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« ԽՈ ՋԱ ԼՈ ՒԻ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ» 
Ա ԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԱ ԿԱՆ ՊԱՏ ՄԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՄԻ ՖԻ ՇՈՒՐՋ
 

Ան նա Բա բա յան

 Թշ նա մի հայի կեր պարն Ա դր բե ջա նում սկ սում են սեր մա նել 
դեռևս վաղ ման կա կան հա սա կից։ Ա մեն տա րի նկա րա հան վում են 
բազ մա թիվ մուլտ ֆիլ մեր, գե ղար վես տա կան ու վա վե րագ րա կան 
ֆիլ մեր, հրա տա րակ վում գր քեր ու հոդ ված ներ, նոր խե ղա թյու րում
նե րով վե րահ րա տա րակ վում են դա սագր քե րը, ո րոնք հիմ նա կա նում 
ծա ռա յում են այս նպա տա կին։ Բա ցի այդ, ա դր բե ջա նա կան քա րոզ
չա մե քե նան օգ տա գոր ծում է հնա րա վոր և ան հնար բո լոր մի ջոց նե
րը՝ նսե մաց նե լու Ար ցա խյան պա տե րազ մում հայե րի հաղ թա նա կը։ 
Մինչ այն ամ բողջ ո ւժգ նու թյամբ աշ խա տում է հայե րի դեմ, հայ կա
կան կող մն ա ռաջ է գնում հա մե մա տա բար դան դաղ քայ լե րով։ Դրա 
վառ ա պա ցույ ցը շր ջա նա ռու թյան մեջ մտած և օ րե ցօր նոր ե րանգ
ներ ստա ցող « Խո ջա լո ւի ցե ղաս պա նու թյուն» հո րին վածքն է։ 

Մ տա հո գիչ է այն, որ ի նչ պես պարզ վեց հե տա զո տու թյունն ի րա
կա նաց նե լու ըն թաց քում, կան նաև հայեր, որ հա վա տում են ա դր բե
ջան ցի նե րի հնա րած այս մի ֆին ու ան գամ փոր ձում ան հիմն փաս
տե րով ա պա ցու ցել, որ զի նա դա դա րը կնք վեց հենց այդ «ս պան
դից» հե տո, ե րբ ա դր բե ջա նա կան կող մն ա հա բեկ վեց` տես նե լով, որ 
հայերն էլ ըն դու նակ են նման դա ժան գոր ծո ղու թյուն նե րի։ Ան հեր քե լի 
է, որ Խո ջա լո ւի ա զա տագ րու մը բա վա կա նին լուրջ դեր ու նե ցավ պա
տե րազ մի հե տա գա ըն թաց քի վրա, սա կայն դա պայ մա նա վոր ված էր 
այդ բնա կա վայ րի ռազ մա վա րա կան կար ևոր դիր քով և ոչ մի ա ռն չու
թյուն չու ներ տե ղի ու նե ցած մարդ կային ող բեր գու թյան հետ։ Բա վա
կան է վեր հի շել, որ դեպ քե րը տե ղի են ու նե ցել 1992 թ. փետր վա րին, 
ի սկ զի նա դա դա րը կնք վել է 2 տա րի ան ց` 1994 թ. մայի սին, ի նչն ի նք
նին խո սում է այն մա սին, որ այս վար կածն ան հիմն է ։

« Խո ջա լո ւի դեպ քե րից» ար դեն քսան հինգ տա րի է ան ցել, սա
կայն թե ման օ րե ցօր ա վե լի մեծ հն չե ղու թյուն է ստա նում, հատ կա
պես ե րբ ա մեն տար վա փետր վա րին ա դր բե ջա նա կան մա մու լը, հե
ռուս տա տե սու թյունն ու հա մա ցան ցը ո ղող վում են սպան ված ե րե
խա նե րի ու այ լան դակ ված դի ակ նե րի նկար նե րով` ներ կա յաց նե լով 
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դրանք որ պես Խո ջա լո ւում հայե րի կող մից « ցե ղաս պան ված» ան մեղ 
զո հեր։ Հարկ է նշել, որ հա ճախ այդ նկար նե րում պատ կեր ված սար
սա փազ դու տե սա րան նե րը ոչ մի կապ չու նեն Խո ջա լո ւի կամ դրա 
բնա կիչ նե րի հետ։ Դրանք հիմ նա կա նում աշ խար հում տե ղի ու նե ցած 
տար բեր ող բեր գու թյուն նե րի ժա մա նակ ար ված նկար ներ են, ո րոնք 
վերց ված են հա մա ցան ցից՝ պար զա պես լսա րա նի վրա հու զա կա նո
րեն ազ դե լու և զո հե րի քա նա կը մի քա նի ան գամ ա վել ցույց տա լու 
նպա տա կով1։

 Սույն ու սում նա սի րու թյան նպա տակն է փաս տե րի հա մադր ման 
և հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյան շնոր հիվ ստա նալ « Խո ջա լո ւի ցե
ղաս պա նու թյուն» ա նու նը ստա ցած մի ֆին ա ռնչ վող դեպ քե րի ի րա
կան պատ կե րը։ Այս թե մայով շա տերն են գրել, բա վա կա նին լուրջ 
աշ խա տանք է կա տար վել « Խո ջա լի. նետ» (www.xocali.net) կայ քի 
կող մից, որ տեղ կա րե լի է գտ նել թե մային ա ռնչ վող բազ մա թիվ վկա
յու թյուն ներ, հոդ ված ներ ու գրա կա նու թյուն։ Սա կայն թե մայի ու սում
նա սի րու թյու նը, նո րա նոր փաս տե րի ու վկա յու թյուն նե րի ո րո նումն ու 
դրանց ներ կա յա ցու մը հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րին կա րող են 
ա վե լի մո տեց նել ճշ մար տու թյա նը։

