских партий и мирное урегулирование Нагорно-карабахского конфликта.
Спустя 8 месяцев президент США 19 января 2019 г. вновь направил поз -
дра вительное письмо Николу Пашиняну в связи с его назначением на пост
пре мьер-министра РА. «Уважаемый господин премьер-министр, позд рав -
ля ю Вас с назначением на пост главы правительства и с успехом Ва шего
бло ка на парламентских выборах в декабре 2018 года (президент США,
не сомненно, был в курсе, что успех блока – есть успех фонда Со ро са
«От крытое общество – Армения», а также успех щедро финансируемых
из-за бугра тоталитарных религиозных сект и покровительствуемых спец -
служ бами активистов ЛГБТ-сообщества. – А. Г.). США поддерживают про -
ц  ветающую, демократическую (то обстоятельство, что блок Пашиняна по -
 лучил большинство в парламенте РА на выборах, последовавших пос ле
ан  тиконституционного роспуска Национального Собрания РА VI созыва,
так это не в счёт. – А. Г.) и живущую в мире с соседями Армению (видимо,
Трамп имел в виду Турцию и Азербайджан. – А. Г.). Вместе мы сможем
до   бить ся прогресса в наших усилиях по углублению торгово-экономиче-
ских свя зей, в борьбе за укрепление международной безопасности (пред -
по  ложительно, с вводом вооруженных сил члена НАТО Турции в зону На -
гор  но-ка  рабахского конфликта. – А. Г.), а также с коррупцией». Президент
США и в этом поздравительном послании выразил надежду на то, что
этой ра бо те будет способствовать мирное урегулирование конфликта в
На  гор ном Карабахе.

Надеюсь, что уважаемый читатель обратил внимание на повторяю-
щуюся в этих поздравительных посланиях президента США мысль о том,
что мирное урегулирование Нагорно-карабахского конфликта, естествен-
но, по американским представлениям, является главным условием углуб-
ления торгово-экономических связей и т. д., и т. п. Причём на практике
мир   ное урегулирование Нагорно-карабахского конфликта по-амеркански,
не приходится сомневаться, предполагало и имело своей конечной целью
вы давливание России из Армении и Южного Кавказа в целом. Аме ри кан -
ская сторона ясно понимала, что именно достижение этой цели в усло-
виях премьерства Сержа Саргсяна – неосуществимая затея. И уже, сле дуя
на езженной технологии, опробованной в Грузии в ходе «Ре во лю ции роз», в
Кир гизии во время «Тюльпановой революции» и Евромайдана на Ук ра и не,
бы ла применена тактика провоцирования гражданских столкновений, ко -
то рая неизбежно привела бы к кровопролитию, или рассматривала, как
за пасной вариант, «эволюционное» создание в РА предпосылок для пос -
те пенного сворачивания российско-армянского военно-политического
сою за с последующим выводом 102-й военной базы из Гюмри, че тырёх
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пог раничных отрядов ФСБ России в Армении и вывода военно-воз душной
ба зы России из аэропорта «Эребуни». Естественно, ни один из этих вари-
антов никоим образом не мог быть принят третьим президентом Армении
Сер жем Саргсяном.

Призадумаемся, уважаемый читатель, над словами третьего прези-
дента РА, сказанными в интервью телеканалу ArmNews: «Сложившиеся
гео  политические реалии и убеждение, что смена главного переговорщика
(на переговорах по Нагорно-карабахскому урегулированию. – А. Г.) может
не  гативно повлиять на процесс по урегулированию и привести к роковым
для страны последствиям, привели к тому, что я согласился стать премь-
ером. И никто не мог прогнозировать, что движение (протестное движение,
ру ководимое Николом Пашиняном, направляемое спецслужбами анг ло -
сак сов, которые и поставили такие условия, принятие которых подтолкнули
бы Сержа Саргсяна, как он сам выразился, «в положение цугцванга», ког да
лю бое действие могло только усугубить ситуацию. – А. Г.) при  ведет к та -
ко му финалу». Думается, что комментарии излишни.

Вместо послесловия. По сложившейся традиции не хотелось завер-
шать статью на грустной ноте. Внимательно и не единожды просмотрев
ин  тервью третьего президента РА телеканалу ArmNews, я искал ответы
на вопросы, нуждающиеся в разъяснениях профессионального военного.
Бла  го мир не без хороших людей, с одним из которых я поделился своими
тре вогами и раздумьями от увиденного и услышанного, а именно с экс-за -
мес тителем министра обороны РА (в отставке с 2016 года), бывшим ко -
ман  дующим объединенной группировкой войск (сил) Республики Ар ме ния
и Российской Федерации (ОГВС) генерал-лейтенантом Михаилом Гурге -
но  вичем Григоряном. Замечу, уважаемый читатель, что еще в 1992 году
Ми  хаил Гургенович в звании полковника был командиром 97-й отдельной
мо  тострелковой бригады, расквартированной в Кафанском районе Зан ге -
зур  ской области Армении. Эта бригада в 1992 году одна противостояла
воз  можным агрессивным действиям трёх бригад и одного полка азербай-
джанских вооруженных сил, базировавшихся в Зангелане, Кубатлу и Мин -
дже  ване, а также азербайджанскому полку, расположенному в районе
Джеб  раила. Не стану писать о боевом пути этой славной 97-й мотострел-
ковой бригады и ее боевого командира. Скажу лишь, что в 1992 – 1994 го дах
она доставила немало хлопот и нашим иранским соседям. Да-да, уважае-
мый читатель, я не оговорился, иранским соседям, которые были вынуж-
дены принимать не одну сотню азербайджанских солдат и офицеров, ко -
то  рые в массовом порядке переплывали пограничную реку Аракс, спасаясь
от наступления отважных воинов и офицеров армянской мотострелковой
бри   гады. В 1994 году по представлению тогдашнего министра обороны
РА Сержа Азатовича Саргсяна президентом РА Л. Тер-Петросяном бригада
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за исключительное мужество, самоотверженность и умение, прояв лен -
ные в деле зашиты и обеспечения безопасности Отечества одной из пер -
вых воинских подразделений была награждена орденом «Боевого Крес та
Пер вой степени», учрежденным 22 апреля 1994 года, а командиру бри га ды,
пол ковнику Михаилу Гургеновичу Григоряну было присвоено зва ние генерал-
ма йора ВС РА. Так вот боевой генерал самым внимательным образом
смот рел и вникал в содержание интервью экс-министра обо роны РА Сер жа
Саргсяна и в беседе со мной на эту тему был по-генеральски строг и нем -
но гословен: «Будь во время второй Карабахской вой ны (сентябрь–ноябрь
2020 г. – А. Г.) министром обороны, уже не го воря Верховным главноко-
мандующим ВС РА Серж Азатович Сар гсян, тог да Ильхам Алиев не выхо-
дил бы из кабинета президента Российской Фе  дерации Владимира Вла ди -
ми ровича Путина, обращаясь к нему с моль бой и просьбами остановить
прод вижение ВС РА и Армии обороны Ар цах ской Республики в глубь тер-
ритории Азербайджана». Увы, англосаксонские стратеги и их продажные
сти пендиаты армянского розлива, вне всякого сомнения, в ходе второй Ка -
ра бахской войны сознательно от стра нили от ру ко водства военными дей-
ствиями армянских вооруженных сил генералов и офи церов, победно про-
шедших через горнило первой Ка рабахской войны (1992 – 1994 гг.). Они
прек расно понимали, что только так продажное, в ре зуль тате госпереворота
зах ватившее власть в Ар ме нии предательское от реб ье сможет выполнить
по ручение, исходящее с бе регов Потомака и Ту ман ного Альбиона. Не при-
ходится сомневаться и в том, что час расплаты пре дателей Родины в лице
Ни кола Пашиняна и со ро совской камарильи уже близок и неминуем. И
толь ко тогда души более пя ти тысяч погибших в го ды войны наших слав-
ных воинов найдут успокоение.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»
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ՀԱՅՐԵՆԻՔԻ ԴԱՎԱՃԱՆՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄՆ 
ԱՐԴԵՆ ՄՈՏ Է ԵՎ ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ

Անոտացիա
Անգլոսաքսոնական ստրատեգներն ու հայկական շշալցման նրանց

ծա  խու թոշակառուները, անկասկած, Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի
ըն  թացքում հայկական զինված ուժերի մարտական գործողությունների ղե -
կա  վարությունից գիտակցաբար հեռացրին այն գեներալներին և սպաներին,
ով  քեր հաղթականորեն անցել էին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի
(1992–1994 թթ.) քուրայով։ Նրանք հիանալի հասկանում էին, որ միայն այդ
կերպ ծախու, հեղաշրջման հետևանքով Հայաստանում իշխանությունը
զավ  թած դավաճանական տականքը կկարողանա կատարել Պոտոմակի և
Մա  ռախլապատ Ալբիոնի ափերից ստացած հանձնարարությունը։

Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի (2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբեր)
ավար  տից հետո անցել է ավելի քան երեք ամիս։ Պատերազմ, որը ող բեր -
գութ  յան վերածվեց Հայաստանի Հանրապետության (ՀՀ) և Արցախի Հան -
րա  պետության (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն – խմբ.) հարյուր
հա  զարավոր քաղաքացիների համար։ Սակայն մեր քաղաքացիների զգալի
մա  սի համար դեռևս շատ հարցեր են մնում, որոնց պարզորոշ, համոզիչ, և
որ գլխավորն է` սպառիչ ու ազնիվ պատասխանները մինչև վերջերս այդ -
պես էլ չէին հնչեցվել։ Եվ ահա ս. թ. փետրվարի 15–16-ին հրաշքով գո յա -
տևած ArmNews հայրենասիրական հեռուստաընկերությունը եթեր հեռար -
ձա  կեց հարցազրույց ՀՀ երրորդ նախագահ, Արցախի հերոս Սերժ Ազատի
Սար  գսյանի հետ։ Մանրամասն չեմ վերլուծի Սերժ Սարգսյանի ար տա հայ -
տած առանձին մտքերը նիկոլվովաևիչյան խառնակ ժամանակների ան ցած
երեք տարիների ամենասուր հարցերի վերաբերյալ, տարիներ, որոնք Հա -
յաս տանը երկու-երեք տասնամյակով հետ գցեցին, սասանեցին մեր արի,
աշ խատասեր ու ազնիվ ժողովրդի (որն իր զգալի մասով հայտ ն վեց Պո տո -
մա կի և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերի գունավոր հեղա փո խութ յուն ների
ստրա տեգների մանրակրկիտ պատրաստած ծուղակում) ոգին։

Ասեմ միայն, որ ՀՀ երրորդ նախագահի` այդ հարցերին տված պա տաս -
խան ները միանգամայն նոր լույս սփռեցին ինչպես 2018 թ. ապ րիլ–մայիսին
Հա  յաստանում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջման նախօրեին, այնպես
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էլ դրանից հետո կատարված շատ իրադարձությունների և փաստերի վրա,
հնա րավորություն տվեցին օբյեկտիվորեն վերլուծել անցած երկու տարի
ինն ամսվա իրադարձությունները։

Ես արդեն քանիցս մանրամասն, անգամ հանգամանալիորեն անդ րա -
դար  ձել եմ Վրաստանում, Ղրղզստանում և Ուկրաինայում ավելի վաղ իրա -
կա  նացված գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաների առանձին
բա  ղադրիչներին, որոնք 2018 թ. օգտագործվեցին ՀՀ-ում պետական հե ղա -
շրջ  ման ժամանակ։ Իսկ այստեղ ընթերցողներին հիշեցնեմ բավական հատ -
կա ն շական մի բան, դիցուք. դեռևս 2018 թ. ապրիլին Նիկոլ Վովաևիչը` իր
իսկ սիրելին, Երևանի Ռադիոտան «գրոհի», ինչպես և տարատեսակ այլ ակ -
ցիա  ների ժամանակ ոչ թե մեկ, այլ մի քանի անգամ որպես յուրատեսակ կեն -
դա նի վահան ամենաստոր ձևով օգտագործել է Երևան քաղաքի հան րա -
կրթա  կան դպրոցների ավագ դասարանցիներին, հատկապես չարտոնված
հան  րահավաքների ու երթերի ժամանակ` քաղաքի կենտրոնում փողոցները
փա կելով։ Հարգելի ընթերցողները, անշուշտ, հիշում են բողոքի ցույցերն ի
պաշտ պանություն սկանդալային բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնու, որը հայտնի է
նաև որպես «բեռլինյան պացիենտ», երբ արդեն մեր օրերում նրա տիկ նի -
կա   վարները, որոնք, դատելով «բեռլինյան պացիենտին» իրենց տված
զզվե  լի երաշխավորություններից, կրկնեցին այդ նույն տեխնոլոգիաները հի մա
ար դեն Մոսկվայում և Ռուսաստանի այլ քաղաքներում ս. թ. հունվարի 23-ին
և 31-ին, երբ տարատեսակ երթերի ու հանրահավաքների ժամանակ որպես
կեն դանի վահան նույնպես օգտագործում էին դպրոցականներին։ Դրա հա -
մար հիմքեր կային, չէ՞ որ 2018 թ. ապրիլին այդ գործելաոճը հաջողությամբ
փոր  ձարկվել էր Հայաստանում։ Ի՞նչ է սա, հարգելի ընթերցող, պա տա հա -
կան զուգադիպությո՞ւն։ Իհարկե՛ ոչ։ Վերջին տարիների իրադար ձութ յուն -
նե  րի վելուծությունը բերում է միանգամայն որոշակի եզրահանգման. Ռու -
սաս  տանի և մեր պարագայում` Հայաստանի Հանրապետության դեմ գոր -
ծում է, այսպես ասենք, հավաքական Արևմուտքի հատուկ ծառա յութ յուն նե րի
միաս  նական կենտրոն, որի նպատակն է անկայունության գոտու ստեղծումը
ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, այլև ՌԴ սահմանի ողջ պարագծով,
դի  ցուք` Բելառուսում, Դոնեցկում և Լուգանսկում, իսկ մինչ այդ` նաև Ղրիմի
Հան  րապետությունում ու Հարավային Կովկասում` Հայաստանում և Լեռ նա յին
Ղա  րաբաղում։ Բայց այս ամենի մասին` հերթով։ Ինչ վերաբերում է ան կա -
յու  նության գոտու ստեղծմանը Կենտրոնական Ասիայի` Ռուսաստանին
սահ  մանամերձ երկրներում, ապա դա առանձին վերլուծության թեմա է։

Վերհիշենք, հարգելի ընթերցող, իրադարձությունները, որոնք տեղի են
ունե  ցել Հարավկովկասյան տարածաշրջանում` Հայաստանում պետական
հե  ղաշրջումից հետո։

Այսպես, մեջբերում կատարեմ 2018 թ. մայիսի 24-ին ԱՄՆ նախագահ
Դո  նալդ Թրամփի` Իլհամ Ալիևին ուղղված շնորհավորանքից Ադրբեջանի
Դե  մոկրատական Հանրապետության 100-ամյակի առիթով։ Շնոր հա վո րան քը
տե  ղակայվել է Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ «Մեր հա -
մա  գործակցությունը տնտեսական ոլորտում, որը շարունակվում է երկար
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տա  րիներ, այս տարի, որպես անհավանական ձեռքբերում, հասել է գա գաթ -
նա  կետին Հարավային գազային միջանցքով փոխադրման բնագավառում,
որը կապահովի Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգությունը ... Առաջիկա
ամիս  ները հնարավորություններ կստեղծեն Ղարաբաղյան հա կա մար տութ -
յան լուծման համար (ընթերցողներին հիշեցնենք` շնորհավորանքի պահին
ՀՀ-ում արդեն պետական հեղաշրջումն իրականացվել էր – Ա. Գ.), իսկ դա
ԱՄՆ-ի և Ադրբեջանի միջև համագործակցության էլ ավելի լավ պայմաններ
կստեղ  ծի (ըստ երևույթին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գո յութ -
յան փաստն իսկ խիստ խանգարում էր ԱՄՆ և Ադրբեջանի համա գոր ծակ -
ցութ   յանը – Ա. Գ.)։ Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա -
մա  նախագահող, անկեղծորեն ցանկանում է համագործակցություն ձեզ հետ`
խա ղաղ ճանապարհով այդ հակամարտության կայուն լուծման հա մար», –
շնոր  հավորական ուղերձում ընդգծել էր Դոնալդ Թրամփը։ Հիշենք մեկ այլ
բան ևս։ Ինչպես տեղեկացնում է ՏԱՍՍ-ը, 2018 թ. հոկտեմբերի 24-ին ԱՄՆ նա -
խա գահի ազգային անվտանգության գծով օգնական Ջոն Բոլթոնը Բաք վում`
Ադր  բեջան կատարած այցի արդյունքներին նվիրված ասուլիսում ասել է.
«Ղա  րաբաղյան հակամարտության կարգավորումն ունի շատ կարևոր, ռազ -
մա  վարական նշանակություն մեզ համար։ Մենք հասկանում ենք, որ Ղա րա -
բաղ  յան հակամարտության լուծումը կարևոր է ոչ միայն Ադրբեջանի և Հա -
յաս  տանի համար, այլև կարող է ազդել աշխարհում իրավիճակի վրա (տե սեք ի՛նչ է
ասում, հարգելի ընթերցող, «ազդել աշխարհում իրավիճակի վրա» – Ա. Գ.)... Ես
շնոր հակալ եմ նախագահ Ալիևին այն բանի համար, որ նա ինձ ներ կա յաց -
 րեց իր մոտեցումն այդ հակամարտության կարգավորման հե ռա նկար նե րի վե -
րա բերյալ, – բացի այդ, Բոլթոնը հայտնեց, որ հինգշաբթի այցելելու է Եր ևան,
որ  տեղ պատրաստվում է «պարզել Հայաստանի ղեկավարության մո տե -
ցում  ները հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ» (https://tass.ru/
mezhdunarodnaya-panorama/5714079)»։ Իսկ արդեն Երևանում այդ նույն
ան  դադրում Ջոն Բոլթոնն ասել էր. «Ղարաբաղյան խնդրի լուծումը Հա յաս -
տա  նի վրա արտաքին ճնշումը նվազեցնելու ամենակարճ ճանապարհն է
(կաս  կածից վեր է, որ Հայաստանի վրա արտաքին ճնշումն իրականացվում
էր հենց ԱՄՆ-ի ու ՆԱՏՕ-ի գծով նրա ցուցադրական կամակոր դաշնակցի`
Թուր  քիայի կողմից – Ա. Գ.)»։ Այդ նույն ժամանակ էլ նա հավելել էր, որ եթե
դեկ  տեմբերին (2018 թ.) կայանալիք արտահերթ խորհրդարանական ընտ -
րութ  յուններում վարչապետի պաշտոնակատարին (Նիկոլ Վովաևիչին` իր
իսկ սիրելիին, որին ժողովուրդը քնքշանքով Նիկոլ–դավաճան է անվանում)
սա  տարող քաղաքական ուժը «ուժեղ մանդատ» ստանա, ապա դա թույլ
կտա կառավարության ղեկավարին դիմել վճռական քայլերի, մաս նա վո րա -
պես` ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման համար։ Եվ ահա,
հար  գելի ընթերցող, դեմոկրատիայի անդրօվկիանոսյան այս լուսատուները,
որոնք քրտնաջան պայքարում են մարդու իրավունքների պաշտպանության
հա  մար, մի տեսակ չնկատեցին, որ ՀՀ VI գումարման Ազգային ժողովի ցրու մը
օրի  նական չէր։ Պետական հեղաշրջումից հետո նիկոլբոլթոնականներին
հար  մար որոշումները ՀՀ ԱԺ-ում, որոնք հանգեցրին խորհրդարանի ցրմա նը,
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ըն դունվում էին փողոցի կողմից իրականացվող հոգեբանական տե ռորի
իրա դրությունում, հազարավոր ցուցարարներ տառացիորեն պա շա րել էին
Հա յաստանի խորհրդարանի շենքը։ Էլ չեմ ասում ՀՀ ԱԺ-ում մե ծա մաս  նութ -
յուն ունեցող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակ ցության
պատ գամավորների հասցեին հնչող սպառնալիքների մա սին։ Բնա կանաբար,
ցու ցարարների առաջնագծում Սորոսի «Բաց հա սա րա կութ յուն – Հայաստան»
հիմ նադրամից ֆինանսավորվող ավելի քան 50 կազմա կեր պութ յունների
«աշ խատավորներն» էին, «Կյանքի խոսք» տոտալիտար կրո նա կան աղան դի
հե տևորդներն ու Նիկոլի և իր իշխանական խառնամբոխի սրտի սիրելի
ԼԳԲՏ-հանրույթի ակտիվիստները։ Իսկ հիմա, հարգելի ըն թեր ցող, նորից ու
նո րից խորհենք Բոլթոնի խոսքերի շուրջ այն մասին, որ «Ղա րա բաղյան հա -
կա մար տության կարգավորումն ունի շատ կարևոր, ռազ մա վա րական նշա -
նա կություն մեզ համար ... այն կարևոր է ոչ միայն Ադրբեջանի և Հայաստանի
հա մար, այլև կարող է ազդել աշխարհում իրավիճակի վրա»։ Խել քի ծով լի -
նե լու հարկ չկա` հասկանալու համար անվիճելի ճշմար տութ յու նը, որ հենց ՀՀ
եր րորդ նախագահ Սերժ Ազատի Սարգսյանն էր այն պետական գոր ծիչը,
որը, ղեկավարվելով բացառապես հայկական երկու պե տութ յուն նե րի շա հե րով,
խոչ ընդոտում էր ԱՄՆ-ի համար այսքան տենչագին գոր ծո ղութ յունների
իրա կանացմանը, որոնք կարող են «ազդել աշխարհում իրա վի ճակի վրա»,
բնա կանաբար` ԱՄՆ-ին անհրաժեշտ ուղղությամբ։ Եվ միայն պե տական հե -
ղա շրջումից հետո, 2018 թ. մայիսին, և Նիկոլ Փաշինյանի իշ խա նության գա -
լով գունավոր հեղափոխությունների անդրօվկիանոսյան ստրա տեգների
հա մար բացվեցին նոր հորիզոններ` Հարավկովկասյան տա րածաշրջանից
Ռու սաստանին դուրս մղելու հեռանկարով։ Ընդ որում` նշենք, որ պետական
հե ղաշրջման փորձը հավաքական Արևմուտքը փայ փա յում էր դեռ 2008
թվա կանից և ձախողվեց մարտի 1-ին, ՀՀ երկրորդ նա խա գահ Ռոբերտ Սեդ -
րա կի Քոչարյանի, Միքայել Հարությունյանի, Սեյրան Օհան յանի, Յուրի Խա -
չա տուրովի և շատ այլ հայրենասերների վճռական գոր ծողությունների շնոր -
հիվ, որոնք, կատարելով իրենց սահմանադրական պարտ քը, կարողացան
Հա յաստանը հետ պահել լայնածավալ արյունահեղ քա ղաքացիական պա -
տե րազմի մեջ մխրճվելուց։ Եվ պետք էր սպասել, որ իշ խանությունը զավ -
թած ՀՀ հակազգային ուժերը վրեժ պիտի լուծեին նրան ցից` իրենց սահ մա -
նա  դրական պարտքը կատարելու համար, և քրեական գոր ծեր սարքեցին
նրանց դեմ ու ահա արդեն երրորդ տարին դատական հե տա պնդման են են -
թար կում Հայաստանի հայրենասերներին։

Այստեղ կարևոր եմ համարում նշել, որ Սերժ Սարգսյանի նա խա գա -
հութ  յան 2008–2009 թվականները չափազանց լարված էին, քանի որ պետք էր
անել ամեն հնարավոր բան` հայ հասարակությանը ավելի վաղ տեղի ունե -
ցած ցնցումներից հանդարտեցնելու համար։ Ընթերցողներին հի շեց նենք, որ
Հա յաստանում 2008 թ. փետրվարի 19-ի նախագահական ընտ րութ յուն նե րից
հետո նախագահի թեկնածու և Հայաստանի առաջին նա խա գահ Լևոն Տեր-
Պետ րոսյանի կողմնակիցները, ովքեր համաձայն չէին ընտ րութ յունների
արդ յունքների հետ, տասն օր Երևանում բողոքի ակցիաներ էին իրա կա -
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նացնում, որոնք Նիկոլ Փաշինյանի անպատկառ, սադրիչ կոչերի պատ ճա ռով
վե րաճեցին բախումների ցուցարարների ու իրավակարգի պա հա  պանների
մի ջև, որոնց ընթացքում զոհվեցին 8 ցուցարար և 2 ոստիկան, հոս պի տա լաց -
վեց ոստիկանության 33 աշխատակից, իսկ հիվանդանոցներ դի մած քա ղա -
քա ցի ների ընդհանուր թիվը կազմեց մոտ 230 մարդ։ Եվ ահա, նո րահայտ
Գա պոն քահանան, որն անձամբ հայտնի է որպես Նիկոլ Փա շին յան, գրա -
կան լեզվով ասած` հրահրված արյունահեղությունից հետո իզով-թո զով կո -
րավ։ Կամ ինչպես ինքն է իր փախուստը բնութագրել` ընդհատակ ան ցավ։
Ընդ որում` ամենահետաքրքիրն այն է, որ ՀՀ Ազգային ան վտան գութ յան ծա -
ռա յությունը սկզբից ևեթ գիտեր սույն սուբյեկտի գտնվելու վայ րը, բայց չմե -
կու սացրեց նրան, որպեսզի ավելի ստույգ պարզի նրա կապերը, հատ կա -
պես արտասահմանյան։ Ընդ որում` դրա մասին գիտեր նաև ինքը` սադ րիչը,
բայց հատուկ չէր խզում կապերն արտաքին աշխարհի հետ, որ պե սզի ծա -
ծուկ հանձնի մարտի 1-ի խռովության գծով հանցակիցներին։ Ավար տելով
ստոր դավաճանական առաքելությունը` իր իսկ սիրելի Նիկոլ Վո վաևիչը մե -
ղա յա կանով ներկայացավ ՀՀ դատախազություն, հետո դա տա պարտվեց 7
տար վա ազատազրկման զանգվածային ան կար գութ յուն ներ կազ մա կեր պե լու
մե ղադրանքով և մեկ տարի 5 ամիս հետո Հայաստանի ան կախության 20-
ամ յակի պատվին հայտարարված համաներմամբ ազատ ար ձակվեց։ Հո
չէի՞ն կարող իշխանությունները ներել նրան ոս տի կա նութ յանն ու ան վտան -
գութ յան մարմիններին խռովության գծով իր հան ցա կից նե րին հանձնելու
հա մար։ Այստեղ արդեն էլ չեմ ասում այն փաստերի բացա հայտ ման մասին,
որոնց շնորհիվ ի հայտ եկան օտարերկրյա քաղա քա ցի ներ, որոնք հատ կա -
պես սրտահույզ վերաբերմունք ունեին դեմոկրատիայի խո րաց ման, քա ղա -
քա ցիական հասարակության ամրապնդման, մարդու իրա վունքների
պաշտ պանության և հավաքական Արևմուտքի քարոզչական այլ հի մա րութ -
յուն ների, ավելի պարզ ասած` զանգվածային անկար գութ յուն նե րի հրա -
հրման հանդեպ։ Օտարերկրյա քաղաքացիների, որոնց ողջ գոր ծու նեութ յու նը
կոչ ված էր բթացնելու դեմոկրատիա տենչող միամիտ լայն զանգ վածներին`
նրանց փողոց դուրս բերելու հեռանկարով։ Հայաստանում 2008 թ. մարտի
1-ի իրադարձություններով պայմանավորված ներքաղա քա կան իրա դրութ յան
բար  դությունը խորացավ նաև 2008 թ. կտրուկ արտա հայտ ված հա մաշ խար -
հա յին ֆինանսական ճգնաժամով։ Ընթերցողներին հի շեցնենք, որ եվրո գո տու
տնտե սության անկումն ավարտվեց 2009 թ. երկ րորդ եռամսյակում, սակայն
2011 թ. եվրոգոտում սկսվեց երկրորդ ռե ցե սիան, որը շարունակվեց միչև
2013 թ.։ Գործերն ավելի լավ չէին նաև դաշ նա կից Ռուսաստանի տնտե սութ -
յու նում։ Այսպես, ՌԴ Պետական վիճա կա գրութ յան դաշնային ծառայության
(Ռոսս տատ) 2009 թ. հունվարի 23-ին հրա պարակած տվյալների հա մա -
ձայն` 2008 թ. դեկտեմբերին Ռու սաս տա նում արդյունաբերական ար տա -
դրութ յան անկումը հասել է 10,3%-ի 2007 թ. դեկ  տեմբերի համեմատ։ Այս
տվ յալները, հարգելի ընթերցող, բնավ պա տա հա կան չէ, որ ներկայացնում եմ,
քանի որ Հայաստանի տնտեսությունն ու նրա ֆինանսները ոչ քիչ չափով
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կախ ված են Եվրամիության տնտե սութ յու նից և ֆինանսներից ու հատ կա -
պես Ռուսաստանի Դաշնության տնտե սութ յան և ֆինանսների վիճակից։ Աս -
վա ծը հաստատելու համար ներկայացնեմ ըն դա մենը որոշ վիճակագրական
տվյալ ներ։

Այսպես, 2007 թ. հունվար–դեկտեմբերին դրամական միջոցների զուտ
ներ  հոսքը (բանկային գծով) ՀՀ ֆիզիկական անձանց կազմել է $1 մլրդ 58
մլն 310 հազար, այդ թվում Ռուսաստանից` $949 մլն 92 հազար կամ 89,7%
(ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, 2008 թ. հունվար, էջ 36)։ Համեմատության համար`
2008թ. հունվար–դեկտեմբերին դրամական միջոցների զուտ ներհոսքը
(բան  կային գծով) ՀՀ ֆիզիկական անձանց կազմել է $1 մլրդ 393 մլն 67 հա -
զար, այդ թվում Ռուսաստանից` $1 մլրդ 248 մլն 307 հազար կամ ՀՀ-ում
դրա   մական միջոցների ողջ զուտ դրամական ներհոսքի 89,6%-ը (ՀՀ ԿԲ տե -
ղե  կագիր, 2009 թ. հունվար, էջ 28)։ Իսկ արդեն 2009 թ. դրամական մի ջոց նե րի
զուտ ներհոսքը (բանկային գծով) ՀՀ ֆիզիկական անձանց կազմել է $823
մլն 306 հազար, այդ թվում Ռուսաստանից` $759 մլն 899 հազար կամ 92,3%
(ՀՀ ԿԲ տեղեկագիր, 2010թ. հունվար, էջ 38)։ Ընդ որում` նշենք նաև, որ
2007 թ. հունվար–դեկտեմբերին ՀՀ արտաքին առևտրային հաշվեկշռում
ԵՄ երկրների տեսակարար կշիռը կազմել է 38,4%, ԱՊՀ երկրներինը`
32,4%, Ռուսաստանինը` 20,9%, 2008 թ., համապատասխանաբար, ԵՄ`
35,3%, ԱՊՀ երկրներ` 30,0%, Ռուսաստան` 19,5% (ՀՀ Ազգային վիճա կա -
գրա  կան կոմիտե, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական
վի  ճակը 2008 թ. հունվար–դեկտեմբերին», էջ 118)։ 2009 թ. արդյունքներով`
ԵՄ-ին բաժին է ընկել ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության 30,3%-ը, ԱՊՀ
երկր  ներին` 29,6%-ը, Ռուսաստանին` 22,5%-ը (ՀՀ Ազգային վիճա կա գրա -
կան կոմիտե, «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վի -
ճա  կը 2009 թ. հունվար–դեկտեմբերին», էջ 118)։ Նշենք նաև, որ ՀՀ ար տա -
քին առևտրի ծավալը 2007 թ. կազմել է $4 մլրդ 439 մլն 243,6 հազար, 2008 թ.,
հա  մապատասխանաբար` $5 մլրդ 483 մլն 290,8 հազար, 2009 թ.` $4 մլրդ 1
մլն 944,5 հազար։ Կարծում եմ, որ վերոնշյալ ցուցանիշները բավական պեր -
ճա  խոս բնութագրում են Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ու
ֆի  նանսների կախվածության աստիճանը ԵՄ երկրներից և Ռուսաստանից,
ինչն էլ պայմանավորեց Հայաստանի ՀՆԱ անկումը 2009 թ. 14,1%-ով։

Մանրամասն ներկայացրի այս ցուցանիշները, որպեսզի ցույց տամ
Հա  յաստանում Սերժ Սարգսյանի նախագահության առաջին տարիներին
ստեղծ  ված իրավիճակի ողջ բարդությունը։ Երկիրն աստիճանաբար սկսեց
դուրս գալ ճգնաժամից։ Որպեսզի հավաքական Արևմուտքի երկրների դե մո -
կրա  տիայի և մարդու իրավունքների ջատագովների «ցասումը» փո խա րի նել
«գթա  սրտության», Հայաստանը 2009 թ. մայիսի 7-ին Պրահայում «Արևելյան
գործ  ընկերության» հարցերի վերաբերյալ համատեղ հռչակագրի ընդու նու մից
հե  տո դարձավ Եվրոպական միության այդ նախագծի անդամ նախկին
ԽՍՀՄ հինգ երկրների` Ադրբեջանի, Բելառուսի, Վրաստանի, Մոլդովայի և
Ուկ  րա ինայի հետ։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ Պրահայի հռչակագրում
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ընդ  գծվում էր, որ այս նոր նախաձեռնության գլխավոր նպատակն էր հայ -
տա  րարվել «Եվրոպական միության և շահագրգիռ գործընկեր երկրների մի ջև
քա ղաքական և տնտեսական ինտեգրման ամրապնդման անհրաժեշտ պայ -
 ման ների ստեղծումը` «Արևելյան գործընկերության» մասնակից եր կր նե րում
քա ղաքական և սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումներին աջակ ցութ յան մի -
ջո ցով»։ «Արևելյան գործընկերությունում» Հայաստանի գործուն մաս նակ -
ցութ յունը շատ հարցերում մեղմեց ՀՀ ղեկավարության հասցեին հնչող
քննա դատությունը միջազգային տարբեր իրավապաշտպան կազ մա կեր -
պութ յունների կողմից, որոնք հանդես էին գալիս որպես Հայաստանում դե -
մոկ րատիայի և մարդու իրավունքների պաշտպանության վե րա կա ցու ներ։
Մինչ դեռ, 2012 թ. սկզբից Հայաստանում մեկնարկեց ՀՀ V գումարման Ազ -
գա յին ժողովի ընտրարշավը, որի արդյունքներով Հայաստանի Հան րա պե -
տա կան կուսակցությունը, որը գլխավորում է ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ
Սար  գսյանը, մեծամասնություն կազմեց ՀՀ ԱԺ-ում` 131 պատ գամա վո րա -
կան տեղից 69 պատգամավորական մանդատ։ 2012 թ. դեկտեմբերին մեկ -
նար  կեցին նաև հերթական նախագահական ընտրությունները, որոնց արդ -
յունք  ներով (ձայների 58,64%-ով) ՀՀ նախագահ վերընտրվեց Սերժ Ազատի
Սար  գսյանը։ Հայաստանում ստեղծված ավանդույթի համաձայն` ՀՀ նա խա -
գա  հի ընտրություններում երկրորդ տեղն զբաղեցրած Րաֆֆի Ռիչարդի
Հով  հաննիսյանը (ծնվ. ԱՄՆ Ֆրեզնո քաղաքում), որը հավաքել էր 36,75%
ձայն, իր անհամաձայնությունը հայտնեց ընտրությունների արդյունքների
վե  րաբերյալ։ Ընտրությունների արդյունքները չընդունող նրա ընտրողները
նույն  պես դուրս եկան բողոքի գործողությունների, հանրահավաքների և
ցույ  ցերի, հիմնականում Երևանում։ Հայաստանի իշխանությունները, որ ար -
դեն դառը դասեր էին քաղել 2008 թ. մարտի 1-ի արյունալի իրա դար ձութ յուն -
նե  րից, շատ ավելի շրջահայաց էին գործում։ Եվ շնորհիվ ՀՀ ոս տի կա նա -
պետ, գեներալ-լեյտենանտ Վլադիմիր Սերգեյի Գասպարյանի միանգամայն
ար  տա սովոր կարողությունների, որն իր մեջ համատեղում էր օրենքի տա -
ռին խիստ հավատարմությունն ու բողոքի գործողությունների մաս նա կից նե րի
հան  դեպ բարյացակամ ու անկեղծ վերաբերմունքը, կանխվեցին գունավոր
հե  ղափոխությունների այդ նույն ստրատեգների մանրակրկիտ նա խա պատ -
րաստ  ված սադրանքները։

Ընթերցողը միանգամայն իրավացիորեն կարող է հարց տալ. իսկ ինչ -
պե՞ս էին գործերը ղարաբաղյան ճակատում։ Մանրամասն չեմ վերա պատ մի
այս թեմայի շուրջ վերջերս տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանի ներ -
կա  յացրած ճշգրիտ գնահատականները, ընդամենը նշեմ, որ Լեռնային Ղա -
րա  բաղում և նրա շուրջ համեմատաբար հանգիստ էր։ Սակայն դա բա վա -
րա  րում էր բնավ ոչ բոլորին։ Մանավանդ որ դեռևս 2011 թ. ՀՀ նախագահը
հա  մաձայնել էր ստորագրել Կազանի փաստաթուղթը։ Ընթերցողներին հի -
շեց  նենք, որ 2011 թ. հունիսին Կազանում Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադր -
բե  ջանի նախագահների` Դմիտրի Անատոլևիչ Մեդվեդևի, Սերժ Ազատի
Սար  գսյանի և Իլհամ Հեյդարովիչ Ալիևի հանդիպման ժամանակ հայ տա -
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րար  վել էր, որ այդ թվականի մարտի 5-ին Սոչիում ներկայացվել էր Ղարա -
բաղ  յան հակամարտության կարգավորման Մադրիդյան սկզբունքների թար -
մաց  ված տարբերակը, որը բանավոր համաձայնեցվել էր հակա մար տութ -
յան կողմերի միջև։ Բավական հատկանշական է, որ հեռուստա հար ցա զրույ -
ցից հետո նիկոլվովաևիչյան ողջ հրոսակախումբը ամբոխվեց Սերժ Սար -
գսյանի դեմ այն պատճառով, որ դեռևս 2011 թ. նա իբր պատրաստ էր հանձ նել
Լեռ նային Ղարաբաղի շուրջ տարածքները ոչնչի դիմաց։ Բնականաբար,
Փա   շինյանի մանկլավիկները միաժամանակ խեղաթյուրում էին նաև Կա զա նի
պայ  մանագրի նախագծի էությունը։ Ուստի, կարևոր եմ համարում որոշ մեջ -
բե  րումներ ներկայացնել պայմանագրի տեքստից, որի տակ պետք է դրվեին
Ադր  բեջանի և Հայաստանի նախագահների ստորագրությունները։