 Խո ջա լուն2, ո րն այ սօր կրում է Ար ցա խի հե րոս գե նե րալլեյ տե
նանտ Քրիս տա փոր Ի վա նյա նի ա նու նը, գտն վում է Ար ցա խի Աս կե
րա նի շր ջա նում` Ստե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նից քիչ հե ռու։ 
20րդ դա րի կե սե րին այս տեղ սկ սել են բնա կու թյուն հաս տա տել 
ա դր բե ջան ցի ներ, ի սկ 1960ա կան նե րին հայ կա կան Խո ջա լո ւի կող
քին հայտն վում է ա դր բե ջա նա կա նը։ 1977 թ.ից հայ կա կան Խո ջա
լուն այլևս չի հի շա տակ վում3։

1988 թ. հոկ տեմ բե րին ԼՂԻՄ սո ցի ալտն տե սա կան զար գաց ման 
ծրագ րի շր ջա նակ նե րում Բա քուն Խո ջա լո ւում սկ սում է հս կա յա ծա
վալ շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա նաց նել՝ նպա տակ ու
նե նա լով շատ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում բնա կա վայ րը դարձ նել 
քա ղաք, ի սկ հե տա գա յում` մարզ կենտ րոն։ Ղա րա բա ղում ժո ղովր

1 Տես Զեղծարարություններ և կեղծիքներ, http։//xocali.net/ha/falsification01.html, 

հղվել է 13.10.2017 թ.։
2 Ներկայումս՝ Իվանյան։ Սույն հոդվածի մեջ օգտագործել ենք նախկին՝ ավելի 

հայտնի անվանումը` թյուրիմացությունից խուսափելու համար։
3 Տես Հակոբյան Թ., Խոջալու. ճշմարտության պահը (Մաս 1), http://hetq.am/arm/

print/5915/, հղվել է 13.10.2017 թ.։
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դագ րա կան պատ կե րը փո խե լու նպա տա կով շի նա րա րա կան աշ խա
տանք նե րին զու գա հեռ գյուղն ակ տի վո րեն բնա կեց վում է մի ջի նա
սի ա կան Ֆեր գա նայի հով տից վտար ված հա րյու րա վոր թուրքմես
խեթ ցի նե րով և հա յաս տա նաբ նակ, այդ թվում՝ ստե փա նա կերտ ցի 
ա դր բե ջան ցի նե րով։ Այս նպա տա կաուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի թի վը 19881991 թթ. գրե թե ե ռա
պատկ վում է` 2135 մար դուց դառ նա լով 6300։ Նման մի տում նա վոր 
ա ճի հաշ վին Խո ջա լուն քա ղա քի կար գա վի ճակ է ստա նում4։

 Խո ջա լո ւում ի րա կա նաց վող հապ ճեպ փո փո խու թյուն նե րը 
նախևա ռաջ պայ մա նա վոր ված է ին դրա ռազ մա վա րա կան կար
ևոր դիր քով։ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի կենտ րո նա
կան մա սում գտն վող այս բնա կա վայ րին հա տուկ նշա նա կու թյուն էր 
տրվում այն պատ ճա ռով, որ այս տե ղից մարզ կենտ րոն Ստե փա նա
կեր տը և շր ջա կա հայ կա կան բնա կա վայ րե րը, մաս նա վո րա պես՝ Աս
կե րա նը, հեշ տու թյամբ խո ցե լի է ին։ Բա ցի այդ, այս տեղ էր գտն վում 
ԼՂԻՄի մի ակ օ դա նա վա կա յա նը, ո րը պա տե րազ մի սկզբ նա կան 
շրջա նում ՀԽՍՀի հետ կա պը պա հե լու մի ակ ու ղին է ր։

Ս տե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նում ծա ռա յու թյան մեջ գտն
վող ՄՀՆՋա կան նե րը5 Խո ջա լուն վե րա ծել է ին հան ցա գործ նե րի որ
ջի. կո ղոպ տում է ին հա րա կից հայ կա կան գյու ղե րը, ճա նա պար հից 
գո ղա նում մարդ կանց, ծաղր ու ծա նա կի են թար կում հայ օ դա չու
նե րին, ի նչ պես նաև առ ևան գում Ստե փա նա կերտԵր ևան, Եր ևան
Ստե փա նա կերտ չվերթ նե րի ո ւղ ևոր նե րին։ Այս ա մե նա թո ղու թյան 
պատ ճա ռով 1991 թ. ամ ռա նը Եր ևանՍ տե փա նա կերտ չվերթ նե րը 
դա դա րեց վե ցին, ին չը Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա մար նշա նա կում էր 
կա տա րյալ շր ջա փա կում6։

1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2ին Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու
թյան հռ չա կու մից հե տո ի րա վի ճա կը կտ րուկ սր վեց, ի սկ դեկ տեմ բե
րին` հան րաք վե ից հե տո, Շու շի ից, Խո ջա լո ւից, Կրկ ժա նից, Ջա միլ

4 Տես Доклад правозащитного центра «Мемориал» о массовых нарушениях прав 
человека, связанных с занятием населенного пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 г. вооруженными формированиями, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/
karabah/HOJALY/, հղվել է 10.09.2017 թ.։
5 ՄՀՆՋ – Միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատ (ռուս.` Отряд милиции особого 
назначения (ОМОН)).
6 Տես Сердюков М., Еще раз о трагедии Ходжали, Собеседник, N18, 1992, http://
xocali.net/ru/p02.html, հղվել է 13.09.2017 թ.:
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լո ւից մայ րա քա ղաք Ստե փա նա կերտն սկ սեց են թարկ վել շուր ջօ րյա 
հր թի ռա կո ծու թյան «Ա լա զան», «Կ րիս տալ» և ԲՄ21 «Գ րադ» հա
մա զար կային ռե ակ տիվ կա յանք նե րից։ 

Այդ ժա մա նակ Ստե փա նա կեր տում է ին գտն վում նաև «Օ ղակ» 
գոր ծո ղու թյան հետևանքով հայ կա կան բնա կա վայ րե րի՝ փախս տա
կան դար ձած բնա կիչ նե րը, ի նչ պես նաև Սում գայի թի, Բաք վի, Կի րո
վա բա դի ջար դե րից փրկ ված նե րի մի մա սը, ո րոնց թի վը մի ա սին գե
րա զան ցում էր 35000ը` ԼՂՀ բնակ չու թյան 25%ը 7։ Քա ղա քի բնակ
չու թյու նը, շուր ջօ րյա հրե տա կո ծու թյու նից պաշտ պան վե լու հա մար, 
ստիպ ված էր օ րե րով ա պաս տա նել նկուղ նե րում` զրկ ված լի նե լով 
բնա կա նոն կեն սա գոր ծու նե ու թյան նվա զա գույն պայ ման նե րից։

19911992 թթ. ձմ ռան ա միս նե րին ՄՀՆՋա կան նե րը փա կել է ին 
Ստե փա նա կերտ տա նող հիմ նա կան ճա նա պարհ նե րը, ու մայ րա քա
ղա քը գտն վում էր կա տա րյալ շր ջա փակ ման մեջ։ Ա. Մու թա լի բո վի 
հրա մա նով Աղ դա մից ան ջատ վել էր է լեկտ րա կա նու թյու նը։ Ի րենց 
կա ցա րան նե րը տա քաց նե լու հա մար մար դիկ կտ րում է ին քա ղա քի 
ծա ռե րը։ Լուրջ էր նաև ջրի հար ցը. մի քա նի լիտր ջրի հա մար աղ
բյուր նե րի մոտ ժա մեր տևող հեր թեր է ին գո յա նում։ Մշ տա պես տե
ղա ցող թշ նա մա կան կրա կի պատ ճա ռով շար քից դուրս է ին ե կել 
կեն սա պա հով ման բո լոր օբյեկտ նե րը. չէր աշ խա տում հա ցի գոր ծա
րա նը, լի ո վին սպառ վել է ին ա լյու րի ու վա ռե լա նյու թի պա շար նե րը։ 
Նկու ղային պայ ման նե րում էր աշ խա տում նույ նիսկ ծնն դա տու նը8։ 

Ու սում նա սի րե լով այդ օ րե րի մա մու լը` տես նում ե նք, որ Խո ջա
լո ւից կրա կի տակ է ին պահ վում նաև Աս կե րա նի շր ջա նի հա յաբ նակ 
գյու ղե րը։ Ստորև ներ կա յաց ված են հատ ված ներ այդ օ րե րի լրա հո
սից։

«Ադր բե ջան ցի նե րի զին ված ու ժե րի հա մար վեր ջին օ րե րի թի րա
խը Աս կե րան ա վանն է։ Խո ջա լո ւից և Աղ դա մից ա վա նի վրա են ար
ձակ վել տաս նյակ հր թիռ ներ և ար կեր»9։

« Նո րա գյու ղի մեկ բնա կիչ վի րա վոր վել է Խո ջա լո ւի կող մից գյու
ղի հր թի ռա կոծ ման ժա մա նակ։ Խո ջա լո ւից 40 «Ա լա զան» տի պի հր

7 Տես Демоян Г.; Мелик-Шахназарян Л., Ходжалинское дело. Особая папка, 
Ереван, 2003, էջ 11:
8 Տես Արցախի տագնապալուր օրերը, «Ազգ», 1991 դեկտեմբերի 18, թիվ 88։
9 Արցախ. իրադարձությունների կիզակետ, «Հայաստան», 1991 դեկտեմբերի 18, թիվ 

187։



7ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

թիռ է ար ձակ վել նաև դե պի հայ կա կան Դաշ բու լաղ գյու ղը, ո րոնք 
սա կայն բո լորն էլ պայ թել են նպա տա կա կե տին չհա սած»10։

« Հուն վա րի 22ի ե րե կո յան Խո ջա լո ւից և Մա լի բեյ լի ից սկ սել են 
«Ա լա զան» հր թիռ ներ և ա կան ներ ար ձա կել Ստե փա նա կեր տի վրա։ 
Ար ձակ վել է 45 հր թիռ։ Քա ղա քում մաս նա կի ո րեն ա վեր վել են ման
կա կան հի վան դա նո ցի շեն քը, բնա կե լի տներ։ Աս կե րա նի շր ջա նում 
այդ նույն ժա մե րին Խո ջա լո ւի կող մից ավ տո մատ զեն քից և գն դա
ցիր նե րից գն դա կոծ վել է հայ կա կան Նո րա գյու ղը։ Նույն շր ջա նում 
հուն վա րի 23ին ա ռա վո տյան ժա մը 6ից 7ը հայ կա կան Մեհ տի շեն 
գյու ղից ոչ հե ռու ան հայտ զին ված ան ձինք շր ջա պա տել ու պա տանդ 
են վերց րել գյու ղի բնա կիչ ներ Մի քայել Վազ գե նի Այ վա զյա նին և Մի
քայել Ա լի խա նի Պետ րո սյա նին։ Նախ նա կան տվյալ նե րի հա մա ձայն 
եր կու սին էլ ավ տո մե քե նայով տա րել են Խո ջա լո ւի ո ւղ ղու թյամբ»11։

« Փետր վա րի 18ին Խո ջա լու ա դր բե ջա նա կան բա զայից 122 մի
լի մետ րա նոց հաու բից նե րից, մի ջազ գային հա մա ձայ նագ րե րով ար
գել ված ա սեղ նա ցիր ար կե րով գն դա կոծ վել է Աս կե րա նի շր ջա նի 
Այ գես տան (Բա լու ջա) գյու ղը։ Կան վի րա վոր ներ և ա վե րա ծու թյուն
ներ»12։