«Տարածքներ: Լեռնային Ղարաբաղին հարող ադրբեջանական բոլոր
տա  րածքները, որոնք գտնվում են Հայաստանի վերահսկողության տակ, վե -
րա  դարձվում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Վերադարձի ման -
րա  մասները կողմերը համաձայնեցնում են Հաշտության համաձայնագրին
հա  մապատասխան։ Առաջին փուլում վերադարձվում են Աղդամի, Ֆիզուլիի,
Ջեբ  րայիլի, Զանգելանի և Կուբաթլիի շրջանները։ Ավելի ուշ վե րա դարձ վե լու են
Քել բաջարի շրջանը և Լաչինի շրջանի ոչ միջանցքի տեղամասը ... Ներ քին
տե ղահանված անձանց Ադրբեջանում թույլատրվում է վերադառնալ Քել բա -
ջա րի շրջան Հաշտության համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հինգ տա րի
հե տո։ Լաչինի շրջանի այն տարածքները, որոնք գտնվում են Հա յաս տա նը և
Լեռ նային Ղարաբաղը միացնող միջանցքից դուրս, Ադրբեջանի վե րա հսկո -
ղութ յան տակ են վերադարձվում Հաշտության համաձայնագրի ուժի մեջ
մտնե լուց հետո ... Անվտանգության երաշխիքներ։ Ադրբեջանական շրջան նե րը
վե րահսկող հայկական ուժերի դուրսբերումից հետո այնտեղ տե ղա կայվում
են խաղաղապահ ուժեր` անվտանգության և ապա ռազ մա կա նաց ման պահ -
պա նումն ապահովելու նպատակով։ Խաղաղապահ ուժերը ձևա վորում են
պե տությունները կամավոր հիմքի վրա։ Խաղաղապահների ընտ րությունն
իրա կանացվում է կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ։ Յու րաքանչյուր
կողմ մյուս կողմի ընտրության վետոյի իրավունք ունի (այս ինքն` Ադրբեջանի
կող մից Թուրքիայի խաղաղապահ ուժեր ներգրավելու պա հանջի դեպքում
Հա յաստանը վետո կդներ – Ա. Գ.)։ ... Լեռնային Ղա րա բա ղի միջանկյալ կար -
գա վիճակը։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի իրավական կար գավիճակը որո շե լը`
Լեռ նային Ղարաբաղն ստանում է միջանկյալ կար գա վիճակ, որը նրա բնա -
կիչ ներին որոշակի իրավունքներ և ար տո նութ յուն ներ է տրամադրում։
Դրանք կներկայացվեն Հաշտության համա ձայ նա գրում, մասնավորապես.
Լեռ նային Ղարաբաղի բնակիչները ստանում են սո ցիա լական ու տնտե սա -
կան կյանքը պաշտպանելու և վերահսկելու իրա վունք ու անվտանգություն
դե մո կրատական հասարակությունում։ Պահ պան վում են Լեռնային Ղա րա -
բա ղի բնակիչների իրավունքները և հիմնական ազա տությունները։ Լեռ նա յին
Ղա րաբաղի ժողովուրդը, միջանկյալ ժամա նա  կաընթացքում Լեռնային Ղա -
րա բաղի կառավարման նպատակով, իրա վունք ունի ընտրելու իշ խա նութ -
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յան մարմիններ, որոնք կիրականացնեն օրենս դիր և գործադիր իշխա նութ -
յու նը Լեռնային Ղարաբաղի ներքին հար ցե րում։ Արդարադատություն իրա -
կա նացնելու համար Լեռնային Ղարաբաղն իրա վունք ունի ստեղծելու դա -
տա րաններ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշ տո նյա  ները կօժտվեն արտաքին
շփում ներ հաստատելու լիազորություններով այն ոլորտներում, որոնք սահ -
ման վում են Հաշտության համաձայնագրով ... Լեռ նային Ղարաբաղն իրա -
վունք ունի ֆինանսական օգնություն ստանալ ար տասահմանյան երկր նե րից
և միջազգային կազմակերպություններից այն պայ մանով, որ այդ օգնութ յու նը
տրա մադրվի մարդու իրավունքների պաշտ պա  նության, խաղաղ տնտե սա -
կան և դեմոկրատական զարգացման, մշա կու թային ու առևտրային կապերի
կամ հիմնական հումանիտար պա հանջ մունք ների բավարարման համար ...
Ազատ կամարտահայտում։ Լեռնային Ղա րաբաղի վերջնական իրավիճակը
որոշ վում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակ չության ազատ կամարտահայտման
մի ջոցով։ Քվեարկության պայ ման ները և մանրամասները համաձայնեցնում են
կող մերը ապագա բա նակ ցութ յուններում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակ չութ յուն
ասե լով ենթադրվում է 1988 թ. ԼՂԻՄ-ում ապրող բոլոր ժողովուրդների ազ -
գա յին հարա բե րակ ցութ յունը, էթնիկական այնպիսի համամասնությամբ,
ինչ  պիսին կար մինչև  հա կա մարտությունն սկսվելը։ Քվեարկության ժա մա -
նակ ապագա կար գա վի ճա կի մասին հարցի կամ հարցերի ձևակերպման
սահ մանափակումներ չեն լի նելու, և թույլատրելի է յուրաքանչյուր կար գա -
վի ճակի հնարավորություն» (https://newsarium.org/2019/06/10/)։ Հատուկ
այս քան մանրամասն մեջ բե  րումներ կատարեցի Կազանի պայմանագրից,
որ պեսզի առարկեմ Հայաս տա նի տարատեսակ վայ-հայրենասերներին,
որոնք 2011–2017 թթ. զրպա ր տում էին ՀՀ երրորդ նախագահին, մեղադրում
հայ կական երկու պետութ յուն ների` Հայաստանի Հանրապետության և Լեռ -
նա յին Ղարաբաղի Հանրա պե  տության ազգային շահերի համարյա թե դա -
վա ճանության մեջ։ Արդեն այն տա րիներին ամբոխահաճության, իսկ ավելի
շուտ` քաղաքական արկա ծա խնդ րության թունավոր արմատներն ընձյուղ -
վում էին հայկական երկու պե տութ յունների բնակչության ամենատարբեր
շեր տերի գիտակցության մեջ, իսկ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իսկական
պե տական գործչին հարիր ար ժա նապատվությամբ կրում էր իր խաչը։ Ինչ -
պես այստեղ չհիշես ХХ հար յու րամ յակի ամենապայծառ քաղաքական գոր -
ծիչ ներից մեկին` սըր Ուինսթոն Լեո նարդ Սփենսեր-Չերչիլին, որն ասում էր.
«Պետական և քաղաքական գոր ծիչների տարբերությունն այն է, որ քաղա -
քա կան գործչի նպատակն ուղղ ված է մոտակա ընտրություններին, իսկ պե -
տա կան գործչի նպատակը` ապա գա սերունդներին»։ Ընթերցողներին հի -
շեց նենք, որ նախագահ Ալիևը հրա ժարվեց ստորագրել Կազանի պայմա նա -
գիրը։ Այդպիսի պայմաններում, բնա կանաբար, Ադրբեջանի բարեկամներին
և դաշնակիցներին, առաջին հեր թին` հանձին ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի,
շատ դժվար կլիներ Հա յաս տա նի վրա «արտաքին ճնշում» գործադրել, ինչի
մա սին հետագայում հիշա տա կում էր Ջոն Բոլթոնը։ Մանավանդ որ դեռևս
2009 թ. ՀՀ նախագահ Սերժ Սար գսյանը դրսևորեց ինչպես քաղաքական
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խո րաթափանցություն, այնպես էլ կամք` ՀՀ արտաքին գործերի նախարար
Է.Նալբանդյանին արտոնելով Ցյու րիխում (Շվեյցարիա) նախաստորագրել
եր կու փաստաթուղթ` «Դիվա նա գիտական հարաբերությունների հաս տատ -
ման արձանագրությունը» և «Երկ կողմ հարաբերությունների զարգացման
ար  ձանագրությունը»։ Նշենք, որ հայկական կողմի այս աննախադեպ քայլը
կոշտ քննադատություն առաջ բե րեց հատկապես ԱՄՆ, Ֆրանսիայի, Արա -
բա կան Արևելքի հայկական Սփյուռ քում, որի ներկայացուցիչները հիմ նա -
կա նում Օսմանյան կայ սրութ յու նում 1915–1923 թթ. Հայոց ցեղաս պա նութ յու -
նից հրաշքով ողջ մնացած փախ ստականների սերունդներն էին։ Դեռևս այն
ժա մանակ (2009 թ.) Սերժ Սար գսյանը գիտակցաբար հանձն առավ այդ նա -
խա ձեռնությունը և հար վածն իր վրա վերցրեց։ Ընթերցողներին հիշեցնենք,
որ Թուրքիայի ռազ մա վա րական գործընկերը` Ադրբեջանը, այն ժամանակ
բարձ րագոչ մեղադրում էր Թուրքիային եղբայրական շահերի դա վա ճա նութ -
յան մեջ. Անկարան Բաք վին խոստացել էր բացարձակ աջակցություն ղարա -
բաղ  յան հարցում` մինչև դրա լուծումը, բայց հանկարծ նախաստորագրեց
Ցյու րիխյան արձա նա գրութ յունները։ Արձանագրությունների վավերացումը
թուր  քական խոր հր դա րանում սկսեց արգելակվել, և շուտով Թուրքիայի Ազ -
գա յին մեծ ժողովը (խոր հրդարանը) հայտարարեց, որ հրաժարվում է վա վե -
րաց նել Ցյուրիխյան ար ձա նագրությունները։ Մինչդեռ, նախագահ Ս. Սար գս -
յա  նը միայն 9 տարի անց` 2018 թ. մարտի 1-ին ստորագրեց հրամանագիր
հայ-թուրքական ար ձա  նագրությունների չեղարկման մասին։ Սերժ Սար  գ ս -
յան – Էդվարդ Նալ բանդ յան (ՀՀ արտաքին գործերի նախարար 2008 թ. ապ -
րի լից մինչև 2018 թ. մա յիս) պրոֆեսիոնալ տանդեմի արտաքին քաղա քա -
կան նախա ձեռ նութ յուն ները թույլ տվեցին 2008–2014 թթ. չեզոքացնել Հա -
յաս տանի վրա հնա րա վոր ցանկացած էական արտաքին ճնշում թուրք-ադր -
բե ջա նական տան դե մի դաշնակիցների, հատկապես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկր -
նե րի կողմից, որոնք արդեն այն ժամանակ փայփայում էին Հարավային գա -
զա   փո խա դրման միջանցքի (կրճատ` «Նաբուկկո») ստեղծման գաղափարը,
որը նե րա ռելու էր Հարավկովկասյան գազատարը (Բաքու-Թբի լի սի–Էրզրում),
թուր  քական Տրանսանատոլիական գազատարը (TANAP) և Տրանս ադ րիա -
տիկ գազատարը (TAP)` գազը դեպի Հարավային Եվրոպա փոխադրելու
ուղ ղութ յամբ։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ այդ նախագծի հիմնական
նպա  տակն էր` Եվրոպային գազի մատակարարման անվտանգությունը
բարձ  րացնելու կարգախոսների ներքո հասնել Ռուսաստանի` որպես Եվրո -
պա  յում գազի շուկայի մատակարարի, բաժնի կրճատման։ Իսկ թուրքական
և անգլոսաքսոնական ստրատեգների նպատակը մնում էր անփոփոխ` Ռու -
սաս  տանին դուրս մղել Հարավկովկասյան տարածաշրջանից։

Սակայն, «պատահական զուգադիպությամբ», Հայաստանի կողմից
2014 թ. հոկտեմբերի 10-ին «Եվրասիական տնտեսական միության մասին
2014 թ. մայիսի 29-ի պայմանագրի» ստորագրումից հետո Հայաստանի
հան  դեպ հավաքական Արևմուտքի որոշ երկրների վերաբերմունքը, մեղմ
ասած, սկսեց աստիճանաբար սառել։ Ընթերցողներին հիշեցնենք, որ դեռևս

966

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



2013 թ. պաշտոնական Երևանը հրաժարվեց ստորագրել «ԵՄ-ի հետ ասո -
ցիաց  ման համաձայնագիրը» (հետագայում` 2017 թ. նոյեմբերի 24-ին ՀՀ-ն
Եվ րա միության հետ ստորագրեց «Համապարփակ և ընդլայնված գործ ըն կե -
րութ  յան համաձայնագիրը»)։ Եվ այստեղ շատ տեղին ներկայացավ (ինչպես
ռու  սական հայտնի «рояль в кустах» իդիոմատիկ արտահայտությունում է,
որը նշանակում է ակնհայտորեն նախապես ծրագրված գործողություն, որը
կազ  մակերպողները ներկայացնում են որպես պատահականություն) Երևա -
նում և ՀՀ այլ քաղաքներում դրությունը սասանելու հարմար առիթը։ Այսպես,
2015 թ. ամռանը «ինքնաբուխ» բռնկվեց «Էլեկտրիկ Երևան» շարժումը, ինչ -
պես այն անվանեցին արևմտյան ԶԼՄ-ները, իսկ Հայաստանում այն ծա վալ -
վեց «Ո´չ թալանին» անվանմամբ։ Ցուցարարները պահանջում էին իջեցնել
էլեկ  տրաէներգիայի սակագինը։ Բայց դա լավ պատրաստված առաջին
մաս  շ տաբային հակառուսական ակցիայի ընդամենը գագաթն էր։ Այո, այո,
հար  գելի ընթերցող, հակառուսական ակցիայի։ Որպեսզի ասածս մեր կա պա -
րա նոց չհնչի, որոշ մեջբերումներ կատարեմ 2016 թ. փետրվարի 12-ին
https://echo.msk.ru/blog/ponarseurasia/1711514-echo/ կայքում հրա պա րակ -
ված «Էլեկտրիկ Երևան» բողոքի շարժումը և դրա հետևանքները» հոդ վա ծից։
Այս պես, հոդվածագիր Նոնա Շահնազարյանը ՀՀ ԳԱԱ հնա գի տութ յան և ազ -
գա գրության ինստիտուտից գրում է. «Չնայած այն բանին, որ բո ղոքի շար -
ժումն արագ մարման գնաց, այնուամենայնիվ, լուրջ ազ դե ցութ յուն ունեցավ
հան րապետությունում իրադարձությունների հետագա ընթաց քի վրա։ Սկզ -
բում կառավարությունը պատասխանեց ժողովրդի պահանջ նե րին` համա -
ձայ նելով պետական բյուջեից սուբսիդավորել բարձրացված սա կա գնի
տար բերությունը։ Սակայն այն փաստի պարզումը, որ կառա վա րութ յունն
ան զոր գտնվեց պահելու նախկին գները, նոր ուժով մերկացրեց վի ճա կի ող -
բա լիության աստիճանը, որում գտնվում է երկրի էներգետիկ սեկտորը, ի
դեպ` ինչպես և առհասարակ ռուսական շահերին ենթարկեցված Հայաս տա նի
տնտե  սությունը ... Շարժման կորիզը կազմում էին այն երիտասարդները,
ով  քեր լույս աշխարհ էին եկել 1988 թ. Ղարաբաղյան շարժումից հետո։ Բո -
ղո  քի շարժման դիտորդների ուշադրությունն էր գրավում ընդվզողների տա -
րի  քը` 17–35 տարեկան երիտասարդներ, առաջ եկող միջին դասի ներկա յա -
ցու   ցիչներ` այթիշնիկ-էլեկտրոնշչիկներ, մարքեթինգային մենեջերներ, ուսա -
նող  ներ, գործարարներ և ՀԿ ակտիվիստներ։ Այդ մարդիկ ունեն եկամուտ,
որը հեշտությամբ կարող էր փակել բարձրացված սակագինը, բայց նրանց
գոր  ծողություններն ինչ-որ մի բան էին կրում` քաղաքացիական ակ տի վութ -
յան մի ինչ-որ լիցք, per se»։ Կենցաղային լեզվի թարգմանած` արդեն այն
ժա  մա նակ գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգները փորձարկում
էին պետական հեղաշրջման հնարավոր սցենարները։ Ինձ թվում է, որ եթե
Հա  յաս տանի ղեկավարությունը ստորագրեր «ԵՄ-ի հետ ասոցիացման հա -
մա  ձայնագիրը», այլ ոչ թե ԵԱՏՄ-ին ՀՀ միանալու Պայմանագիրը, իրադար -
ձութ  յունները Հայաստանում կզարգանային միանգամայն այլ սցենարով։ Այ -
նու  հետև Ն. Շահնազարյանի հոդվածում կարդում ենք. «Վերջին տաս նա մ -
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յակ  ների ընթացքում հայկական տնտեսության առանցքային սեկտորները
վար  ձակալությամբ տրվեցին օտարերկրյա ներդրողներին, զգալի չափով`
ռու  սաստանյան ընկերություններին (սրտնեղում է հեղինակը. կարելի է
մտա  ծել, թե “General Electric”-ը կամ “Westinghouse Electric”-ը հերթ էին
կանգ  նել, որ սեփականաշնորհեին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը,
որոնք իրենց անվտանգ գործունեության համար խոշոր ներդրումների սուր
կա  րիք ունեին – Ա. Գ.) ... Ցուցարարների կողմից շղթայի քննադատությունը,
որ  տեղ ռուսական ընկերությունը ճնշում է գործադրում Մոսկվայի վրա (նկա տի
ունի «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն – Ա. Գ.), որը «ճնշման է
են  թարկում» Հայաստանի իշխանությանը, և վերջինը ճնշում է գործադրում
սե  փական քաղաքացիների վրա, այսպիսով կրում է նեոգաղութային լիցք։
Փաս  տորեն, սա կարող է նշանակել, որ հայկական տնտեսությունն ուղղա -
կիո  րեն կառավարվում է Մոսկվայից ... Ի վերջո։ Սակայն ծագեց խնդրի լուծ ման
շատ ավելի նրբին լուծում։ «In the end, however, a more refined solution
emer ged» (հոդվածի հեղինակը հատուկ անցնում է անգլերենի` շատ լավ
իմա  նալով, որ Երևան քաղաքի «Նաիրի» կինոթատրոնի շրջակայքի տղեր քը,
«Эхо Москвы» ռադիոյի մշտական ունկնդիրները լինելով, հիանալի տիրա -
պե  տում են անգլերենին և բավականությամբ ընկալեցին, որ «ի վերջո, սա -
կայն ի հայտ եկավ շատ ավելի նրբին լուծում» – Ա. Գ.)։ Հայաստանի էլեկ -
տրա  կան ցանցերի անկախ աուդիտը, որն իրականացրեց Դելոյթ և Թուշ ըն -
կե   րությունը (Deloitte and Touch), եկավ այն եզրակացության, որ էլեկտրա -
էներ  գիայի սակագնի բարձրացումը իրականում արդարացված էր»։ Ես հա տուկ
այս քան մանրամասն մեջբերումներ կատարեցի այդ հոդվածից, որով հետև
դրա նում հստակ նկատվում է մեկ միտք, դիցուք. բնավ կարևոր չէ, թե որ քա նով
են օբյեկտիվ ընդվզողների պահանջները, կարևորն այն է, որ շնոր հիվ գու -
նա վոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաների կարելի է ան գամ առանց
ծան րակշիռ պատճառների փողոց դուրս բերել տասնյակ հա զա  րավոր ընդ -
վզող ների, հատկապես երիտասարդների։ Հետո ավելին է։ Ար տաքին ճնշու մը
Հա յաստանի վրա շարունակվեց և ձեռք բերեց արյունոտ ուր վագծեր։ Ադր -
բե ջանը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի անմիջական դրդմամբ 2016 թ. ապրիլի
1-ին սկսեց մասշտաբային ռազմական գործողություն Ար ցա խի Հան րա պե -
տութ յան դեմ։ Եվ միայն Ռուսաստանի պաշտպանության նա խա րարության
Գլխա վոր շտաբի կոշտ դիրքորոշման շնորհիվ 2016 թ. Ապ րիլյան քառօրյա
կոչ ված պատերազմը սաղմնային վիճակում խեղդվեց։ Սա կայն անգլո սաք -
սե րի հատուկ ծառայություններն այդքանով կանգ չա ռան։ Արդեն 2016 թ.
հու լիսին «Սասնա ծռեր» զինված խումբը մտավ Երևա նի ոս տիկանության
պա րեկապահակային ծառայության գունդ։ Այդ իրա դար ձութ յունների ըն -
թաց քում զոհվեց երեք իրավապահ, վեցը` վիրա վո րվեց։ Հուլիսի 31-ին
«Սաս նա ծռերի» պարագլուխները հանձ ն վե ցին իշխանություններին` կա -
մա վոր վայր դնելով զենքերը։ Արդեն գրել եմ այս մասին, ուստի ըն թեր ցող -
նե րին ընդամենը հիշեցնեմ «ОКО ПЛАНЕТЫ» ին տերնետ-պորտալի կայ -
քում հրապարակված հոդվածի վերնագիրը. «Ապ ստամ բությունը Երևանում
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չե զոքացվեց ի դժբախտություն Արևմուտքի. Հա յաս տանում բողոքների հա -
կա ռուսական «ականջների» մասին», որը շատ խոր իմաստ է բնութագրում
2016 թ. հուլիսին Երևանում տեղի ունեցած իրա դար ձությունները։ Մեր հա -
կա  հերոսը, նույն ինքը` Նիկոլ–դավաճանը, դեռևս այն ժամանակ էր ցան կա -
նում խցկվել և թամբել կրկին արտասահմանից շռայ լորեն ֆինանսավորվող
հան րահավաքները` հաջակցություն «Սասնա ար  դարամիտ մարտիկների»,
կամ, գրական լեզվի թարգմանած` ահա բե կիչ նե րի, բայց այդ կազմա կեր -
պության ազատության մեջ մնացած անդամները` հան րա հավաքների կազ -
մա կերպիչները, իրենց հակաօրինական գործո ղութ յունների ողջ ընթացքում
հա վա նաբար միակ ճիշտ որոշումը կայացրին` Նի կոլ Վովաևիչին ցույց տա -
լով իրեն սազական տեղը` աղբամանը։ Ըստ երևույ թին, սույն հակազգային
դարձ վորի աստեղային ժամը դեռ չէր եկել։ Այ նու հետև ընթերցողներին հի -
շեց նենք, որ 2017 թ. ապրիլի 2-ին տեղի ունե ցան ՀՀ VI գումարման Ազգային
ժո ղովի ընտրությունները, և այդ ընտրութ յուն ների արդյունքներով ԵԱՀԿ դի -
տոր դական առաքելության ներկա յա ցու ցիչ Էլվիրա Դրոբինսկին (Գեր մա -
նիա) հայտարարեց, որ Հայաստանում խոր հր դարանական ընտ րութ յուն -
ներն անցել են առանց էական խախտում նե րի։ Իսկ ԱՊՀ դիտորդների առա -
քե լության ղեկավարը` ԱՊՀ Գործադիր կո միտեի նախագահ Սերգեյ Լե բե դևը,
հայ տարարեց, որ խորհրդարանական ընտ րությունները Հայաստանում
եղել են ազատ, թափանցիկ և բաց։ Ընտ րութ յունների արդյունքները չեն բո -
ղո քարկել ինչպես ՀՀ ԱԺ անցած քաղա քա կան ուժերը, այնպես էլ նրանք,
որոնք չեն հաղթահարել 5%-անոց ընտ րա շեմը, որն անհրաժեշտ է խոր հր դա -
րան մտնելու համար։ Ընտ րութ յուն նե րի արդ յունքներով Նիկոլ Փաշինյանի
«Ելք» նախընտրական դաշինքը, հա վա քե լով ընտրողների ձայների 7,77%-ը,
9 պատգամավորական մանդատ ստա  ցավ։