 Բա ցի այդ՝ հայ կա կան կող մը տե ղե կու թյուն ներ էր ստա նում, որ 
Աղ դամն ու Խո ջա լուն հա մալր վում է ին զրա հա տեխ նի կա կան հա
վե լյալ ու ժե րով, ին չը հու շում էր, որ ա դր բե ջա նա կան կող մը նա խա
պատ րաստ վում է ռազ մա կան լայ նա ծա վալ գոր ծո ղու թյուն նե րի։ 
Դրա մա սին է խո սում նաև ա դր բե ջան ցի հե ղի նակ Նա սի ման Յա
ղուբ լո ւի « Խո ջա լո ւի ջար դը» գր քում տեղ գտած Խո ջա լո ւի կա մա վո
րա կան ջո կա տի հրա մա նա տար Է լբ րուս Ա լի ևի վկա յու թյու նը. «Այդ 
օ րը, այ սինքն` փետր վա րի 25ին, մենք Աղ դա մից լուր է ինք ստա ցել, 
որ ժա մը 5ին մե րոնք պի տի գրո հեն։ Մենք էլ ան համ բե րու թյամբ 
գրո հի սկս վե լուն է ինք սպա սում, սա կայն Աղ դա մից այդ պես էլ լուր 
չկար»13։ 

10 Իրադրությունն Արցախում, «Հայաստանի Հանրապետություն», 1992 հունվարի 

18, թիվ 11 (356)։
11 Արցախ. Գիշերային հրետակոծություններ, «Հայաստանի Հանրապետություն», 

1992 հունվարի 24, թիվ 15 (360)։
12 Արցախ. Օդային հարձակում, «Հայաստանի Հանրապետություն», 1992 

փետրվարի 19, թիվ 33 (378)։
13 Yaqublu N., Xocalı qırğını (Խոջալուի ջարդը  ադրբեջաներեն), Bakı, 1992, s. 45.
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Են թադր վում է, որ պլա նա վոր ված էր Աղ դա մից և Խո ջա լո ւից 
մի ա ժա մա նակ գրո հել հա յաբ նակ Աս կե րան ա վա նի վրա և ո չն չաց
նե լով այն` ամ բող ջո վին գրա վել դե պի Ստե փա նա կերտ տա նող ճա
նա պար հը։ Ո ւս տի՝ այս պայ ման նե րում հայ կա կան զին ված ու ժե րի 
ա ռաջ նային խն դիրն էր դառ նում ա զա տագ րել Խո ջա լուն, ին չը նախ 
կկան խար գե լեր թշ նա մու հնա րա վոր ա ռաջ խա ղա ցու մը և կա պաշր
ջա փա կեր Ստե փա նա կեր տի օ դա նա վա կա յա նը` վե րա կանգ նե լով 
ը նդ հատ ված կա պը Մայր Հա յաս տա նի հետ, ա պա նաև կթու լաց ներ 
բո լոր կող մե րից հար ձակ ման են թարկ վող մայ րա քա ղա քի վրա առ կա 
ճն շու մը։ 

Ըստ Ար ցա խյան ա զա տա մար տի ա ռա ջին հե տա խու զա դի վեր
սի ոն ջո կա տի հրա մա նա տար Վլա դի միր Վար տա նո վի՝ Խո ջա լուն 
ա զա տագ րե լու գոր ծո ղու թյուն մշակ վել էր դեռևս 1991 թ. աշ նա նը, ո րի 
հա մա ձայն՝ նրա հրա մա տա րու թյան տակ գտն վող հա տուկ նշա նա
կու թյան հե տա խույզդի վեր սանտ նե րի խում բը պետք է թա փան ցեր 
Խո ջա լու և հե նա կե տե րը կրա կի տակ վերց նե լով` ո չն չաց ներ դրանք 
և թույլ չտար հա կա ռա կոր դին պաշտ պա նու թյուն կազ մա կեր պել։ 
Դրա նից հե տո գրո հային նե րի 5 խումբ պետք է ներ խու ժեր քա ղաք 
տար բեր ո ւղ ղու թյուն նե րից14։ Սա կայն այս պլա նից հրա ժար վում ե ն։ 
Վար տա նո վը ա ռաջ է քա շում եր կու հնա րա վոր պատ ճառ։ Ա ռա ջի նը 
բա վա րար քա նա կով մարդ կային ռե սուրս ներ չու նե նալն էր, ի սկ ե րկ
րորդ՝ ա վե լի լուրջ պատ ճա ռը կա րող էր լի նել բնակ չու թյան մեջ մեծ 
թվով կո րուստ նե րի հնա րա վո րու թյու նը, քա նի որ այդ պլա նով մար
դա սի րա կան ոչ մի մի ջանցք չէր նա խա տես վում խա ղաղ բնակ չու
թյան հա մար։

 Խո ջա լուն ա զա տագ րե լու վերջ նա կան գոր ծո ղու թյու նը մշակ վեց 
15 օ րում։ Գոր ծո ղու թյան հրա մա նա տարն էր ի նք նա պաշտ պա նա
կան ու ժե րի ը նդ հա նուր ղե կա վար Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյա նը` Կո
ման դո սը։ Իր հար ցազ րույց նե րից մե կում հրա մա նա տա րը պատ մում 
է. « Նախ՝ ան հրա ժեշտ էր ճշ տել Խո ջա լո ւում հա կա ռա կոր դի ստույգ 
տե ղը։ Գոր ծո ղու թյան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում 
շատ մեծ թվով մար դիկ է ին ներգ րավ ված։ Շտա բում մշակ վել էր Խո
ջա լո ւի ա զա տագր ման պլա նը։ Այն ա զա տագ րե լու հա մար քա ղա քը 
բա ժան վեց չորս սեկ տոր նե րի և դրանց ո ւղ ղու թյուն նե րով նշա նակ
վե ցին պա տաս խա նա տու ներ` Վա չիկ Հայ րյան, Վա լե րի Չիթ չյան, 