Հարգելի ընթերցող, հերթական անգամ մանրամասն չեմ նկարագրի
այն իրադարձությունները, որոնք հաջորդեցին այս ամենին, այլ ընդամենը
կհի  շեցնեմ, որ մեկ տարի անց` 2018 թ. ապրիլի 23-ին, Հայաստանի վար չա -
պետ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց։ Կառավարության ղեկավարը
հե  ռացավ զբաղեցրած պաշտոնից` խորհրդարանի կողմից այդ պաշտոնում
ընտ  ր վելուց մեկ շաբաթ անց։ Կառավարության ղեկավարի ժամանակավոր
պաշ տոնակատար նշա նակվեց ՀՀ առաջին փոխվարչապետ Կարեն Կա րա -
 պետյանը։ 2018թ. ապ րիլի 23-ին ՀՀ կառավարության մամուլի ծա ռա յութ յան
 տա րածած հայ տա րարությունում, որով Սերժ Ազատի Սարգսյանը դիմեց
Հա յաստանի քա ղա քացիներին, նշվում էր. «Որպես երկրի ղեկավար դիմում եմ
ձեզ վերջին ան գամ։ Նիկոլ Փաշինյանը (այդ օրերին` ընդվզողների առաջ նորդ –
Ա. Գ.) ճիշտ էր։ Ես սխալվեցի։ Ստեղծված իրավիճակն ունի մի քա նի լու ծում,
բայց դրան ցից ոչ մեկին ես չեմ գնա։ Դա իմը չէ։ Ես թողնում եմ երկրի ղե  կա -
վա րի` Հա յաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Փողոցի շարժումն իմ պաշ  տո -
նա  վար ման դեմ է։ Ես կատարում եմ ձեր պահանջը։ Խաղաղություն, ներ -
 դաշ  նա կութ յուն և հանդուրժողականություն մեզ բոլորիս։ Շնորհակալ եմ ձեզ»։
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Ըն թեր ցողներին հիշեցնենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության մամուլի քար -
տու ղար Դմիտրի Պեսկովը 2018 թ. ապրիլի 25-ին մեկնաբանեց Հայաստա -
նի բո ղո քի գործողությունների հետ կապված իրավիճակը։ «Հույս ունենք, որ
մեր հայ բարեկամները կկարողանան կարգավորել այդ իրավիճակը և դուրս
գալ կա յուն կոնստրուկցիայի և կոնսենսուսային որոշման արդեն առաջիկա -
յում», – ասել էր Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքերը մեջբերել էր ՏԱՍՍ-ը։ Պեսկո -
վը նաև ավելացրել էր, որ Ռուսաստանի իշխանությունները շարունակում են
հե տ ևել իրավիճակին։ Իսկ հիմա, հարգելի ընթերցող, երկու մեջբերում կա -
տա րեմ 2018 թ. մայիսի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ
Թրամ փի շնորհավորական ուղերձից։ Ինչպես տեղեկացնում էր РИА Но вос -
ти-ն, ուղերձում Թրամփը նշել էր. «Շնորհավորում եմ ձեր ընտրվելու կա -
պակցությամբ։ Ակնկալում եմ համատեղ աշխատանք ձեզ հետ երկկողմ հե -
տաքրքրություն ներկայացնող շատ ոլորտներում, ներառյալ առևտրային կա -
 պերի զարգացումը, դեմոկրատական ինստիտուտների և տա րա ծա շրջա -
նային անվտանգության ամրապնդումը»։ Հաղորդագրությունում նաև նշվում
էր, որ, Թրամփի խոսքերով, հարաբերությունների զարգացմանը կա րող են
նպաստել առաջընթացը կոռուպցիայի դեմ պայքարում, քաղա քա կան կու սակ -
ցությունների համախմբումը և Ղարաբաղյան հակա մար տութ յան խաղաղ կար -
գավորումը։ 8 ամիս հետո` 2019 թ. հունվարի 19-ին, ԱՄՆ նա խա գահը նորից
շնորհավորական նամակ ուղարկեց Նիկոլ Փաշինյանին ՀՀ վարչապետի
պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ։ «Հարգելի պա րոն վարչապետ,
շնորհավորում եմ Ձեզ կառավարության ղեկավարի պաշ տոնին նշա նա -
կվելու և 2018 թ. դեկտեմբերին խորհրդարանական ընտ րութ յուններում Ձեր
դաշինքի ունեցած հաջողության առիթով (ԱՄՆ նա խա գա հը, անկասկած, տեղ -
յակ էր, որ դաշինքի հաջողությունը Սորոսի «Բաց հա սարակություն – Հա -
յաստան» հիմնադրամի, ինչպես նաև արտա սահ մա նից շռայլորեն ֆինան -
սավորվող տոտալիտար կրոնական աղանդների և հա տուկ ծառայություն -
ների կողմից հովանավորվող ԼԳԲՏ-հանրույթի ակ տի վիստների հաջողութ -
յունն էր – Ա. Գ.)։ ԱՄՆ-ը աջակցում է բարգավաճող, դե մոկրատական (հանգա -
մանքը, որ Փաշինյանի դաշինքը ՀՀ խոր հր դա րա նում մեծամասնություն
ստացավ այն ընտրություններում, որոնք հա ջոր դե ցին ՀՀ VI գումարման
Ազգային ժողովի հակասահմանադրական ցրումից հե տո, հաշվից դուրս է –
Ա. Գ.) և հարևանների հետ խաղաղ ապրող Հա յաս տա նին (ըստ երևույթին,
Թրամփը նկատի ուներ Թուրքիան և Ադրբեջանը – Ա. Գ.)։ Միա սին մենք կկա -
րողանանք հասնել առաջընթացի առևտրատնտեսական կա պերի, մի ջազ -
գային անվտանգության ամրապնդման խորացմանն ուղղ ված մեր ջանքերում
(ենթադրաբար` ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիայի զինված ուժե րը Ղա րա բաղյան հա -
կամարտության գոտի մտցնելով – Ա. Գ), ինչպես նաև կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քարում»։ ԱՄՆ նախագահը շնորհավորական այս ուղերձում նույն պես հույս էր
հայտնել, որ այդ աշխատանքին կնպաստի Ղա րաբաղյան հա կա մարտության
խա ղաղ կարգավորումը Լեռնային Ղա րա բա ղում։
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Հույս ունեմ, որ հարգելի ընթերցողը ուշադրություն դարձրեց ԱՄՆ նա -
խա  գահի շնորհավորական ուղերձներում կրկնվող այն մտքին, որ Ղարա -
բաղ  յան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, բնականաբար, ամե -
րիկ  յան պատկերացմամբ, առևտրատնտեսական կապերի և նշված մյուս
կե    տերի խորացման գլխավոր պայմանն է։ Ընդ որում` գործնականում ամե -
րիկ յան ձևով Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը, կա -
ս կածից վեր է, ենթադրում էր և վերջնանպատակ ուներ առհասարակ Ռու -
սաստանին դուրս մղելը Հարավկովկասյան տարածաշրջանից։ Ամե րիկ յան
կողմը լավ հասկանում էր, որ հենց այդ նպատակին հասնելն էր ան իրա կա -
նանալի մտահղացում Սերժ Սարգսյանի վարչապետության օրոք։ Եվ ար -
 դեն, հետևելով Վրաստանում «Վարդերի հեղափոխության», Ղրղ զստա նում
«Կակաչների հեղափոխության», Ուկրաինայում Եվրամայդանի ըն թաց քում
փորձարկված հղկված տեխնոլոգիային, կիրառվեց քա ղա քա ցիա կան
բախումների հրահրման մարտավարությունը, որն անխուսափելիորեն
կհան գեցներ արյունահեղության կամ որպես պահեստային տարբերակ դի -
տար կում էր ՀՀ-ում նախադրյալների աստիճանական «էվոլյուցիոն» ստեղ -
ծու մը` ռուս-հայկական ռազմաքաղաքական դաշինքի աստիճանական խզ -
ման համար` հետագայում Գյումրիից 102-րդ ռազմակայանի, Հայաստանում
Ռու սաստանի ԱԴԾ չորս սահմանապահ ջոկատների և «Էրեբունի» օդա նա -
վա  կայանից Ռուսաստանի ռազմաօդային բազայի դուրսբերմամբ։ Բնա կա -
նա բար, այս տարբերակներից ոչ մեկը որևէ կերպ չէր կարող ընդունվել Հա -
յաս տանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից։

Մտորենք, հարգելի ընթերցող ՀՀ երրորդ նախագահի խոսքերի շուրջ,
որոնք նա հնչեցրեց ArmNews հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում.
«Ստեղծ ված աշխարհաքաղաքական իրողությունները և համոզմունքը, որ
գլխա վոր բանակցողի փոփոխությունը (Ղարաբաղյան կարգավորման բա -
նակ ցություններում – Ա. Գ.) կարող է բացասաբար ազդել կարգավորման
գործ  ընթացի վրա և հանգեցնել երկրի համար ճակատագրական հե տևանք -
նե րի, հանգեցրին այն բանին, որ ես համաձայնեցի դառնալ վարչապետ։ Եվ
ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ շարժումը (Նիկոլ Փաշինյանի գլխա վո -
րած բողոքի շարժումը, որն ուղղորդվում էր անգլոսաքսերի հատուկ ծառա -
յութ յունների կողմից, որոնք էլ այնպիսի պայմաններ էին առաջադրել, որոնց
ըն դունումը Սերժ Սարգսյանին, ինչպես ինքն է արտահայտվել, կդներ
«ցուգ ցվանգի վիճակի» մեջ, երբ ցանկացած գործողություն կարող էր միայն
բար դացնել իրավիճակը – Ա. Գ.) կբերի նման վերջաբանի»։ Կարծում եմ`
մեկ նաբանություններն ավելորդ են։

Վերջաբանի փոխարեն: Ստեղծված ավանդույթի համաձայն` չէի ցան -
կա նա հոդվածս ավարտել տխուր նոտայով։ Ուշադիր և ոչ մեկ անգամ դի -
տե լով ArmNews հեռուստաալիքին տված ՀՀ երրորդ նախագահի հար ցա -
զրույ ցը` ես որոնում էի այն հարցերի պատասխանները, որոնք պրոֆեսիո -
նալ զին վորականի պարզաբանումների կարիքն ունեին։ Բարիք է, որ աշ -
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խարհն առանց բարի մարդկանց չէ, որոնցից մեկի` Հայաստանի Հանրա պե -
տութ յան և Ռուսաստանի Դաշնության զորքերի (ուժերի) միավորված խմբա -
վորման (ԶՈւՄԽ) նախկին հրամանատար, ՀՀ պաշտպանության նախ կին
փոխ նա խա րար (2016-ից` պաշտոնաթող), գեներալ-լեյտենանտ Մի խայիլ
Գուրգենի Գրի գորյանի հետ էլ կիսեցի տագնապներս և մտորումներս տե սա -
ծիս ու լսա ծիս մասին։ Նշեմ, հարգելի ընթերցող, որ դեռևս 1992 թ. Մի խայիլ
Գուր գե նիչը, որն այն ժամանակ գնդապետի կոչում ուներ, 97-րդ առանձին
մոտո հրա ձգային բրիգադի հրամանատարն էր, որը տեղակայված էր Հա յաս -
տա նի Զան գեզուրի մարզի Կապանի շրջանում։ Այդ բրիգադը 1992 թ.
միայնակ դի մա կայում էր Զանգելանում, Կուբաթլիում և Մինջևանում տե -
ղակայված ադր բեջանական զինված ուժերի երեք բրիգադների, ինչպես նաև
Ջեբ րա յի լի շրջա նում տեղակայված ադրբեջանական գնդի հնարավոր
ագրեսիվ գոր ծո ղութ յուններին։ Չեմ գրի 97-րդ մոտոհրաձգային բրիգադի ու
նրա մար տա կան հրամանատարի անցած փառահեղ մարտական ուղու մա -
սին։ Ասեմ միայն, որ 1992–1994 թթ. այն քիչ հոգս չի պատճառել նաև մեր
իրան ցի հա րևան ներին։ Այո, այո, հարգելի ընթերցող, ես չսխալվեցի, իրանցի
հա րևան նե րին, որոնք ստիպված էին ընդունել ոչ մեկ հարյուր ադրբեջանցի
զին վոր նե րի և սպաների, որոնք զանգվածաբար լողալով հատում էին սահ -
մա նային Արաքս գետը` փրկվելով հայկական մոտոհրաձգային բրիգադի քա -
 ջարի մարտիկների ու սպաների հարձակումներից։

1994 թ. ՀՀ այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Սերժ Ազա -
տի Սարգսյանի ներկայացմամբ ՀՀ նախագահ Լ. Տեր-Պետրոսյանը բրի գա -
դին բա ցառիկ արիության, անձնազոհության և Հայրենիքի պաշտպանութ -
յան ու ան վտանգության ապահովման գործում դրսևորած կարողության հա -
մար` որ պես առաջին զինվորական ստորաբաժանումներից մեկը, պարգևատ -
րեց «Առաջին աստիճանի Մարտական խաչ» շքանշանով, որը սահմանվել
է 1994 թ. ապրիլի 22-ին, իսկ բրիգադի հրամանատար, գնդապետ Միխայիլ
Գուր գենի Գրիգորյանին շնորհվեց ՀՀ ԶՈւ գեներալ-մայորի կոչում։ Եվ ահա,
մար տական գեներալը ուշադիր դիտել և խորամուխ էր եղել ՀՀ պաշտ պա -
նութ յան նախկին նախարար Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի բո վան դա -
կութ յան մեջ, ու այս թեմայով ինձ հետ զրույցում գեներալին վայել խիստ էր
և սակավաբառ. «Եթե Սերժ Ազատի Սարգսյանը Ղարաբաղյան երկրորդ պա -
 տերազմի ժամանակ (2020 թ. սեպտեմբեր–նոյեմբեր) պաշտպանության նա -
խարար լիներ, էլ չեմ ասում` ՀՀ ԶՈւ Գերագույն գլխավոր հրա մա նա տար,
այդ ժամանակ Իլհամ Ալիևը դուրս չէր գա Ռուսաստանի Դաշնության նա -
խա գահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի աշխատասենյակից` նրան աղա -
 չել-պաղատելով, որ կանգնեցնի ՀՀ ԶՈւ և Արցախի Հանրապետության Պաշ -
տ պանության բանակի առաջխաղացումը դեպի Ադրբեջանի տարածքի խոր -
 քը»։ Ավաղ, անգլոսաքսոնական ստրատեգները և հայկական շշալցման նրա -
նց ծախու թոշակառուները, անկասկած, Ղարաբաղյան երկրորդ պա տե րազ -
մի ընթացքում հայկական զինված ուժերի մարտական գոր ծողություն նե րի
ղեկավարությունից գիտակցաբար հեռացրին այն գե նե րալ նե րին ու սպա ներին,

972

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



ովքեր հաղթականորեն անցել էին Ղարաբաղյան առա ջին պատե րազմի
(1992–1994 թթ.) բովով։ Նրանք հիանալի հասկանում էին, որ միայն այդ
կերպ ծախու, հեղաշրջման հետևանքով Հայաստանում իշխա նութ յունը զավ -
թած դավաճանական տականքը կկարողանա կատարել Պո տո մակի և Մա -
ռա խլապատ Ալբիոնի ափերից ստացած հանձ նա րա րութ յու նը։ Կաս կա ծից վեր
է նաև, որ Հայրենիքի դավաճանների (հանձին Նիկոլ Փա շին յանի և սո րո -
սական խառնամբոխի) հատուցման ժամն արդեն մոտ է և ան խուսա փելի։ Ու
միայն այդժամ պատերազմի տարիներին ավելի քան հինգ հազար զոհված
մեր փառապանծ մարտիկների հոգիները հանգստություն կգտնեն։  

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ 
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НИКОЛ ПАШИНЯН ПРОВОЦИРУЕТ ГРАЖДАНСКУЮ 
ВОЙНУ В АРМЕНИИ

Аннотация
Убежден, что в случае непринятия Пашиняном требования об от -

став ке можно сделать однозначный вывод: кукловоды Н. Пашиняна с бе -
регов Потомака и Туманного Альбиона взяли курс на разжигание граж-
данской войны в Республике Армения. Войны, которой, вне всякого сом не -
ния, воспользовалась бы Турция, не будь недавнего заявления министра
иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лав рова об
отношении России к идее «Великого Турана». Никол провоцирует граждан-
скую войну в Армении.

23 февраля 2021 года, в «День защитника Отечества», когда со юз -
ническая и братская Россия, а вместе с ней и все подлинные друзья Рос -
сий с кой Федерации отмечали этот светлый праздник воинской славы, к
это му событию не мог остаться равнодушным и ставленник спецслужб США
и Великобритании, премьер-министр Армении Никол Пашинян, презри-
тельно именуемый в народе Николом–предателем. Этот субъект в интер-
вью так называемому «Первому новостному каналу, 1in.am», финанси-
руемому из-за океана, комментируя слова третьего президента РА Сержа
Азатовича Саргсяна о том, что «ракетные комплексы «Искандер» надо
бы ло применять уже в четвертый–пятый день Карабахской (сентябрь –
ноябрь 2020 г.) войны, когда Азербайджан накопил огромное количество
живой силы в Горадизе и на других участках», гнусно прошепелявил: «Ду -
маю, он должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов,
ответы на которые он знает. А может, он ответит, почему ракеты «Ис кан -
дер» не взорвались или взорвались лишь на 10%?» Օпытный ин тервьюер
Нвер Мнацаканян не смог скрыть своего удивления, услышав подобный
сколь откровенно лживый, столь и циничный ответ, и переспросил Па -
шиняна: «Разве так бывает?». Последовал ответ Никола-предателя: «Не
знаю … Может, оружие 80-х». Напомним читателям, что Ар мения в 2016 г.
при президентстве Сержа Саргсяна первой из зарубежных стран получила
из России ракетные комплексы «Искандер». Они были по казаны 21 сентяб -
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ря того же года на военном параде в День независимости Республики
Армения. Это вооружение было и остаётся предметом гор дости трёх по -
колений армян, начиная с ветеранов Великой Отечест венной войны, а так -
же для их детей и внуков. Армения приобрела это вооружение на основе сог -
лашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. Как утверждают компетент-
ные специалисты военного дела, это самые современные системы по унич -
тожению комплексов ПВО и ПРО про тивника, а также целей на расстоя-
нии до 500 км. Заметим, что на вооружении Еревана состоит экспортный
вариант комплекса «Искандер» с дальностью поражения 280 км.