14 Բաբայան Ա., Հարցազրույց Վլադիմիր Վարտանովի հետ, Երևան, 15.06.2017 թ.:



9ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սեյ րան Օ հա նյան և Սմ բատ Հա կո բյան։ Յու րա քան չյուր ո ւղ ղու թյուն 
բա ժան ված էր չորս ջո կա տի. ը նդ հա նուր առ մամբ գոր ծո ղու թյա նը 
մաս նակ ցում էր 487 կա մա վո րա կան, ի սկ ռե զեր վում 126ն է ին։ Յու
րա քան չյուր մար տից հե տո այն պես է ինք ջլատ վում և հոգ նում, որ 
կորց նե լով զգո նու թյու նը՝ կա րող է ինք կորց նել ա մեն ի նչ։ Նման դեպ
քե րում օգ նու թյան էր գա լիս ռե զեր վը` թարմ ու ժը, ո րը նման է թարմ 
օ դի հոս քի։

 Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը նա խա տես ված էր սկ սել փետր
վա րի 24ին, սա կայն սպա յա կան կազ մի տա րա ձայ նու թյուն նե
րի պատ ճա ռով սկս վե ցին ա վե լի ո ւշ` [ամ սի] 25ին` 23։30ին, բեռ
նա տար վա գո նի պայ թյու նով։ Ին չո՞ւ այդ ժա մին, քա նի որ սկիզբն 
ազ դա րա րող պայ թյունն ու շա նում է ր. ժա մը 17ից սպա սում է ինք, 
ի սկ վա գո նը խո նա վու թյան պատ ճա ռով ոչ մի կերպ չէր պայ թում։ 
Հայկա կան ու ժե րը հիմ նա կա նում ճն շե ցին և ո չն չաց րին հա կա ռա
կոր դի կրա կա կե տե րը, բայց նրա խմ բա վո րում նե րից մե կը ամ րա
կայ վել էր ի նն հար կա նի շեն քում և դի մադ րու թյուն էր ցույց տա լիս։ 
Ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ա վարտ վե ցին փետր վա րի 26ի ն՝ 
ժա մը 4։00ին։ Հա կա ռա կորդն ստիպ ված էր զի ջել դիր քե րը և նա
հան ջել։ Մենք կորց րինք 13 զին վոր»15։

 Խա ղաղ բնակ չու թյան հա մար ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու
ժե րն ա զատ է ին թո ղել դե պի Աղ դամ տա նող ճա նա պար հը, ո րի մա
սին գրո հից ա ռաջ ռա դի ո կա պի ու բարձ րա խոս նե րի մի ջո ցով տե
ղե կաց րել է ին թե՛ հա մա պա տաս խան մար մին նե րին, թե՛ Խո ջա լո ւի 
բնակ չու թյա նը։ 

Այս մի ջանցքն սկս վում էր բնա կա վայ րի ար ևե լյան ծայ րա մա սից 
և հյու սի սար ևե լյան մա սով` Կար կառ գե տի եր կայն քով, ձգ վում դե պի 
Աղ դամ։ Հարկ է նշել նաև, որ Բաք վի իշ խա նու թյունն ու Խո ջա լո ւի 
բնա կիչ նե րը տե ղյակ է ին նաև այս տեղ սպաս վող ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի մա սին։ Հա ղոր դակց ման տար բեր մի ջոց ներ օգ տա
գոր ծե լով` գրո հից դեռևս 2 ա միս ա ռաջ հայ կա կան կողմն ա նընդ մեջ 
հոր դո րում էր բնակ չու թյա նը դուրս գալ քա ղա քից։ Այդ նա խազ գու
շա ցում նե րի շնոր հիվ բնա կիչ նե րի մեծ մասն ար դեն լքել էր բնա կա
վայ րը և հաս տատ վել կրա կի գո տուց հա մե մա տա բար ա վե լի հե ռու 

15  Ղարախանյան Մ., Իշխանություն` սեփական քաղաքացիների կյանքերի գնո՞վ, 

«Հայաստանի զրուցակից» պաշտոնական կայք, http։//sobesednik.gdesigngroup.org/

politic/229320120318190554, հղվել է 23.11.2017 թ.։
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վայ րե րում, ի մաս նա վո րի՝ Աղ դա մում։ Սա լայ նո րեն լու սա բան վում 
էր ա դր բե ջա նա կան ԶԼՄով, որ տեղ քն նա դա տում և որ պես դա վա
ճան է ին ներ կա յաց վում Խո ջա լուն լքող նե րը։ Ա վե լին՝ գե րի ըն կած 
թուրքմես խեթ ցի նե րի վկա յու թյամբ՝ Աղ դա մից ան գամ խո չըն դո տում 
է ին ի րենց՝ այն տե ղից դուրս գա լը։ Ու սրանք հիմ նա կա նում այն մար
դիկ է ին, ո ւմ խա բե ու թյամբ է ին բնա կեց րել այդ շր ջա նում։ « Գե րի 
վերց րած ա դր բե ջան ցի նե րին հարց րեք, թե ին չու են ե կել կռ վե լու։ 
Նրանք պատ մե ցին, որ Բաք վում մի լի ցի այի պե տը ստի պո ղա բար 
ի րեն ցից շի նա րա րա կան ջո կատ է կազ մել և ու ղար կել Խո ջա լու՝ ի բր 
շեն քեր կա ռու ցե լու։ Ի սկ Խո ջա լո ւում էլ հայտ նե ցին` շի նա նյութ չկա, 
զենք վերց րեք և կռ վեք հայե րի դեմ»16։