Когда пишутся эти строки, меня одолевает чувство собственной ви -
ны за очередную хамскую, антироссийскую по своей сути выходку Нико -
ла–предателя. Вины за то, что еще 7 октября 2017 года я не смог до конца
доходчиво объяснить этому русофобу, тогда ещё оппозиционному депу-
тату Национального Собрания РА VI созыва, неизбежность строгой нака-
зуемости любого его антироссийского выпада, что имело место быть в тот
день на заседании НС РА. Помнится, как коллеги из оппозиционных фрак-
ций «осуждали» меня за непарламентское проявление моих эмоций в от -
ношении отъявленного и проплаченного из-за бугра сего дешевого соро-
совского прихлебателя. Почитатели Никола–предателя предлагали колле -
гам из правящей Республиканской фракции НС РА надеть на меня, де пу -
тата из фракции Республиканской партии Арташеса Гегамяна, в 2012–2017
гг. руководителя делегации НС РА в Парламентской Ассамб лее ОБСЕ, а
далее в 2017–2018 гг. сопредседателя Межпар ла ментской комиссии по
сотрудничеству Федерального Собрания Рос сийс кой Феде рации и На цио -
нального Собрания РА «смирительную ру башку». Уже не при ходится упо-
минать о назидательных выступлениях коллег из оппозиции. Помнится так -
же, как нынешний спикер парламента РА, тогда депутат оп позиционной
фракции Арарат Мирзоян с папкой под мышкой в поте лица заходил в ка -
бинеты членов депутатской комиссии НС РА по этике с мольбами приз ва -
ть к ответственности депутата А. Гегамяна … Комиссия по этике не стала
рассматривать сей инцидент по просьбе самих же николовцев по той про-
стой причине, что инициаторы этого действия, несмотря на свое скудоумие,
осознали, что в ходе открытого обсуждения с участием представителей
СМИ, аккредитованных в НС РА, присутствующим стало бы понятно, что
щедро проплаченными из-за бугра масс-медиа годами героизируемый об -
раз бесстрашного Никола Пашиняна – всего лишь ду тый пузырь, который
при внятной объяснительной работе попросту лопнет. Миф Пашиняна, слу -
чись обсуждение в комиссии по этике, окончательно был бы, повторюсь,
развенчан и за ним ещё более прочно закрепился бы образ маститого де -
шёвого провокатора.

Говоря о якобы неэффективности «Искандеров», не могу не привес -
ти слова разработчика легендарных «Искандеров», выдающегося россий с -
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кого учёного, доктора наук, конструктора с 37-летним стажем Влади мира
Ковалёва. «Заявляя о неработоспособности наших комплексов, Па шинян
должен отвечать за базар. Предъявлять столь серьезные претензии к ору -
жию и при этом публично признаваться, что он не знает сути воп роса, это не -
достойно для премьер-министра. Его слова об оружии 80-х – признак не -
вежественного дилетанта … Премьер-министр срочно нуждается в ликвида -
ции своей безграмотности, нужен ликбез. Он, видимо, либо двоечником
был в школе, либо краем уха слышал, что мощность боезаряда экспорт-
ного «Искандера» на 10% ниже, чем российского. Москва от Еревана ни -
когда этого не скрывала. Но Пашинян всё перепутал и ляпнул, что, мол, ар -
мянский боезаряд ракеты взрывается лишь на 10%. То есть он всё пере-
путал. Такой нелепости даже в знаменитых армянских анекдотах не быва-
ет», – сказал в беседе с корреспондентом «Комсомольской Прав ды» Вла ди -
мир Ковалёв. Ещё и ещё раз принося свои извинения выдающемуся учё-
ному, а также военно-политическому руководству России, ко торое из всех
стран – членов ОДКБ Армении первой передало на воо ру жение армянской
армии «Искандеры», которая поставила их на боевое дежурство. Хочу
возразить маститому учёному: убеждён, что Ни кол–предатель слово в сло -
во повторил на интернет-телевидении, работающем на американские дол -
лары, всё то, что ему было велено сказать с берегов Потомака и Туман -
ного Альбиона. Для этого достаточно проанализировать публикации и ин -
тер вью разного рода агентов влияния спецслужб Запада, в последние дни
буквально наводнившие финансируемые из-за бугра интернет-издания и
интернет-телевидение. Лейтмо тив их публикаций и телепередач имеет чёт-
кую геополитическую направленность и сводится к следующему: неоправ-
данность геополитического выбора Армении, «полностью отдавшей на от -
куп России» свою безопасность,  «ненадежность» российских систем элек -
т рон ной борьбы (РЭБ), которые оказались не в состоянии противодейст -
вовать турецким беспилотным летательным аппаратам «Байрактар», имею -
щимся на вооружении азер байджанской армии во время второй Кара бах -
ской войны. Далее в этом же духе. А чем же вызвана подобная активность
этого холуя западных спецслужб? Так вот, уважаемый читатель, в течение
последнего месяца «боль шой знаток» военного дела, она же по совмести-
тельству жена Нико ла–предателя побывала в Москве, и вся соросовская
про пагандистская гниль тиражировала блеф о том, что, дескать, Никол–пре-
датель вознамерился обзавестись в Первопрестольной жильём и после
своей отставки переедет жить в Россию. А между тем эта примитивная де -
шёвая уловка была призвана ввести в заблуждение наивных простаков
путем вбивания в их подсознание нелепой применительно к Николу мыс -
ли о том, что для него Россия – это его второй дом. Причём эта пропаган-
дистская химера в ос новном распространялась именно со стороны подпи-
тываемых соросовским фондом «Открытое общество – Армения» масс-
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медиа. А вот последовавшая за этим поездка все той же воительницы,
супруги Пашиняна в США (в Калифорнию, Лос-Анджелес) специально ос -
та лась незамеченной со стороны всё тех же соросовских СМИ, уже не при -
ходится говорить об упорном замалчивании всё чаще и чаще муссируе-
мой нейтральными СМИ РА (конечно, условно нейтральными) информа-
ции о приобретении семьей Пашиняна жилья в США и Канаде. Так вот, ува -
жаемый читатель, перед неизбежной попыткой бегства из Армении Па -
шинян должен был выс тупить с подобным антироссийским заявлением
именно в «День защитника Отечества». Он не теряет надежды попасть в
«программу защиты сви детелей», практикуемую в США. Правда, такая прог -
рамма рассчитана на свидетелей, разоблачающих крупные преступления
мафии, но любое правило имеет свои исключения. Да, Никол–предатель до
конца не вы пол нил задание спецслужб англосаксов, не смог полностью
сдать Арцах члену НАТО – Турции. Благодаря бдительности, благородству
и политической воле российского военно-политического руководства, лич -
но президента Российской Федерации Владимира Владимировича Пути -
на с вводом миротворческого контингента Российской Федерации в зону На -
горно-карабахского конфликта население Нагорного Карабаха было спа -
сено от геноцида.

Прямо в минуты, когда пишутся эти строки, Генеральный штаб Воо -
ру женных сил Республики Армения и представители высшего командова-
ния армянской армии выступили с заявлением, в котором потребовали не -
 медленной отставки Пашиняна и его правительства. «Генеральный штаб
Вооруженных сил РА выражает свой решительный протест в связи с ос -
во бождением от должности первого заместителя начальника Ге не раль -
ного штаба Вооруженных сил РА (речь о генерал-лейтенанте, Нацио наль -
ном Герое Армении Тиране Хачатряне, удостоенном этого звания в 2020
г. – А. Г.) по недальновидным и необоснованным причинам, которое бы -
ло осуществлёно без учета национальных и государственных интересов
Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чув -
ст вах. Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии
принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для
армянского народа ситуации. Вооруженные силы Армении долгое время
терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию Во ору -
женных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. Во -
оруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались пле-
чом к плечу со своим народом против врага. В связи с создавшейся ситуа-
цией Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-ми нистра и
правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от приме-
нения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Роди ну и Арцах. Ар -
мия всегда была с народом, как и народ с армией». Убеж дён, что оценки
Генштаба ВС РА полностью созвучны чувствам и пожеланиям подавляюще-
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го большинства населения РА, которое уберегло себя от воздействия тща-
тельно продуманной технологии оболванивания масс, ши роко практикуе-
мой в Армении на протяжении как минимум последних двух десятилетий со
стороны стратегов цветных революций.

В этой связи хотелось бы отметить, что Пашинян направил на ут -
верждение президента РА соответствующие приказы об освобождении от
за  нимаемых должностей начальника Генштаба ВС РА генерал-полковни-
ка Оника Викторовича Гаспаряна, а также первого заместителя начальни-
ка Генштаба ВС РА генерал-лейтенанта Тирана Вазгеновича Хачатряна.
Бо лее того, Никол–предатель, выступая в прямом эфире по так называе-
мому live-у, сделал заявление, в котором характеризовал требование ру -
ко водства Генштаба ВС РА как попытку военного переворота. Между тем,
в порядке напоминания читателям, приведу выдержку из заявления пре-
зидента РА Армена Саркисяна от 16 ноября 2020 года: «Дорогие со оте -
чественники в Армении, Арцахе и Диаспоре! Армянство всего мира в нас -
тоящее время переживает один из самых поворотных моментов тыся че -
летней истории нашего народа. Те цели, к которым мы всенародно стре  ми -
 лись после вожделенного обретения Матерью–Родиной независимости,
поколеблены. Мы потерпели поражение в навязанной нам войне как на
поле боя, так и в дипломатической и международной общественной плос-
костях. Вновь соболезную семьям и родным погибших, а раненым желаю
скорейшего выздоровления. Мы дети пережившего и преодолевшего Ге -
но цид народа. Можно потерпеть поражение в битве, но непозволительно
тер петь поражение как нация. Восстановить сожжённый соб ствен ными
ру ками дом и потерянную родину можно только одним способом – вновь
об ретя нашу победу и строя то государство, которым мы все действите -
льно будем гордиться. И мы это с уверенностью сможем сделать, трезво
оце нивая ситуацию, извлекши уроки из допущенных ошибок и сплочённо
приступив к делу национального возрождения. Какими бы ни были разли-
чия наших оценок относительно прошлого, очевидно, что мы ока зались пе -
ред беспрецедентными проблемами. Арцах тяжело ранен. Мы имеем взвол -
нованную общественность. Раненая экономика обременена гро мадными
со циальными проблемами. В результате большого потока пе ремещённых
из Арцаха в Армению имеется гуманитарная катастрофа. Чрезвычайно слож -
на также обусловленная эпидемией ситуация. На ко нец, уязвлён армян-
ский дух в любом углу мира. Наша страна сегодня – это больше не стра-
на, которая была 26 сентября, и даже не та, которая была 8 ноября. Мы не
можем игнорировать эту действительность и продолжать жить обычной
жизнью. В течение нескольких последних дней, созвучно требованию мо -
мента, я провёл политические консультации и нес колько десятков встреч с
парламентскими и непарламентскими силами, различными общественны-
ми организациями и личностями. Я провёл те ле фон ные разговоры с раз-
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ными структурами Диаспоры и нашими соотечественниками. Подав ляю -
щее большинство участников встреч согласны в одном вопросе: в соот-
ветствии с Конституцией отставка премьер-министра или отстранение от
должности и внеочередные парламентские вы боры. Очевидно, что, нес -
мотря на прекращение войны, Республика Ар цах, Республика Армения и
весь армянский народ вступают в новый этап испытаний, в котором каж-
дая ошибка может иметь катастрофические пос ледствия. В создавшейся
ситуации для армянского народа нет иного вы бора, кроме как быть еди-
ными и сплочёнными. В эти дни каждый из нас, осо бенно политические
деятели и государственные должностные лица, должны продемонстриро-
вать высокую ответственность и сдержанность, сконцентрировав усилия
исключительно на поиске путей преодоления соз давшегося кризиса. В
этой ситуации хочу обратиться к правоохранительным органам. У вас се -
годня очень большая ответственность, прежде всего обеспечить в нашей
стране правопорядок, быть крепкими, решительными, но в то же время каж -
дый раз, в каждом случае помня, что пе ред вами ваша сестра или брат. Ка -
кое-либо отклонение, какое-либо нарушение закона и законности непри-
емлемо и непростительно. Призываю вас соблюдать и защищать закон и
за конность. Мои замечания, сформировавшиеся в результате встреч и
консультаций, следующие: учитывая создавшуюся ситуацию и насущную
необходимость её достойного преодоления, прислушиваясь к обществен-
ному требованию, очевидно, что для то го, чтобы уберечь страну от потря-
сений, в конце концов неизбежны будут внеочередные выборы в Нацио -
нальное Собрание. В этом контексте, по-моему, единственным ответст -
венным подходом может быть объективная оценка правительством и пра-
вящей политической силой собственного по тенциала и представление в
сжатые сроки дорожной карты, где бу дут намечены сроки инициирования
со ответствующих конституционных про цессов, в результате которых
будет возможно провести внеочередные выборы в Национальное Соб -
рание, а до этого управление будет пе ре дано имеющему высокую квали-
фикацию Правительству националь ного согласия. В эти трудные для все -
го проживающего в Республике Ар мения, Республике Арцах и разных стра -
нах мира армянского народа дни мои вышеупомянутые замечания, нап -
равленные на преодоление кризиса, вытекают исключительно из общего-
сударственных и общенациональных интересов. Надеюсь, что все поли-
тические силы осознают ответственность момента и достойно выполнят
свою часть исторической миссии. Хочу напомнить, что сегодня за Арме нией
следят все: и наши друзья, и наши враги. 

У нас нет другой обязанности, кроме укрепления нашей страны. У
нас нет другого пути, кроме сплочения народа, не допуская ни каких слов и
шагов, содержащих опасность раскола общества. Только в единстве мы
смо жем выправить свою спину из согнутого под бременем по ражения сос -
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то яния и предстать как перед собой, так и перед будущими поколениями
и мировым сообществом как дети того народа, победить который невоз-
можно. Уверен, что армянский народ с честью и победно выйдет из создав -
шейся сложной ситуации. Храни нас всех Бог». Что ж, уважаемый читатель,
придется констатировать, что первым на призыв пре зидента РА отклик-
нулся Генеральный штаб ВС Республики Армении, что характеризует воен -
ное руководство Армении исключительно с положительной стороны.

Когда писались эти строки, распространилась информация, что пре-
зидент РА Армен Саркисян направил приказ премьер-министра Н. Паши -
няна об освобождении начальника Генштаба ВС РА от занимаемой долж-
ности в Конституционный суд РА с предложением дать заключение о кон-
ституционности приказа премьер-министра РА. Что ж, будем вни мательно
отслеживать ситуацию. С учетом сложившегося крайне слож ного положе-
ния в РА хотелось бы поделиться информацией с Россией. Из начально
провокационные заявления о якобы неэффективности оперативно-такти-
ческих ракетных комплексов «Искандер», вложенные в уста Никола–пре-
дателя его хозяевами, были далеко не случайными. Их следует рассмат-
ривать в тесной увязке с массовой закупкой «Байрактаров» Украиной у
Тур ции, искусственно нагнетаемой напряженностью в Дон бассе, чреватой
обернуться войной, антироссийской истерией в СМИ РА, финансируемых
Западом, да и в целом антироссийской истерией, раздуваемой отдельны-
ми странами – членами Евросоюза. Несомненно, что все эти действия яв ля -
ются звеньями одной цепи. Уже не приходится говорить о выступлении пре -
зидента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности,
посвященной отношениям Европы и США, в ко то рой он, в частности, ска-
зал: «Путин стремится ослабить европейский проект и союз НАТО, потому
что Кремлю гораздо проще запугивать от дельные страны, чем вести пере-
говоры с объединённым трансатлантическим сообществом. Российские вла-
сти хотят, чтобы другие думали, что наша система настолько же коррумпиро-
вана или даже более коррумпирована».

Анализируя слова Пашиняна о неэффективности оперативно-такти-
ческих ракетных комплексов «Искандер», вспоминаю басню известного рус -
 ского поэта, баснописца Ивана Андреевича Крылова «Мартышка и очки».
Не могу воздержаться и не изложить последние строчки из этой мудрой бас -
ни, по сути выражающей её мораль: «К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, – цены не зная ей, Невежда про нее свой толк все к ху -
ду клонит; А ежели невежда познатней,Так он ее еще и гонит».

Вместо послесловия. В эти критические для Армении часы не могу
не поделиться с читателями размышлениями о встрече 23 февраля т. г.
в офисе партии «На циональное Единение» с руководством Армя но–Рос -
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сийс кого военно-пат риотического казачьего союза имени Ло рис–Ме ли ко -
ва, объединяющего в своих рядах 8536 членов, потомков слав ных предста-
вителей казачества армянского происхождения. В настоящее время это
объединение возглавляет экс-командующий Объединенной груп пировкой
войск (сил) Республики Армения и Российской Федерации, генерал-лей-
тенант в от ставке Михаил Гургенович Григорян. Так вот двенад цать руко-
водителей объе динений казачества из областей РА, многие из которых
прошли славный боевой путь в годы первой Карабахской (1992−1994 гг.) и
второй Карабахской войн, с гордостью вспоминали удивительно па мят -
ные истории о воинском братстве с представителями Вооруженных сил
Рос  сий ской Федерации. В ходе торжества дружно, по-армянски востор-
женно и сердечно звучали здравицы в адрес воинов 102-й Российской
военной базы в Гюмри, четырёх погранотрядов Управления ФСБ России в
Ар мении, а также пилотов и служащих Российской авиабазы «Эребуни»,
ис требители которой в небе над Арменией несут службу в круглосуточ-
ном режиме. Не скрою, уважаемый читатель, что присутствующие на вст -
рече казачьи атаманы Армении троекратным «ура» приветствовали коман -
дира авиабазы «Эребуни» (летчика-аса, известного высоким мастерст-
вом, ко торому 3 мая 2019 года указом президента России глубокоуважае-
мого Владимира Владимировича Путина было присвоено звание «Зас лу -
жен ный военный летчик Российской Федерации»), полковника военно-кос -
мических сил РФ Александра Георгиевича Петрова. Автору этих строк в
тот памятный день удалось связаться с ним по телефону. Каждый из присут-
ствующих на нашем скромном торжестве хотел выразить всё тепло своего
сердца, более того, поприветствовать Александра Георгиевича от имени ты -
сяч и тысяч потомков казаков армянского происхождения, а также несколь-
ких тысяч членов партии «Национальное Единение». Что ж, пусть слова на -
шей искренней благодарности будут восприняты нашими российскими
братья ми по оружию как великое сожаление из-за абсолютной неадекватно-
сти Никола Пашиняна, повторюсь, ставленника спецслужб Запада, которого
привели к власти в РА в результате государственного переворота в апре-
ле–мае 2018 года. Того самого Никола–провокатора, который ещё двена-
дцать лет назад запятнал себя кровью 8 убиенных граждан и 2 полицейских
1 марта 2008 года во время беспорядков, спровоцированных при его непо-
средственном самом активном участии.

Уважаемый читатель, я убежден, что в случае непринятия Па ши -
няном требования об отставке можно сделать однозначный вывод: кукло-
воды Н. Пашиняна с берегов Потомака и Туманного Альбиона взяли курс на
разжигание гражданской войны в Республике Армения. Войны, которой,
вне всякого сомнения, воспользуется бы Турция, не будь недавнего заяв -
ления министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Вик то -
ро вича Лаврова об отношении России и идее «Великого Турана». Ни  кол
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провоцирует гражданскую войну в Армении. Приведём отдельные вы -
держки из интервью С. В. Лаврова от 19 февраля 2021 года, данного РБК
ТВ. Как следовало из интервью, глава МИД РФ Сергей Лавров не считает,
что Турция преследует цель создания «Великого Турана», он также не ду -
мает, что страны, которые были частью СССР, могут поддержать данную
идею. «Это мнение части общества. Не берусь определять в процентном
соотношении, кто так реагирует. Не думаю, что все из тех, кто вам это гово-
рил, знают, что такое «Великий Туран». Тема тюркоязычных отношений
достаточно глубоко проникла в ткань сотрудничества между Тур ци ей и со -
ответствующими странами, включая Азербайджан и ряд государств Цент -
ральной Азии. Есть Совет сотрудничества тюркоязычных го сударств, в
котором мы участвуем как наблюдатели. Несколько наших республик за -
интересованы в контактах. Там они продвигают конкретные проекты. Есть
ТЮРКСОЙ – Международная организация тюркской культуры. Существует
и такая структура, как Парламентская ассамблея тюркоязычных государств.
Все они функционируют уже достаточно давно. У них есть свои планы, про-
водятся мероприятия. В основном это происходит че рез культурные, язы-
ковые, образовательные традиции. Если же говорить о «Великом Туране»
как наднациональном образовании в историческом смыс ле, не думаю, что
Турция преследует такую цель. Не вижу, как в реальности страны, бывшие
частью СССР и ставшие независимыми государствами, могут эту идею в ка -
ком-то виде поддерживать. Наоборот, весь пафос их внешней политики и
практика их деятельности заключаются в том, чтобы укреплять свои нацио-
нальные государства. Что касается Турции, у нее есть интересы. Это ее соп -
леменники, говорящие на одном языке».

Более чем уверен, что многоопытный министр иностранных дел
Рос сии Сергей Лавров своим подобным миролюбивым заявлением ниве-
лировал нескрываемые попытки англосаксов посредством подстрекатель-
ства новоявленного неоосманского султана Реджепа Тайипа Эрдо гана
создать зону нестабильности по всему периметру российских границ, осо-
бенно на востоке Украины в Донбассе, в Чёрном море, в Арме нии. Увы, к
сожалению, даже весьма профессиональные специалисты в области гео-
политики несколько скептически восприняли столь мирные оценки С. В.
Лавровым действий султана Реджепа, который, ни для кого не является
сек ретом, неоднократно отмечался своей крайней деструктивностью в от -
дельных регионах Российской Федерации.

В завершение статьи хотелось бы верить, что агрессивное мень-
шинство, являющееся опорой Пашиняна, а также соросовское отребье
вку пе с представителями тоталитарных религиозных сект и ЛГБТ-сооб -
щест ва осознают всю серьёзность сложившейся в Республике Армения
ситуации и свою персональную ответственность за её дальнейшее обост-
рение. И не приведи Господь, если прольётся кровь на улицах Еревана, пер -

А. ГЕГАМЯН
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выми ответственными за это преступление перед армянским народом будут
Пашинян и его преступные подельники.

P. S. Как и следовало ожидать, сердобольные покровители Паши -
няна из Турции уж очень оперативно заволновались за судьбу своего парт -
нёра, Никола–предателя. Так, «большой друг армянского народа», тот,
который работает министром иностранных дел у Эрдогана, того са мо го
Эрдогана, который на параде в Баку взывал к душе Энвера-паши – пала-
ча армянского народа, одного из организаторов Геноцида армян в Ос -
манской империи (1915−1923 гг.), Мевлют Чавушоглу заявил, что власти
Турции расценивают события в Армении как попытку переворота. Этот «ве -
ликий гуманист», который вместе со своим султаном Эрдоганом умиляет-
ся, что от пролитой армянской крови во время второй Карабахской войны
душа дьявола Энвера-паши возрадуется, счёл возможным читать нра -
воучения армянским патриотам – генералам и офицерам. «Где бы в ми ре ни
происходил переворот, мы это осуждаем. Не только свержение правитель-
ства с помощью армии, а даже призыв с её стороны», – заявил этот новояв -
лен ный великий инквизитор, министр иностранных дел Турции Мев лют Ча -
вушоглу.

Что ж, уважаемый читатель, если американцы кинут Никола Вова е -
вича Пашиняна, как кинули сирийских курдов, бросив их на съедение тур-
кам, то в одном можно быть уверенным: Никол Пашинян всегда бу дет для
них желанным гостем. Этаким своеобразным живым пособием сердоболь-
ности Турции к своим холуям времён султана Реджепа Тайипа Эрдогана.

АРТАШЕС ГЕГАМЯН
Председатель партии «Национальное Единение»

REGNUM, 25. 02. 2021.
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ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ Է
ՀՐԱՀՐՈՒՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ

Անոտացիա
Համոզված եմ, որ Փաշինյանի կողմից հրաժարականի պահանջը չընդու -

նելու դեպքում կարելի է անել միանշանակ եզրակացություն. Ն.Փաշինյանի
տիկ նի կավարները Պոտոմակի և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերից որ դեգ -
րել են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական պատերազմ
հրա  հ րելու ուղեգիծ։ Պատերազմ, որից, կասկածից վեր է, կօգտվեր Թուր քի -
ան, եթե չլիներ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար
Սեր գեյ Վիկտորովիչ Լավրովի վերջերս արած հայտարարությունը «Մեծ Թու -
րանի» գաղափարի հանդեպ Ռուսաստանի վերաբերմունքի մասին։ Նիկոլը քա -
ղաքացիական պատերազմ է հրահրում Հայաստանում։

2021 թ. փետրվարի 23-ին` «Հայրենիքի պաշտպանի օրը», երբ դաշ -
նա կցային և եղբայրական Ռուսաստանը, իսկ նրա հետ միասին նաև Ռու -
սաս տանի Դաշնության բոլոր իսկական բարեկամները նշում էին մար տա -
կան փառքի լուսավոր տոնը, այդ իրադարձությանն անտարբեր չէր կարող
մնալ նաև Հայաստանի վարչապետ, ԱՄՆ և Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ծա -
ռա  յությունների դրածո Նիկոլ Փաշինյանը, որին ժողովուրդը քամահրանքով
Նի կոլ–դավաճան է անվանում։ Այս սուբյեկտը, այսպես կոչված, «Առաջին
լրատ վական ալիք, 1in.am»-ին (որը ֆինանսավորվում է օվկիանոսի այն կող -
մից) տված հարցազրույցում, մեկնաբանելով ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Ազա -
տի Սարգսյանի խոսքերն այն մասին, թե «Իսկանդեր» հրթիռային հա մա -
 լիրները պետք էր գործի դնել արդեն Ղարաբաղյան պատերազմի (2020 թ. սեպ -
տեմբեր–նոյեմբեր) չորրորդ–հինգերորդ օրը, երբ Ադրբեջանը կեն դա նի ուժի
հսկայական քանակություն էր կուտակել Հորադիզում և այլ տեղա մա սե -
րում», ստորաբար սվսվացել էր. «Կարծում եմ` նա պետք է ունենա շատ հար -
ցերի պատասխանները և չտա հարցեր, որոնց պատասխանները նա գիտի։
Իսկ գուցե նա պատասխանի՞, թե ինչու «Իսկանդեր» հրթիռները չպայ  թեցին
կամ պայթեցին ընդամենը 10%-ով»։ Փորձառու հարցազրուցավար Նվեր Մնա -
ցականյանը չկարողացավ թաքցնել զարմանքը` լսելով ակնհայ տո րեն որ -
քան սուտ, նույնքան էլ ցինիկ նման պատասխան և նորից հարցրեց Փաշին -
յանին. «Մի՞թե այդպես լինում է»։ Եվ հետևեց Նիկոլ–դավաճանի պատաս -
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խա նը. «Չգիտեմ ... Գուցե 80-ականների զենք էր»։ Ընթերցողներին հի շեց -
նենք, որ Հայաստանը 2016 թ. Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք առա -
ջինն արտասահմանյան երկրներից Ռուսաստանից ստացավ «Իս կան դեր»
հրթիռային համալիրներ։ Դրանք ցուցադրվել են նույն թվականի սեպ տեմ -
բերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության Անկախության օրվան նվիր ված
զորա հանդեսում։ Այս զինատեսակը եղել և մնում է հայերի երեք սերուն դ ների
հպարտության առարկան` սկսած Հայրենական մեծ պատերազմի վե տե  րան -
 ներից, ինչպես նաև նրանց զավակների ու թոռների համար։ Հայաս տա նը այդ
սպառազինությունը ձեռք է բերել ՀԱՊԿ շրջանակում զենքի մա տա կարա -
րում ների մասին համաձայնագրերի հիման վրա։ Ինչպես հա վաս տիացնում
են ռազմական գործի խորագիտակ մասնագետները, դրանք հա կա ռակորդի
ՀՕՊ և ՀՀՊ համալիրների, ինչպես նաև մինչև 500 կմ հեռավո րութ յամբ թի -
րախ ների ոչնչացման ամենաարդիական համալիրներն են։ Նշենք, որ Երևանի
տրամադրության տակ է «Իսկանդեր» համալիրի արտահանա կան տարբե -
րա կը` 280 կմ խոցման հեռավորությամբ։

Երբ գրվում են այս տողերը, ինձ համակում է սեփական մեղքի զգա ցո -
ղությունը Նիկոլ–դավաճանի հերթական` իր էությամբ անպատկառ հակա ռու -
սա կան պահվածքի համար։ Մեղք այն բանի համար, որ դեռևս 2017 թ. հո կ -
տեմ բերի 7-ին ես չկարողացա մինչև վերջ ընկալելի բացատրել այդ ռուսա -
տյացին` այն ժամանակ դեռ ՀՀ VI գումարման Ազգային ժողովի ընդդիմա -
դիր պատգամավորին, նրա ցանկացած հակառուսական ելույթի (ինչը տեղի
ունեցավ այդ օրը ՀՀ ԱԺ նիստում) անթույլատրելիությունը, անխուսափելի և
խիստ պատժելիությունը։ Մտաբերում եմ, թե ինչպես էին ընդդիմադիր խմ -
բակցության գործընկերները «դատապարտում» ինձ սույն վերին աստի -
ճանի էժանագին ու արտասահմանից վարձատրվող սորոսական լափակե -
րի հանդեպ իմ հույզերի ոչ խորհրդարանական արտահայտչաձևի համար։
Նի կոլ–դավաճանի երկրպագուները ՀՀ ԱԺ-ում կառավարող Հանրապետա -
կան խմբակցության գործընկերներին առաջարկում էին «զսպաշապիկ» հագ -
ցնել ինձ` Հանրապետական կուսակցության խմբակցության անդամ Ար տա -
շես Գեղամյանիս, որը 2012–2017 թթ. ղեկավարել է ՀՀ ԱԺ պատվիրակութ -
յունը ԵԱՀԿ Խորհրդարանական վեհաժողովում, իսկ այնուհետև` 2017–2018
թթ., եղել է Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի և ՀՀ Ազգային ժո -
ղո վի միջև համագործակցության Միջխորհրդարանական հանձնաժողովի
հա մա նախագահը։ Էլ չեմ հիշատակում ընդդիմադիր գործընկերների խրա -
տա  կան ելույթների մասին։ Հիշում եմ նաև, թե ինչպես էր ՀՀ ԱԺ ներկայիս
նա խա գահ, այն ժամանակ` դեռևս ընդդիմադիր խմբակցության պատգամա -
վոր Արարատ Միրզոյանը, թղթապանակը թևի տակ, քրտնակոլոլ, մտնում
ՀՀ ԱԺ էթիկայի պատգամավորական հանձնաժողովի անդամների աշխա -
տասեն  յակ ներ` պաղատելով պատասխանատվության կանչել պատգամա -
վոր Ա. Գե ղամյանին ... Էթիկայի հանձնաժողովը չքննարկեց այս միջադեպը
հենց նիկո լականների խնդրանքով` այն պարզ պատճառով, որ այդ գոր -
ծողության նա խա ձեռնողները, չնայած իրենց նեղմտությանը, հասկացել էին,
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որ բաց քն նարկման ընթացքում` ՀՀ ԱԺ-ում հավատարմագրված ԶԼՄ-ների
ներկա յացուցիչների մասնակցությամբ, ներկաներին հասկանալի կդառնար,
որ ար տա սահմանից շռայլորեն վարձատրվող մասմեդիաների տարիներ շա -
րու նակ հերոսականացրած անվախ Նիկոլ Փաշինյանի կերպարն ընդամենը
փու չիկ է, որը մատչելի բացատրական աշխատանքի դեպքում պարզապես
կպայթեր։ Փաշինյանի առասպելը էթիկայի հանձնաժողովի քննարկման պա -
րագայում, կրկնում եմ, պարզապես կցրվեր, և նրան էլ ավելի կսոսնձվեր էժա -
 նագին մոլի պրովոկատորի կերպարը։

Խոսելով «Իսկանդերների», իբր, անարդյունավետության մասին` չեմ
կարող չհիշատակել լեգենդար «Իսկանդերների» ստեղծողի` ռուս ականա վոր
գիտնական, գիտությունների դոկտոր, կոնստրուկտորի 37-ամյա ստաժ ունե -
ցող Վլադիմիր Կովալյովի խոսքերը: «Հայտարարելով մեր համալիրների ան -
աշխատունակության մասին` Փաշինյանը պետք է պատասխան տա ասածի
համար։ Այսքան լուրջ մեղադրանքներ ներկայացնել զենքին և միաժա մա նակ
խոստովանել, որ չի տիրապետում հարցի էությանը` անարժան պահ վածք է
վարչապետի համար։ Նրա խոսքերը 80-ականների զենքի մասին` տգետ
դի լե տանտի նշան են ... Վարչապետը կարիք ունի անհապաղ վե րաց նել իր
ան գրագիտությունը, հարկավոր է լիկբեզ։ Նա, ըստ երևույթին, կամ եր կուս -
ներ է ստացել դպրոցում, կամ ականջի ծայրով լսել է, որ ար տահանական
«Իս կանդերի» մարտական լիցքի հզորությունը 10%-ով փոքր է, քան ռու սա -
կանինը։ Մոսկվան Երևանից երբեք չի թաքցրել դա։ Բայց Փա շինյանն ամեն
բան խառնել է և դուրս տվել, որ, իբր, հայկական հրթիռի մար տական լիցքը
պայթում է ընդամենը 10%-ով։ Այսինքն` նա ամեն բան խառ նել է։ Նման ան -
հե թեթություն անգամ հանրահայտ հայկական անեկդոտ նե րում չի լինում», –
«Комсомольская Правда»-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Վլադիմիր Կո -
վալյովը։ Նորից ու նորից ներողություն խնդրելով ականավոր գի տնա կա -
նից, ինչպես նաև Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավա րութ յունից,
որը ՀԱՊԿ անդամ բոլոր երկրներից առաջինը Հայաստանի բա նակին է տվել
«Իսկանդերներ», որն այն մարտական հերթապահության է կանգնեցրել,
հա մարձակվում եմ առարկել անվանի գիտնականին, դիցուք. համոզված
եմ, որ Նիկոլ–դավաճանը ամերիկյան դոլարներով աշխատող ին տերնետ-
հեռուստատեսությունում բառ առ բառ կրկնել է այն ամենը, ինչը նրան հանձ -
նարարվել է Պոտոմակի և Մառախլապատ Ալբիոնի ափերից։ Դրա համար
բավական է վերլուծել Արևմուտքի հատուկ ծառայությունների տա րատե -
սակ ազդեցության գործակալների հրապարակումները և հարցա զրույցները,
որոնք վերջին օրերին տառացիորեն հեղեղել են արտասահ մանից ֆինանսա -
վորվող ինտերնետ-պարբերականները և ինտերնետ-հե ռուստատեսութ -
յունը։ Նրանց հրապարակումների և հեռուստահաղոր դում  ների լեյթմոտիվը
հստակ աշխարհաքաղաքական ուղղվածություն ունի և հանգում է հետևյա -
լին. Հայաստանի աշխարհաքաղաքական ընտրության չարդարացվածութ -
յունը, որն «իր անվտանգությունն ամբողջությամբ վար ձա կալության էր տվել
Ռուսաստանին», որ ռուսաստանյան էլեկտրոնային պայքարի համակար -
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գերը (ԷՊՀ) «հուսալի» չէին, որոնք ի վիճակի չեղան դի մա կայելու թուրքա -
կան «Բայրաքթար» անօդաչու թռչող սարքերին, որոնցով զինված էր ադր -
բեջանական բանակը Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժա մանակ։ Եվ
այնուհետև շարունակվում է այդ ոգով։ Իսկ ինչո՞վ է պայ մա նա վորված արև -
մտյան հատուկ ծառայությունների այդ հլու կամակատար ների նման ակ տի -
վությունը։ Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, վերջին ամսվա ըն թացքում ռազ -
մական գործի «մեծ գիտակը», նույն ինքը` համատեղության կար գով Նի -
կոլ–դավաճանի տիկինը մեկնել է Մոսկվա, և սորոսական ողջ քա րոզչական
նեխվածքը տարածում էր բլեֆն այն մասին, թե, իբր, Նի կոլ–դավաճանը
մտադրվել է Նախաթոռ մայրաքաղաքում բնակարան ձեռք բերել և իր հրա -
ժարականից հետո տեղափոխվել Ռուսաստան։ Մինչդեռ, այս պարզունակ
էժա նագին հնարքը նպատակ ուներ մոլորության մեջ գցել պար զամիտնե -
րին` նրանց ենթագիտակցության մեջ Նիկոլի մասին այն անհեթեթ միտքը
մտցնելով, թե Ռուսաստանը նրա համար երկրորդ տուն է։ Ընդ որում` այս
քարոզչական պատրանքը հիմնականում տարածում էին հենց սորոսյան
«Բաց հասարակություն – Հայաստան» հիմնադրամից սնվող մաս մե դիա ները։
Իսկ ահա այդ նույն մարտնչող կնոջ (Փաշինյանի տիկնոջ)` դրան հաջորդած
ճամփորդությունը ԱՄՆ (Կալիֆոռնիա, Լոս Անջելես) հատուկ աննկատ մնաց
այդ նույն սորոսական ԶԼՄ-ների կողմից, էլ չեմ ասում սորոսական լրատվա -
միջոց ների համառ լռության մասին ԱՄՆ-ում և Կանադայում Փաշինյանի ըն -
տանիքի բնակարան ձեռք բերելու` ՀՀ չեզոք (իհարկե` պայմանական չեզոք)
ԶԼՄ-ների կողմից ավելի ու ավելի հաճախ արծարծվող տեղեկատվության
վե րաբերյալ։ Եվ ահա, հարգելի ընթերցող, Հայաստանից փախչելու անխու -
սա փելի փորձից առաջ Փաշինյանը պետք է հանդես գար նման հա կա ռու սա -
կան հայտարարությամբ հենց «Հայրենիքի պաշտպանի օրը»։ Նա չի կորցնում
ԱՄՆ-ում գործող «վկաների պաշտպանության ծրագրում» հայտն վե լու հույսը։
Իհարկե, այդ ծրագիրը նախատեսված է այն վկաների համար, ովքեր բացա -
հայ տում են մաֆիայի խոշոր հանցագործությունները, բայց ցան կացած կանոն
իր բացառությունն ունի։ Այո, Նիկոլ–դավաճանը մինչև վերջ չի կատարել ան -
գլո սաքսերի հատուկ ծառայությունների տված հանձնարա րութ  յունը, չի կա րո -
ղա ցել լրիվ հանձնել Արցախը ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուր քիա յին։ Ռուսաստանի
ռազ  մաքաղաքական ղեկավարության, անձամբ Ռուսաս տա նի Դաշնության
նա   խագահ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինի զգոնութ յան, վեհանձնության
և քա ղաքական կամքի շնորհիվ Ղարաբաղյան հակա մարտության գոտի Ռու -
սաս տանի Դաշնության խաղաղապահների զորա կազմի մուտքով Լեռնային Ղա -
րա բաղի բնակչությունը փրկվեց ցեղասպա նութ  յունից։