Բ նակ չու թյա նը ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վայ րից ժա մա
նա կին չտար հա նե լու և նրանց օգ նու թյուն չցու ցա բե րե լու հար ցում 
ը նդ դի մու թյունն ու իշ խա նու թյունն ան խնա մի մյանց է ին մե ղադ րում։ 
Մու թա լի բո վը պաշտ պան վում է ր՝ նշե լով, որ Աղ դա մի զին ված մի ա վո
րում ներն այդ ժա մա նակ ար դեն ի րեն չէ ին են թարկ վում, գտն վում է ին 
Ա դր բե ջա նի ժող ճա կա տային նե րի վե րահս կո ղու թյան տակ, հետ ևա
բար՝ ող բեր գու թյան հա մար ին քը պա տաս խա նա տու չէր, ի սկ ը նդ դի
մու թյունն իր հեր թին ա ռի թը բաց չէր թող նում նա խա գա հին վար կա
բե կե լու և ամ բողջ մեղ քը նրա վրա բար դե լու հա մար։

 Դեպ քե րից եր կու ա միս ան ց Ա դր բե ջա նի Ժո ղովր դա կան ճա
կա տի ան դամ Ռուս տամ Հա ջի ևը ռու սա կան «Իզ վես տի ա» թեր թին 
տված հար ցազ րույ ցում պատ մել է. « Մենք կա րող է ինք օգ նել Խո ջա
լո ւի բնա կիչ նե րին. կար և՛ ո ւժ, և՛ հնա րա վո րու թյուն։ Սա կայն ե րկ րի 
ղե կա վար նե րը ու զում է ին ցույց տալ ժո ղովր դին, որ ի րենք ան զոր ե ն։ 
Այս պի սով, նրանք նպա տակ ու նե ին օգ նու թյան կան չել Ա ՊՀ բա
նա կը, ո րի մի ջո ցով կճն շե ին նաև ը նդ դի մու թյա նը»17։ Ի սկ Խո ջա լուի 
բնա կիչ նե րի սպանդն ու սում նա սի րող հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Ռա միզ Ֆա թա լի ևը «Ա զադ լըգ»ին տված հար ցազ րույ ցում նշում է. 
« Մինչև Խո ջա լո ւի դեպ քե րը մնա ցել էր 4 օ ր։ Փետր վա րի 22ին նա
խա գա հի, վար չա պե տի, ՊԱԿի նա խա գա հի և մյուս նե րի մաս նակ
ցու թյամբ գու մար վեց ազ գային ան վտան գու թյան խորհր դի նիստ։ 
Մինչև այ սօր ոչ ոք չգի տի, թե որ տեղ էր սխալ թույլ տր վել և ո ւմ կող

16 Ճշմարտությունն ու աղմուկը Խոջալուի շուրջ, «Ազատամարտ»,  1992 մարտ, թիվ 12։
17 Ходжалинские события. свидетельствуют азербайджанцы, 24.02.2000,  http://
sumgait.info/khojaly/khojaly-witnesses/khojaly-witnesses.htm, հղվել է 13.11.2017 թ.։
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մից։ Նիս տի ժա մա նակ ո րոշ վեց չտար հա նել բնակ չու թյա նը»18։ 
Որ տեղ էլ որ լի ներ « թույլ տր ված սխա լը», մի բան հաս տատ էր. 

Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րը զոհ գնա ցին Ա դր բե ջա նի ներ քին քա ղա քա
կան պայ քա րին։ Հնա րա վոր է, որ իշ խա նու թյու նը նրանց օգ տա գոր
ծում էր որ պես կեն դա նի վա հան։ Նրանք հա մոզ ված է ին, որ հայե րը 
չեն կո տո րի խա ղաղ բնակ չու թյա նը, ի սկ նրանց տար հա նե լը կն շա
նա կեր ի նք նա կամ հանձ նել ռազ մա քա ղա քա կան կար ևոր նշա նա
կու թյուն ու նե ցող Խո ջա լուն։ 

Այս դեպ քում հայ կա կան զի ված ու ժերն ստիպ ված է ին ը նտ րու
թյուն կա տա րե լու` կա՛մ ա մեն գնով վերց նել Խո ջա լուն ու օ դա նա վա
կա յա նը, կա՛մ ա րյու նա քամ ա նել սե փա կան ժո ղովր դին։ Պա տաս
խա նը մի ան շա նակ պարզ է ր։ Փետր վա րի 25ի ն՝ 22:00ին, սկս վեց 
Խո ջա լուն ա զա տագ րե լու գոր ծո ղու թյու նը: ՄՀՆՋա կան նե րի վեր
ջին խում բը, որ շա րու նա կում էր դի մադ րել, վնա սա զերծ վեց 26ի 
ա ռա վո տյան ժա մը 5ի ն։ Խա ղաղ բնակ չու թյան շր ջա նում այս տեղ 
գրե թե զո հեր չեն ե ղել, քա նի որ նրանց մեծ մա սը հասց րել էր դուրս 
գալ մար դա սի րա կան մի ջանց քով ու ան վնաս հաս նել Աղ դամ։ Ա դր
բե ջա նա կան մի շարք աղ բյուր ներ պար զա պես ար հա մար հում են 
այս մի ջանց քի գո յու թյան փաս տը և շա րու նա կում հա մա ռել, որ Խո
ջա լո ւում զոհ վել են 1000ա վոր խա ղաղ բնա կիչ ներ։ 