Ճիշտ այն պահին, երբ գրվում են այս տողերը, Հայաստանի Հանրա -
պե  տության Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբը և հայկական բանակի բարձ -
րա գույն հրամանատարության ներկայացուցիչները հանդես եկան հայտա -
րա րությամբ, որով պահանջեցին Փաշինյանի ու նրա կառավարության ան -
հապաղ հրաժարականը։ «ՀՀ Զինված ուժերի Գլխավոր շտաբը իր վճռա -
կան բողոքն է արտահայտում Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալին
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(խոսքը գեներալ-լեյտենանտ, Հայաստանի Ազգային հերոս Տիրան Խա չա տ ր -
յանի մասին է, որն այդ կոչմանն արժանացել է 2020 թ. – Ա. Գ.) պաշտոնից
ազա   տելու առնչությամբ` անհեռատես և չհիմնավորված պատճառներով, որն
իրա կանացվել է առանց Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պե -
տա կան շահերը հաշվի առնելու` հիմնվելով միայն անձնական և հա վա կ նոտ
զգացմունքների վրա: Երկրի համար այսպիսի ծանր պայմաններում նման
որո շումը հակապետական և անպատասխանատու քայլ է: ՀՀ վարչա պետը
և կառավարությունն այլևս ի վիճակի չեն ընդունելու ադեկվատ որո շում ներ`
հայ ժողովրդի համար այս ճգնաժամային և ճակատագրական իրա վի ճա -
կում: ՀՀ Զինված ուժերը երկար ժամանակ համբերատար կերպով հան  դուր -
ժում էր գործող իշխանության կողմից զինված ուժերը վար կա բե կե լուն ուղ -
ղված «գրոհները», սակայն ամեն ինչ ունի իր սահմանները: ՀՀ զինուժը
պատ վով է կատարել իր պարտքը, իր ժողովրդի հետ ուս ուսի մարտն չել
թշնամու դեմ: Ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված` ՀՀ Զին ված ուժե -
րը պահանջում են ՀՀ վարչապետի և կառավարության հրա ժա րականը, միա -
ժամանակ նախազգուշացնում` ձեռնպահ մնալ ժողովրդի դեմ ուժ կիրառե -
լուց, ում զավակները զոհվել են` պաշտպանելով Հայրենիքն ու Արցախը:
Բանակը միշտ եղել է ժողովրդի հետ, ինչպես ժողովուրդն է բա նա կի հետ»:
Համոզված եմ, որ ՀՀ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի գնա հա տա կան նե րը լիո վին
համահունչ են ՀՀ բնակչության ճնշող մեծամասնության զգաց մունք նե րի և
ցանկությունների հետ, որը կարողացավ զերծ պահել իրեն Հայաս տա նում
գունավոր հեղափոխությունների ստրատեգների կողմից առնվազն վեր  ջին
եր կու տասնամյակում լայնորեն կիրառվող` զանգվածներին բթաց նե լու ման -
րա կրկիտ մտածված տեխնոլոգիայի ազդեցությունից։

Այս առնչությամբ կցանկանայի նշել, որ Փաշինյանը ՀՀ նախագահի
հաս  տատմանն է ուղարկել համապատասխան հրամաններ զբաղեցրած
պաշ  տոններից ՀՀ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ-գնդապետ Օնիկ
Վիկ  տորի Գասպարյանին, ինչպես նաև ՀՀ ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետի առա -
 ջին տեղակալ, գեներալ-լեյտենանտ Տիրան Վազգենի Խաչատրյանին հե ռաց -
նելու մասին։ Ավելին, Նիկոլ–դավաճանը, ուղիղ եթերով հանդես գա լով, այս -
 պես կոչված, live-ով, հայտարարություն արեց, որում ՀՀ ԶՈւ Գլխավոր շտա -
բի ղեկավարության պահանջը որակեց որպես ռազմական հեղա շրջ ման փորձ։
Մինչդեռ, ընթերցողների համար հիշեցման կարգով մեջբերում կա տարեմ
ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի 2020 թ. նոյեմբերի 16-ի հայ տա  րարութ յու -
նից. «Սիրելի հայրենակիցներ Հայաստանում, Արցախում և Սփյուռ քում, աշ -
խար հասփյուռ հայությունը ներկայումս ապրում է մեր ազգի հա զա րամյա
պատ մության ամենաշրջադարձային պահերից մեկը։ Այն նպա տակ ները, որոնց
ազգովի ձգտում էինք Մայր հայրենիքի բաղձալի ան կա խա ցումից հե տո, սա -
սանված են։ Մենք պարտվեցինք մեզ պարտադրված պա տերազ մում` ինչ -
պես ռազմի դաշտում, այնպես էլ դիվանագիտական և մի ջազգային հանրա -
յին հարթակներում։ Կրկին ցավակցում եմ զոհվածների ըն տանիք ներին ու
հարազատներին, իսկ վիրավորներին մաղթում եմ շու տա փույթ ապաքի -

988

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



նում: Մենք զավակներն ենք Ցեղասպանությունը վե ր ապ րած և հաղթահա -
րած ժողովրդի: Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի
է պարտվել որպես ազգ: Սեփական ձեռքերով վառած տունը և կորցրած հայ -
րենիքը կարելի է վերականգնել միայն մի ձևով` վե րա գտնե լով մեր հաղթա -
նակը և կառուցելով այն պետությունը, որով բոլորս իրա պես հպարտ կլինե -
նք: Եվ մենք դա վստահաբար կարող ենք անել` սթափ գնահատելով իրա -
վի ճակը, դասեր քաղելով թույլ տրված սխալներից և համախմբված լծվելով
ազգային վերածննդին։ Ինչպիսին էլ լինեն անց յա լի վերաբերյալ մեր գնա -
հա տականների տարբերությունները, ակնհայտ է, որ հայտնվել ենք աննա -
խադեպ խնդիրների առջև: Արցախը ծանր վիրավոր է: Ունենք ալեկոծված
հա սարակություն: Վիրավոր տնտեսությունը ծան րա բեռ նված է սոցիալա -
կան վիթխարի խնդիրներով: Արցախից Հայաստան տե ղա փոխվածների մեծ
հոսքի արդյունքում առկա է մարդասիրական աղետ: Չա փազանց բարդ է նաև
համաճարակով պայմանավորված իրավիճակը: Ի վեր ջո, խոցված է հայի
ոգին` աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Մեր երկիրն այս օր այլևս այն եր -
կիրը չէ, որն ունեինք սեպտեմբերի 26-ին, և նույնիսկ այն չէ, ինչ ունեինք նոյեմ -
բերի 8-ին: Մենք չենք կարող անտեսել այս իրա կա նութ յու նը և շարունակել
ապրել սովորական կյանքով։ Վերջին մի քանի օրերի ըն թացքում, պահի հրա -
մայականին համահունչ, քաղաքական խոր հր դակ ցութ յուններ և մի քանի
տասն յակ հանդիպումներ եմ անցկացրել խոր հր դա րա նական և արտա խոր -
հրդա րա նական ուժերի, հասարակական տարբեր կազ  մակերպությունների
ու անհատների հետ: Հեռախոսազրույցներ եմ ունե ցել Սփյուռքի տարբեր կա -
ռույցների և մեր հայրենակիցների հետ: Հան դիպ ման մասնակիցների բացար -
ձակ մեծամասնությունը համակարծիք է մեկ հարցում` Սահմանադրությանը
համապատասխան վարչապետի հրա ժա րական կամ պաշտոնավարման
դա դարեցում և արտահերթ խորհրդա րա նական ընտրություններ: Ակնհայտ է,
որ չնայած պատերազմի դադա րեց մա նը, Արցախի Հանրապետությունը, Հա -
յաստանի Հանրապետությունը և ողջ հայ ժողովուրդը թևակոխում են նոր
փորձությունների շրջան, որում յու րա քանչյուր սխալ կարող է աղետալի հե -
տև անքներ ունենալ: Ստեղծված իրա վիճակում հայ ժողովրդի համար այլ -
ընտրանք չկա, քան լինել միաս նա կան և համախմբված: Այս օրերին մեզա -
նից յուրաքանչյուրը, հատկապես քա ղա քական գործիչները և պետական
պաշտոնյաները պետք է դրսևորեն բարձր պատասխանատվություն ու զսպ -
վածություն` ջանքերը կենտ րո նաց նե լով բացառապես ստեղծված ճգնաժամը
հաղթահարելու ուղիներ փնտ րե լու վրա: Այս իրավիճակում ուզում եմ դիմել
իրա վապահ մարմիններին: Դուք այս օր շատ մեծ պատասխանատվություն
ունեք` նախ և առաջ մեր երկրում ապա հովելու կարգուկանոն, լինել ամուր,
վճ ռական, բայց, միևնույն ժա մա նակ, յուրաքանչյուր անգամ, յուրաքանչյուր
առիթով հիշելով, որ ձեր դիմաց ձեր քույրն է կամ եղբայրը: Որևէ շեղում,
օրենքի և օրինականության որևէ խախ տում անընդունելի ու աններելի է: Կոչ
եմ անում ձեզ` պահպանել ու պաշտ պանել օրենքը և օրինականությունը: Հան -
դիպումների և խոր հր դակ ցութ յունների արդյունքում ձևավորված իմ դիտար -
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կումները հետևյալն են` հաշ վի առնելով ստեղծված իրավիճակը և այն արժա -
նա պատվորեն հաղ թա հա րելու հրամայականը, ականջալուր լինելով հան -
րա յին պահանջին, ակն հայտ է, որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահելու հա -
մար ի վերջո ան խու սա փե լի են լինելու Ազգային ժողովի արտահերթ ըն -
տրությունները: Այս համա տեքս տում, իմ կարծիքով, միակ պատասխանա -
տու մոտեցումը կարող է լի նել կառավարության և իշխող քաղաքական ուժի
կողմից սեփական ներուժը օբ յեկտիվ գնահատելը և սեղմ ժամկետում ճա -
նապար հային քարտեզ ներ կա յացնելը, որով կնախատեսվեն համապա տաս -
 խան սահմանադրական գործ ընթացների նախաձեռնման ժամկետները, որոնց
արդյունքում հնա րա վոր կդառնա իրականացնել Ազգային ժողովի արտա -
հերթ ընտրություններ, իսկ մինչ այդ կառավարումը կհանձնվի բարձր որակա -
վո րում ունեցող Ազ գա յին համաձայնության կառավարությանը: Հայաստանի
Հանրա պե տութ յան, Արցախի Հանրապետության ու աշխարհի տարբեր եր -
կր ներում բնակ վող ողջ հայ ժողովրդի համար այս դժվարին օրերին ճգնա -
ժա մը հաղթա հա րե լուն ուղղված իմ վերոնշյալ դիտարկումները բխում են բա -
ցառապես հա մա պետական և համազգային շահերից: Հուսով եմ, որ քա ղա -
քա կան բոլոր ուժե րը կգիտակցեն պահի պատասխանատվությունը և արժա -
նա պատ վո րեն կիրականացնեն պատմական առաքելության իրենց մասը։
Ուզում եմ հի շեց նել, որ այսօր Հայաստանին հետևում են բոլորը` թե´ մեր բա -
րե  կամ նե րը և թե´ մեր թշնամիները: Մենք ուրիշ պարտականություն չունենք,
բացի մեր եր կիրը հզորացնելը:

Մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք, բացի ժողովրդին համախմբելը` տու -
րք չտալով հասարակության պառակտման վտանգ պարունակող որևէ խոս -
քի և քայլի: Միայն միասնականությամբ մենք կկարողանանք պար տութ յան
բեռի տակ ճկված վիճակից ուղղել մեր մեջքը, և թե´ մեզ, թե´ ապագա սե -
րունդ  ներին ու համաշխարհային հանրությանը ներկայանալ որպես զա վակ -
ներն այն ժողովրդի, որին հաղթելն անհնարին է: Վստահ եմ, որ հայ ժողո վուր -
դը պատվով և հաղթական դուրս կգա ստեղծված դժվարին իրա վի ճա կից:
Աստ ված պահապան բոլորիս»։ Դե ինչ, հարգելի ընթերցող, ստիպված եմ
փաս տել, որ ՀՀ նախագահի կոչին առաջինն արձագանքեց Հայաստանի Հան -
 րապետության ԶՈւ Գլխավոր շտաբը, ինչը Հայաստանի ռազմական ղե կավա -
րությանը բնորոշում է բացառապես դրական կողմով։

Երբ գրվում էին այս տողերը, տարածվեց նաև տեղեկատվություն, որ
ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանը վարչապետ Ն. Փաշինյանի հրամանը ՀՀ
ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետին զբաղեցրած պաշտոնից հեռացնելու մասին
ուղար կել է ՀՀ Սահմանադրական դատարան` ՀՀ վարչապետի հրամանի
սահ  մանադրականության վերաբերյալ եզրակացություն տալու առա ջար -
կով։ Դե ինչ, ուշադիր կհետևենք իրավիճակին։ Հաշվի առնելով ՀՀ-ում
ստեղծ ված ծայրահեղ բարդ իրավիճակը` կցանկանայի որոշ տեղեկություն -
ներով կիսվել Ռու սաստանի հետ։ Տերերի կողմից Նիկոլ-դավաճանի բերա -
նում դրված` «Իս կան դեր» օպերատիվ-տակտիկական հրթիռային համալիր -
ների, իբր, ան ար դյունավետության մասին սկզբից ևեթ սադրիչ հայ տա րա -

990

Ա. ԳԵՂԱՄՅԱՆ



րությունները բնավ պատահական չէին։ Դրանք պետք է դիտարկել Թուր -
քիայից Ուկրա ի նա յի` զանգվածաբար «Բայրաքթարներ» գնելու, Դոնբա սում
արհեստա կա նո րեն թեժացվող լարվածության (ինչը հղի է պատերազմի վե -
րաճման վտան գով), ՀՀ-ում Արևմուտքից ֆինանսավորվող ԶԼՄ-ների հա -
կա ռու սա կան հիստերիայի, և առհասարակ Եվրամիության առանձին անդամ
երկր նե րի կող մից ծավալվող հակառուսական հիստերիայի հետ սերտ շաղ -
կապման մեջ։ Անկասկած, այս բոլոր գործողությունները մեկ շղթայի օղակ -
ներն են։ Էլ չեմ ասում Մյունխենի անվտանգության կոնֆերանսում ԱՄՆ նա -
խա գահ Ջո Բայ դենի ելույթի մասին` նվիրված Եվրոպայի և ԱՄՆ հարա -
բերություն ներին, որում նա, մասնավորապես, ասաց. «Պուտինը ձգտում է
թուլացնել եվրո պա կան նախագիծը և ՆԱՏՕ դաշինքը, որովհետև Կրեմլի
հա մար ան հա մե մատ ավելի հեշտ է վախեցնել առանձին երկրների, քան
բանակցություններ վա րել միավորված տրանսատլանտյան ընկերակցութ -
յան հետ։ Ռուսական իշ խանությունները ցանկանում են, որպեսզի մյուսները
մտածեն, թե մեր հա մա կարգը նույնքան է կոռումպացված կամ նույնիսկ ավե -
լի շատ է կոռումպացված»։

Վերլուծելով Փաշինյանի խոսքերը «Իսկանդեր» օպերատիվ-տակ տի -
կա կան հրթիռային համալիրների անարդյունավետության մասին` մտա բե -
րում եմ ռուս հայտնի բանաստեղծ, առակագիր Իվան Անդրեևիչ Կռիլովի
«Կա պիկը և ակնոցները» առակը։ Չեմ կարող զսպել գայթակղությունս և
չներ կայացնել այդ իմաստուն առակի վերջին տողերը, որոնք, ըստ էության,
տա լիս են առակի բարոյախրատական իմաստը. «К несчастью, то ж бывает
у людей: Как ни полезна вещь, — цены не зная ей, Невежда про нее свой толк
все к худу клонит; А ежели невежда познатней, Так он ее еще и го нит»
(«Ցա վոք, նույնն է և մարդկանց մոտ. Որքան էլ իրն օգտակար` եթե գինը
չգի  տի, Տգետն այն կվատաբանի ավելի, Իսկ եթե տգետն այդ անվանի է
ավե լի` Այն իրենից էլ ավելի հեռու կվանի»)։ 

Վերջաբանի փոխարեն: Հայաստանի համար օրհասական այս ժա մե րին
չեմ կարող ընթերցողների հետ չկիսել խոհերս «Ազգային Միաբանություն»
կու սակ ցության գրասենյակում Լոռիս–Մելիքովի անվան հայ–ռուսական
ռազ  մահայրենասիրական կազակական միության (միավորում է հայկական
ծա գում ունեցող կազակների փառահեղ հետնորդ 8536 անդամի) ղե կա վա -
րութ յան հետ ս. թ. փետրվարի 23-ի հանդիպման մասին։ Ներկայում այդ
միավորումը գլխավորում է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաս տա -
նի Դաշնության զորքերի (ուժե րի) Միավորված խմբավորման նախկին
հրամանատար, պաշ տո նա թող գեներալ-լեյտենանտ Միխայիլ Գուրգենի Գրի -
գորյանը։ Եվ ահա, ՀՀ մար զերի կազակական միավորումների տասներկու
ղեկավարներ, որոնցից շա տերն անցել են փառահեղ մարտական ճա -
նապարհ Ղարաբաղյան առա ջին (1992–1994 թթ.) պատերազմի տարիներին
և Ղարաբաղյան երկրորդ պա տե րազմի ժամանակ, հպարտությամբ պատ -
մում էին զարմանալիորեն հի շար ժան պատմություններ Ռուսաստանի Դաշ -
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նության Զինված ուժերի ներ կա  յացուցիչների հետ զինվորական եղ բայ -
րության մասին։ Հանդիսության ժա մանակ բարեկամաբար, հային հատուկ
հիացմունքով և սրտալից էին հնչում կենացներն ի պատիվ Գյումրու 102-րդ
ռուսական ռազմակայանի, Հա յաս տանում Ռուսաստանի ԱԴԾ Վարչության
չորս սահմանապահ ջո կատ ների, ինչպես նաև ռուսական «Էրեբունի» ավիա -
բազայի օդաչուների և ծա ռայողների, որի կործանիչները Հայաստանի
երկնքում շուրջօրյա ծա ռա յութ յուն են իրականացնում։ Չեմ թաքցնի, հար -
գելի ընթերցող, որ հան դիպ մա նը ներկա Հայաստանի կազակ ատաման -
ները եռակի «հուռաներով» ող ջու նեցին «Էրեբունի» ավիաբազայի հրա -
մանատար (բարձր վար պե տութ յամբ հայտնի աս օդաչու, որին 2019 թ.
մայիսի 3-ին Ռուսաստանի նախա գահ, մեծարգո Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ
Պուտինի հրամանագրով շնորհ վեց «Ռուսաստանի Դաշնության վաստա -
կավոր մարտական օդաչու» կո չում), ՌԴ ռազմատիեզերական ուժերի գն -
դապետ Ալեքսանդր Գեորգիևիչ Պետ րո վին։ Տողերիս հեղինակին այդ հի -
շարժան օրը հաջողվեց հեռախոսով կապ վել նրա հետ։ Մեր համեստ հան -
դի սությանը ներկա յուրաքանչյուր ոք ցան կա նում էր իր սրտի ողջ ջեր -
մությունը փոխանցել, ավելին` ողջունել Ալեք սան դր Գեորգիևիչին հայ կա -
կան ծագում ունեցող կազակների հազարավոր հետ նորդների, ինչպես նաև
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության մի քա նի հազար անդամների
անունից։ Դե ինչ, թող մեր անկեղծ երախ տա գի տութ յան խոսքերն ընկալվեն
մեր ռուս զինակից եղբայրների կողմից որպես մե ծագույն ափսոսանք Նիկոլ
Փաշինյանի, կրկնում եմ` Արևմուտքի հատուկ ծա ռայությունների դրածոյի
բացարձակ անադեկվատության համար, որին ՀՀ-ում իշխանության բերե -
ցին 2018 թ. ապրիլ–մայիսի պետական հե ղա շրջ ման արդյունքում։ Այն նույն
Նիկոլ–պրովոկատորի, որը դեռևս տասներկու տա րի առաջ ձեռքերը թա -
թախեց 8 սպանված քաղաքացիների և 2 ոստիկանի արյան մեջ 2008 թ.
մարտի 1-ին, իր իսկ անմիջական ակտիվ մաս նակցությամբ սադրված ան -
կար գությունների ժամանակ։