ՊԿ գլ խա վոր շտա բի 2րդ՝ հե տա խու զու թյան բաժ նի պետ գն դա
պետ Ի վան Ղու կա սո վը գրում է. « Խո ջա լո ւից խա ղաղ բնակ չու թյա
նը դուրս բե րե լու մի ջանց քի կան խամ տած ված ստեղ ծու մը նպա տակ 
ու ներ նախ՝ մար դա սի րա կան վե րա բեր մունք ցու ցա բե րել խա ղաղ 
բնակ չու թյան հան դեպ, թույլ չտալ, որ զո հեր լի նեն, նրանց գրա վել 
դե պի մեր կող մը և ցույց տալ, որ մենք մարտն չում ե նք ոչ թե խա
ղաղ բնակ չու թյան, այլ զին ված հա կա ռա կոր դի դեմ, ո րն իր հրաձ
գու թյամբ ստի պում է հայ բնակ չու թյա նը զին ված դի մադ րու թյուն ցու
ցա բե րել։ Ե րկ րորդ նպա տա կը քա ղա քի պաշտ պա նու թյան պաշտ
պա նա կան պո տեն ցի ա լի թու լա ցումն է ր։ Քա ղա քի պաշտ պան նե րի 
ու ղեկ ցու թյամբ բնակ չու թյան դուրս բե րումն այդ մի ջանց քով պետք 
է հան գեց ներ նրա պաշտ պան նե րի թվի կր ճատ մանն ու նպաս տեր 
« լե գալ» դա սա լիք նե րի ի հայտ գա լուն, ո րոնք քա ղա քից դուրս ե կող 

18 «Siyasi uzaqgörənliyin olmaması Xocalı hadisəsinə gətirib çıxırdı» («Քաղաքական 

անհեռատեսությունը հանգեցրեց Խոջալուի դեպքերին  ադրբեջաներեն), 09.09.2009, 
http://www.azadliq.org/content/article/1818751.html, հղվել է 01.02.2017 թ.։
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խա ղաղ բնակ չու թյանն ու ղեկ ցե լու պատր վա կով կլ քե ին պաշտ պա
նա կան դիր քերն ու դրա նով ի սկ կթու լաց նե ին քա ղա քի պաշտ պա նու
թյու նը։ Բա ցի այդ, հա կա ռա կոր դը կգար այն մտ քին, թե՝ «ում պաշտ
պա նի, ե թե տե ղի բնա կիչ նե րը խու ճա պա հար թող նում են ի րենց տու
նու տե ղը, ի րենց հո ղը»։ Տե ղի բնա կիչ նե րը հիմ նա կա նում քա ղա քի 
պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցող մար տիկ նե րի հա րա զատ ներն է ին, 
ո րոնք ի րենց հա րա զատ նե րի ու մեր ձա վոր նե րի ան վտանգ ե լքն Աղ
դա մի շր ջան (Ա դր բե ջա նի տա րածք) ա պա հո վե լու հա մար ստիպ ված 
կլի նեն լքել ի րենց պաշտ պա նա կան դիր քե րը»19։ 

Այդ պես էլ լի նում է. մեծ թվով ա դր բե ջան ցի մար տիկ ներ բնա կիչ
նե րին ու ղեկ ցե լու պատր վա կով թող նում են ի րենց պաշտ պա նա կան 
դիր քերն ու բնակ չու թյան հետ մի ա սին հե ռա նում մի ջանց քով։ Ի սկ 
Խո ջա լո ւում ի նչի նչ պատ ճառ նե րով մնա ցած ու գե րի ըն կած բնա
կիչ նե րին (200300 հո գի՝ նե րա ռյալ թուրքմես խեթ ցի ըն տա նիք ներ) 
տե ղա փո խում են Ստե փա նա կերտ, հե տո՝ ի րենց կամ քի հա մա ձայն՝ 
ա ռանց որ ևէ նա խա պայ մա նի հանձ նում ա դր բե ջա նա կան կող
մին։ Հա մա ձայն ի րենց ի սկ խոս քե րի՝ գե րի նե րի հետ այս տեղ հայե
րը վար վել են մար դա սի րա բար` տրա մադ րե լով նրանց հա գուստ ու 
սնունդ՝ չնա յած այն բա նին, որ Ստե փա նա կեր տի բնակ չու թյունն ին
քը սո վա մահ լի նե լու վտան գի ա ռաջ էր կանգ նած20։ 

Հա կա ռակ այս ա մե նին՝ Խո ջա լո ւի գոր ծո ղու թյու նից հե տո Բաք
վում լու րեր տա րած վե ցին, որ հայե րը գրա վել են Խո ջա լուն ու դա
ժա նա բար կո տո րել նրա բնա կիչ նե րին։ Մու թա լի բո վը տե ղե կու թյու
նը ստա նա լուց հե տո ան մի ջա պես զան գա հա րում է ԼՂՀ Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գահ Ար թուր Մկրտ չյա նին` լու րե րը պար զա բա նե լու 
հա մար։ Վեր ջինս, բնա կա նա բար, հեր քում է այն՝ տե ղե կաց նե լով, որ 
ի րենց մոտ կան գե րի ներ, ո ւմ կե րակ րում ե ն՝ չնա յած նրան, որ ի րենք 
էլ սնն դի պա կաս ու նեն, ու պատ րաստ են փո խա նա կել գե րի ըն կած 
բնա կիչ նե րին ա դր բե ջա նա կան գե րու թյան մեջ գտն վող հայ գե րի նե
րի հետ21։