Հարգելի ընթերցող, համոզված եմ, որ Փաշինյանի կողմից հրա ժա րա -
կա նի պահանջը չընդունելու դեպքում կարելի է անել միանշանակ եզրա կա -
ցութ յուն. Ն. Փաշինյանի տիկնիկավարները Պոտոմակի և Մառախլապատ
Ալ  բիոնի ափերից որդեգրել են Հայաստանի Հանրապետությունում քաղա -
քա ցիական պատերազմ հրահրելու ուղեգիծ։ Պատերազմ, որից, կասկածից
վեր է, կօգտվեր Թուրքիան, եթե չլիներ Ռուսաստանի Դաշնության արտա -
քին գործերի նախարար Սերգեյ Վիկտորովիչ Լավրովի վերջերս արած հայ -
տա րա րությունը «Մեծ Թուրանի» գաղափարի հանդեպ Ռուսաստանի վե -
րա  բերմունքի մասին։ Նիկոլը քաղաքացիական պատերազմ է հրահրում
Հա  յաս տանում։ Որոշ մեջբերումներ կատարենք Ս. Վ. Լավրովի 2021 թ. փե -
տր վարի 19-ի հարցազրույցից` տրված РБК ТВ-ին։ Ինչպես հետևում է հար -
ցազրույցից` ՌԴ ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը չի կարծում, թե Թուր քիան
հետապնդում է «Մեծ Թուրան» ստեղծելու նպատակ, նա նաև չի մտա ծում այն
մասին, որ երկրները, որոնք եղել են ԽՍՀՄ մաս, կարող էին սատա րել այդ
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գա ղափարին։ «Դա հասարակության մի մասի կարծիքն է։ Հանձն չեմ առնի
տոկոսային հարաբերությամբ ասել, թե ով ինչպես կարձագանքի։ Չեմ կար -
ծում, որ բոլոր նրանք, ովքեր Ձեզ ասել են դա, գիտեն, թե ինչ է «Մեծ Թուր -
անը»։ Թյուրքալեզու հարաբերությունների թեման բավական խորն է թա -
փան ցել Թուրքիայի և համապատասխան երկրների (ներառյալ Ադր բեջանը
ու Կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրներ) միջև համա գոր ծակ ցության
հենքի մեջ։ Կա Թյուրքալեզու պետությունների համա գոր ծակ ցութ յան խոր -
հուրդ, որին մենք մասնակցում ենք որպես դիտորդներ։ Մեր մի քա նի հան -
րա պետություններ շահագրգռված են այդ շփումների հարցում։ Այն տեղ նրանք
կոնկրետ նախագծեր են առաջ մղում։ Կա ԹՅՈւՐՔՍՈՅ-ը` Թյուր քական մշա -
կույթի միջազգային կազմակերպությունը։ Գոյություն ունի նաև այնպիսի
կառույց, ինչպես Թյուրքալեզու պետությունների խորհր դա րա նական վեհա -
ժողովը։ Դրանք բոլորը գործում են արդեն բավական վա ղուց։ Դրանք իրենց
պլաններն ունեն, իրականացվում են միջոցառումներ։ Դա հիմնականում
տե ղի է ունենում մշակութային, լեզվական, կրթական ավան դույթի միջոցով։
Իսկ եթե խոսենք «Մեծ Թուրանի» մասին` որպես վե րազ գային կազմա վոր -
ման պատմական իմաստով, չեմ կարծում, թե Թուր քիան նման նպատակ է
հե տապնդում։ Չեմ կարծում, թե իրականում ԽՍՀՄ մաս եղած և անկախ պե -
տություններ դարձած երկրները կարող են ինչ-որ ձևով սատարել այդ գա -
ղափարին։ Ընդհակառակը, նրանց արտաքին քա ղա  քականության ողջ պա -
թոսը և նրանց գործունեության պրակտիկան հան գում են այն բանին, որ -
պեսզի ամրապնդեն իրենց ազգային պետութ յուն նե րը։ Ինչ վերաբերում է Թուր -
քիային, նա շահեր ունի։ Դրանք նրա ցեղակիցներն են, որոնք խոսում են նույն
լեզվով»։

Ավելի քան վստահ եմ, որ Ռուսաստանի բազմափորձ արտ գործ նա -
խա րար Սերգեյ Լավրովն իր նման խաղաղասեր հայտարարությամբ չե ղար -
կել է անգլոսաքսերի անթաքույց փորձերը` նեոօսմանյան նորահայտ սուլ -
թան Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի սադրանքի միջոցով ստեղծել անկա յու նութ -
յան գոտի ռուսական սահմանների ողջ պարագծով, հատկապես Ուկրաի -
նա յի արևելքում` Դոնբասում, Սև ծովում, Հայաստանում։ Ավաղ և ցավոք, աշ   -
խարհաքաղաքականության ոլորտի անգամ բավական պրոֆեսիոնալ մաս -
 նագետները փոքր-ինչ թերահավատորեն ընկալեցին սուլթան Էրդո ղա նի գոր -
 ծողություններին Ս. Վ. Լավրովի տված այսքան խաղաղ գնա հա տա կան նե -
րը, այն սուլթանի, որը, ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, քանիցս աչքի է ընկել իր
ծայ րահեղ ապակառուցողականությամբ Ռուսաստանի Դաշնության առան -
ձին տարածաշրջաններում։

Հոդվածն ավարտելով` կցանկանայի հավատալ, որ Փաշինյանի նե -
ցու կը հանդիսացող ագրեսիվ փոքրամասնությունը, ինչպես նաև սորոսյան
թափ  թփուկները` տոտալիտար կրոնական աղանդների և ԼԳԲՏ-հանրույթի
ներ  կայացուցիչների հետ միասին, կգիտակցեն Հայաստանի Հան րա պե -
տութ  յունում ստեղծված իրավիճակի ողջ լրջությունը և իրենց անհատական
պա տասխանատվությունը դրա հետագա սրացման համար։ Եվ Աստված մի
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արաս ցե, որ արյուն հեղվի Երևանի փողոցներում, այդ հանցագործության
առա  ջին պատասխանատուները հայ ժողովրդի առջև կլինեն Փաշինյանն ու
իր հանցակիցները։

Հ. Գ. Ինչպես և պետք էր սպասել, Փաշինյանի սրտացավ հովա նա վոր -
նե րը Թուրքիայից չափից ավելի օպերատիվորեն անհանգստացան իրենց
գործ ընկերոջ` Նիկոլ–դավաճանի ճակատագրի համար։ Այսպես, «հայ ժողո -
վրդի մեծ բարեկամը», նա, ով արտաքին գործերի նախարար է աշխատում
Էր դողանի մոտ, ով Բաքվի զորահանդեսի ժամանակ ոգեկոչում էր հայ ժո -
ղո վրդի դահիճ, Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության (1915–
1923 թթ.) կազմակերպիչներից մեկին` Էնվեր փաշային, Մևլութ Չա վուշ  օղ -
լուն, հայտարարել է, որ Թուրքիայի իշխանությունները Հայաս տա նում տեղի
ունեցող իրադարձությունները գնահատում են որպես հեղա շրջ ման փորձ։ Այս
«մեծ մարդասերը», որն իր սուլթան Էրդողանի հետ միասին խան դաղատում
էր, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազի ժամանակ հեղ ված հայկական
արյունից սատանա Էնվեր փաշայի հոգին կփառավորվի, հնա րավոր է հա -
մարել խրատ կարդալ հայ հայրենասերներին` գենե րալ նե րին ու սպաներին։
«Աշխարհում որտեղ էլ որ հեղաշրջում տեղի ունենա, մենք կդա տապար -
տենք այն։ Ոչ միայն կառավարության տապալումը բանակի օգ նությամբ,
այլև կոչը նրա կողմից», – ասել է այս նորահայտ մեծ հավա տա քննի չը` Թուր -
քի այի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։

Դե ինչ, հարգելի ընթերցող, եթե ամերիկացիները «քցեն» Նիկոլ Վո -
վա յի Փաշինյանին, ինչպես «քցեցին» սիրիական քրդերին` նրանց նետելով
թուր քերի երախը, ապա մի բանում կարելի է վստահ լինել. Նիկոլ Փա շին յա նը
միշտ ցանկալի հյուր կլինի վերջինների համար։ Որպես Սուլթան Ռեջեփ Թա -
 յիփ Էրդողանի ժամանակների համար Թուրքիայի սրտացավության մի յու -
րա  տեսակ կենդանի ձեռնարկ ճորտերի հանդեպ։ 

ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ
«Ազգային Միաբանություն» կուսակցության նախագահ
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«ТУПОЕ ОРУДИЕ В РУКАХ ЗАПАДА». 
ПАШИНЯНА ОБВИНИЛИ В ПОДРЫВЕ СОЮЗА С РОССИЕЙ

Экс-мэр Еревана в эфире Национальной службы новостей (НСН)
наз вал премьер-министра Армении русофобом-предателем, чьи слова об
«Ис кандерах» подлили масла в огонь «гибридной войны против армяно-
рос  сийского стратегического союза».

В Армении совершена попытка военного переворота, заявил премьер-
ми нистр Никол Пашинян после адресованного ему призыва Генштаба ВС
стра ны уйти в отставку. Ранее глава правительства инициировал уволь-
нение первого замглавы Главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна,
наз вавшего несерьёзными слова Пашиняна о непригодности российских
«Ис кандеров» во время войны в Нагорном Карабахе.

Армянский политик Арташес Гегамян в интервью НСН заявил, что
Па шинян давно не является самостоятельной фигурой, став марионеткой
в руках Запада. Он раскритиковал заявление премьера о российских воо -
ру жениях.

«23 февраля, в «День защитника Отечества», такую гнусную чушь
придумать?! Никола Пашиняна в России продолжают воспринимать как
самостоятельного человека, а он – прихвостень МI-6 и ЦРУ, он действует
по их указке. Он – тупое орудие в руках Запада, а сейчас он это сказал, по -
тому что началась новая антироссийская кампания по дискредитации
армии стра ны. И сразу все СМИ после заявления Пашиняна начали опош -
лять при сутствие российских военных в Армении. Идет массовая гибрид-
ная ин формационная война против армяно-российского стратегического со -
ю за, и именно с этой точки зрения нужно рассматривать заявление Пашин я -
на», – уве рен эксперт.

Гегамян считает, что подобные обвинения делаются лишь с целью
дис кредитировать российское оружие, а СМИ, которые «кормятся из рук
Фон дов Сороса, восхваляют турецкие беспилотники Bayraktar».

«Украина заключила контракт на поставку большой партии этих ап -
па ратов и открыто идет на обострение ситуации в Донбассе. Это всё зве -
нья одной цепи. Это всё управляется МI-6, его руководитель Ричард Мур
прибыл в Турцию, чтобы пообщаться с советником президента Тур ции Эр -
догана. Не случайно и квнщик Зеленский (президент Украины. – Прим.
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НСН) побывал в Великобритании и встретился с главой МI-6. Ар мения
будет в эпицентре антироссийской истерии в регионе Южного Кав каза. На -
до этому положить конец. Армения опозорилась, потому что тер пит отъяв -
ленного русофоба–предателя, которым является Никол Па шин ян. Когда
чувствуешь, что теряешь Родину, комментарии получаются слиш ком воз-
бужденными», – признался Арташес Гегамян.

В Генштабе ВС Армении считают, что «премьер и правительство не
в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации». Это
заяв ление против Пашиняна подписали начальник Генштаба ВС Оник
Гас парян, его заместители, главы управлений и корпусов. Экс-президент
Ар мении Роберт Кочарян призвал сограждан поддержать военных.
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«ԲՈՒԹ ԳՈՐԾԻՔ ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ ՁԵՌՔԻՆ»: ՓԱՇԻՆՅԱՆԻՆ
ՄԵՂԱԴՐԵԼ ԵՆ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ՀԵՏ ԴԱՇԻՆՔԸ ԽԶԵԼՈՒ ՄԵՋ

Երևանի նախկին քաղաքապետը Ռուսաստանի Դաշնության Նորութ -
յուն ների Ազգային ծառայության (НСН) եթերում Հայաստանի վարչապետին
ան վանել է ռուսատյաց–դավաճան, որի խոսքերն «Իսկանդերների» մասին
«հայ-ռուսական ռազմավարական դաշինքի դեմ «հիբրիդային պա տե րազ մի»
կրա կին յուղ են ավելացրել»։

Հայաստանում կատարվել է ռազմական հեղաշրջման փորձ, հայ տա -
րա րեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երկրի ԶՈւ Գլխավոր շտաբի կողմից
իրեն հասցեագրված հրաժարականի կոչից հետո։ Ավելի վաղ կառա վա -
րութ  յան ղեկավարը նախաձեռնել էր պաշտոնից հեռացնել Հայաստանի ԶՈւ
Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանին, որն ան -
լուրջ էր անվանել Փաշինյանի խոսքերը Լեռնային Ղարաբաղում պա տե  րազ -
մի ժամանակ ռուսական «Իսկանդերների» անպետք լինելու մասին։

Հայ քաղաքական գործիչ Արտաշես Գեղամյանը НСН-ին տված հար -
ցա զրույցում ասաց, որ Փաշինյանը վաղուց արդեն ինքնուրույն ֆիգուր չէ`
խա  մաճիկ դառնալով Արևմուտքի ձեռքին։ Նա քննադատեց վարչապետի
հայ տարարությունը ռուսական սպառազինությունների մասին։

«Նման ստոր տխմարություն մտածել փետրվարի 23-ին` «Հայրենիքի
պաշտ պանի օ՞րը»։ Նիկոլ Փաշինյանին Ռուսաստանում շարունակում են
ըն կալել որպես ինքնուրույն մարդու, իսկ նա ՄԻ-6-ի և ԿՀՎ-ի քսու պնա կա լե -
զն է, նա գործում է նրանց ցուցումով։ Նա բութ գործիք է Արևմուտքի ձեռ քին,
իսկ հիմա նա դա ասել է, որովհետև սկսվել է երկրի բանակի վարկա բեկ ման
նոր հակառուսական քարոզարշավ։ Եվ անմիջապես  բոլոր ԶԼՄ-ները Փա շին -
 յանի հայտարարությունից հետո սկսեցին սևացնել Հայաս տա նում ռուս զին -
վո րականների ներկայությունը։ Ընթանում է զանգվածային հիբ րի դային տե -
ղեկատվական պատերազմ հայ-ռուսական ռազ մա վա րա կան դաշինքի դեմ,
և հենց այս տեսանկյունից պետք է դիտարկել Փա շին յա նի հայ տարարութ -
յունը», – համոզված է փորձագետը։

Գեղամյանը կարծում է, որ նման մեղադրանքներն արվում են միայն ռու -
 սական զենքը վարկաբեկելու նպատակով, իսկ ԶԼՄ-ները, որոնք «կե րակր -
վում են Սորոսի հիմնադրամների ձեռքից, գովաբանում են թուրքական Bay -
raktar անօդաչուները»։
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«Ուկրաինան այդ սարքերի մեծ խմբաքանակ ձեռք բերելու գործարք է
կնքել և բացահայտ գնում է իրավիճակի սրման Դոնբասում։ Այդ ամենը մեկ
շղթա յի օղակներն են։ Այդ ամենը կառավարվում է ՄԻ-6-ի կողմից, դրա ղե -
կա վար Ռիչարդ Մուրը մեկնել էր Թուրքիա, որպեսզի շփվի Թուրքիայի նա -
խա  գահ Էրդողանի խորհրդականի հետ։ Պատահական չէ նաև, որ ԿՎՆ-
ական Զելենսկին (Ուկրաինայի նախագահ – ծան.` НСН) մեկնել էր Մեծ Բրի -
 տանիա և հանդիպել ՄԻ-6-ի ղեկավարի հետ։ Հայաստանը Հարավ կով կաս -
յան տարածաշրջանում լինելու է հակառուսական հիստերիայի էպի կենտ -
րոնում։ Պետք է վերջ դնել դրան։ Հայաստանը խայտառակվել է, որով հե տև
հանդուրժում է մոլի ռուսատյաց–դավաճան Նիկոլ Փաշինյանին։ Երբ զգում
ես, որ կորցնում ես Հայրենիքդ, մեկնաբանությունները չափազանց զայ րա լից
են ստացվում», – խոստովանեց Արտաշես Գեղամյանը։

Հայաստանի ԶՈւ Գլխավոր շտաբում կարծում են, որ «վարչապետը և
կա ռա վարությունն ի վիճակի չեն ադեկվատ որոշումներ կայացնել ճգնա ժա -
մա յին իրավիճակում»։ Փաշինյանի դեմ այս հայտարարությունը ստորագրել
են ԶՈւ Գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը, նրա տեղակալները, վար -
չությունների և կորպուսների ղեկավարները։ Հայաստանի նախկին նա խա գահ
Ռոբերտ Քոչարյանը համերկրացիներին կոչ է արել սատարել զին վո րականներին։
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԳԵՂԱՄՅԱՆ

ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՄԻՈՒԹԵՆԱԿԱՆ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ

ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԸ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆ Է

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԽՄԲԱԳԻՐ՝ ՍԵՐԳԵՅ ԲԱԼԱՅԱՆՑ

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՇԱՐՎԱԾՔԸ, ԷՋԱԴՐՈՒՄԸ ԵՎ 

ԴԻԶԱՅՆԸ ՍՈՆՅԱ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆԻ

ՇԱՊԻԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԱՐԱՄ ՈՒՌՈՒՏՅԱՆԻ

ԹԱՐԳՄԱՆԻՉՆԵՐ՝ ԽՈՆԱՐՀ ՔԱՐԱՈՒՂԼԱՆՅԱՆ,

ՅԱՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, ՌՈՒԶԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՏԵՔՍՏԻ ՍՐԲԱԳՐԻՉ՝ ԹԱՄԱՐԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

АРТАШЕС ГЕГАМЯН

АЛЬТЕРНАТИВОЙ ВХОЖДЕНИЮ АРМЕНИИ 

В СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И БЕЛОРУССИИ

ЯВЛЯЕТСЯ ВОЙНА

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР – СЕРГЕЙ БАЛАЯНЦ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР, ПАГИНАЦИЯ И ДИЗАЙН – СОНЯ ГАСПАРЯН

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ – АРАМ УРУТЯН

ПЕРЕВОДЧИКИ – ХОНАР КАРАУХЛАНЯН, ЯНА ПЕТРОСЯН, РУЗАН МАНУКЯН

КОРРЕКТОР РУССКОГО ТЕКСТА – ТАМАРА МАРТИРОСЯН



²ðî²Þºê ¶ºÔ²ØÚ²Ü 
 

èàôê²êî²ÜÆ ºì ´ºÈ²èàôêÆ ØÆàôÂºÜ²Î²Ü  
äºîàôÂÚ²ÜÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ ²Ü¸²Ø²ÎòàôÂÚ²Ü  

²ÚÈÀÜîð²ÜøÀ ä²îºð²¼ØÜ ¾ 
 
 

îºÊÜÆÎ²Î²Ü ÊØ´²¶Æð` êºð¶ºÚ ´²È²Ú²Üò 
Ð²Ø²Î²ð¶â²ÚÆÜ Þ²ðì²ÌøÀ, ¾æ²¸ðàôØÀ ºì  

¸Æ¼²ÚÜÀ êàÜÚ² ¶²êä²ðÚ²ÜÆ 
 

Þ²äÆÎÆ Òàì²ìàðàôØÀ ²ð²Ø àôèàôîÚ²ÜÆ 
Ð²Ø²Î²ð¶â²ÚÆÜ Þ²ðì²ÌøÀ êàÜÚ² ¶²êä²ðÚ²ÜÆ 

Â²ð¶Ø²ÜÆâÜºð` ÊàÜ²ðÐ ø²ð²àôÔÈ²ÜÚ²Ü, 
 Ú²Ü² äºîðàêÚ²Ü, èàô¼²Ü Ø²ÜàôÎÚ²Ü 

èàôê²Î²Ü îºøêîÆ êð´²¶ðÆâ` Â²Ø²ð² Ø²ðîÆðàêÚ²Ü 
 

ÀÐÒÀØÅÑ ÃÅÃÀÌßÍ 
 

ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÎÉ ÂÕÎÆÄÅÍÈÞ ÀÐÌÅÍÈÈ  
Â ÑÎÞÇÍÎÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ  

ÐÎÑÑÈÈ È ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ ßÂËßÅÒÑß ÂÎÉÍÀ 
 
 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ – ÑÅÐÃÅÉ ÁÀËÀßÍÖ 
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÍÀÁÎÐ, ÏÀÃÈÍÀÖÈß È ÄÈÇÀÉÍ – ÑÎÍß ÃÀÑÏÀÐßÍ 

 
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÎÁËÎÆÊÈ – ÀÐÀÌ ÓÐÓÒßÍ 

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÍÀÁÎÐ – ÑÎÍß ÃÀÑÏÀÐßÍ 
ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊÈ – ÕÎÍÀÐ ÊÀÐÀÓÕËÀÍßÍ, ßÍÀ ÏÅÒÐÎÑßÍ, ÐÓÇÀÍ ÌÀÍÓÊßÍ 

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÒÅÊÑÒÀ – ÒÀÌÀÐÀ ÌÀÐÒÈÐÎÑßÍ 