19 Ղուկասով Ի., Խոջալուից խաղաղ բնակչությանը դուրս բերելու միջանցքը, 

«Գլոբուս», թիվ 2 (47), 2014, էջք 56։
20 Տես Kodjalu, turks Meskhetines, 26.02.2010, https://www.youtube.com/
watch?v=vHhsnCQqrkw, հղվել է 15.09.2017 թ.։
21 Տես Мазалова Д., Я гумануст. В душе, Интервью с бывшим президентом 
Азербайджана Аязом Муталибовым, «Независимая газета»,  № 64 (235), 02 апреля 
1992 г.
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 Կաս կա ծե լով Մկրտ չյա նի խոս քե րին ու ստեղծ ված ա նո րո շու
թյու նը պար զա բա նե լու նպա տա կով` նախագահ Ա. Մու թա լի բովն 
ո ւղ ղա թի ռով լրագ րող նե րի խումբ է ու ղար կում Խո ջա լու։ Ո ւղ ղա թի ռից 
Խո ջա լո ւում զանգ վա ծային սպա նու թյուն նե րի հետ քեր չն կա տե լով` 
լրագ րող նե րի խում բը վե րա դառ նում է Աղ դամ։ Հետ դար ձի ճա նա
պար հին հայ կա կան Նա խիջ ևա նիկ գյու ղի մոտ նրանք նկա տում են 
ա դր բե ջան ցի ՄՀՆՋա կան նե րի դի ակ ներ, ո րոնք զոհ վել է ին ան հաս
կա նա լի պայ ման նե րում։ Սա կայն ա մեն ի նչ է ՛լ ա վե լի է խճճ վում, ե րբ 
հայտ նի է դառ նում, որ Աղ դա մից 3 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող 
բաց դաշ տում մի քա նի տաս նյակ խա ղաղ բնա կիչ նե րի դի ակ ներ են 
հայտ նա բեր վել։ Ի ՞նչ դի ակ ներ է ին սրանք և ի նչ պե՞ս է ին հայտն վել 
այս տեղ։ Պատ կե րը հաս կա նա լի և ամ բող ջա կան է դառ նում մի այն 
այն ժա մա նակ, ե րբ հա մադ րում ե նք հայ կա կան և ա դր բե ջա նա կան 
կող մե րի վկա յու թյուն նե րը։ 

Վ. Վար տա նո վը, որ Խո ջա լո ւի ա զա տագր ման նույն օ րն իր 2 հո
գա նոց փոքր խմ բով հե տա խու զա կան հա տուկ հանձ նա րա րու թյամբ 
գտն վում էր դեպ քի վայ րից քիչ հե ռու, պատ մում է. « Խո ջա լո ւի բնա
կիչ նե րը ՄՀՆՋա կան նե րի ու ղեկ ցու թյամբ՝ 60100 հո գի, Աղ դա մի 
ու ղիղ ճա նա պար հից շեղ վել ու ե կել է ին հայ կա կան Նա խիջ ևա նիկ 
գյու ղի ո ւղ ղու թյամբ։ Էն տեղ մենք եր կու պոստ ու նե ինք։ Ի րենք հար
ձակ վում ու մի պոս տը վերց նում ե ն։ Էս տեղ մենք ո նց որ եր կու զոհ 
ե նք ու նե նում։ Հե տո շատ ա րագ մո տե նում են մյու սին ու փոր ձում են 
մյուսն էլ վերց նել, բայց ար դեն չի ստաց վում։ Դրա նից հե տո՝ մոտ 
կես ժամ ան ց, մենք ար դեն տես նում ե նք, որ Աղ դա մի թուր քա կան 
ա ջի պոս տը սկ սում ա կրա կել, սրան մի ա նում ա 2ր դը, ու խա չաձև 
կրա կի տակ ո չն չաց նում են բո լո րին` կար ծե լով, որ սա ի րենց դիր քե
րը գրա վե լու ե կած հայ կա կան խմ բա վո րում է ր։ Գի շեր էր, ամ պա
մած է ր: Էդ մթու թյան մեջ հնա րա վոր չի տար բե րել՝ հայ ես, թե թուրք։ 
Էս ժո ղո վուր դը, որ գա լիս էր, փոր ձում էր չաղմ կել, ո րով հետև ի րենց 
հետ ևից դեռ կրա կոց ներ կա րող է ին հն չել։ Մար դիկ կան, որ պն դում 
են` թուր քե րը դի տա վո րյալ են սպա նել էդ մարդ կանց։ Ես դրան չեմ 
հա վա տում։ Բայց այ ին չի՞ ի րենք շեղ վե ցին ու ղիղ ճա նա պար հից ու 
ե կան էս տեղ, դա ի նձ հա մար հա նե լուկ մնաց. ի մա՞ս տը։ Չէր կա րող 
էս տե ղի ապ րո ղը չի մա նար, որ սա հայ կա կան գյուղ է ։

 Հե տո դի ակ նե րը տե ղա փոխ վել են այն վայր, որ տեղ մենք է ինք 
թաքն ված այդ ժա մա նակ։ Պարզ է` հայե րը էդ տեղ ոչ մի գոր ծո



14

ղու թյուն չէ ին կա րող ի րա կա կա նաց նել, Նա խիջ ևա նի կի դիր քե րի 
տղերքն էլ էն պի սի զենք չու նե ին, որ հե ռու կրա կե ին։ Թուր քա կան 
պոս տը ու ներ տենց զեն քեր, որ ան գամ կա րող էր Նա խիջ ևա նի կի 
վրա կրա կեր։ Ի սկ մեր ու նե ցած բո լոր լուրջ զեն քերն այդ ժա մա նակ 
Խո ջա լուն ա զա տագ րե լուն է ին ծա ռա յում։ Էդ գոր ծո ղու թյա նը մաս
նակ ցեց Ղա րա բա ղի ու ժե րի 50%ը22. թու լաց ված է ին բո լոր ո ւղ ղու
թյուն նե րը՝ բա ցի Աս կե րա նից»։ 

Իսկ ա հա Խո ջա լո ւի բնա կիչ Սու լեյ ման Աբ բա սո վը, ո րն այդ խմ
բի մեջ էր, պա տաս խա նում է բո լո րին այդ քան հու զող հար ցին, թե 
ին չու բնա կիչ նե րի այս փոքր հատ վա ծը մինչև վերջ չգ նաց հայե րի 
տրա մադ րած մար դա սի րա կան մի ջանց քով, որ Խո ջա լուն Աղ դա մին 
կա պող ա մե նա կարճ ու հարթ ճա նա պարհն էր. « Մենք բնա կիչ նե րի 
մի մա սի հետ հա սանք Նա խիջ ևա նիկ` հույս ու նե նա լով, որ այս տեղ 
ա պաս տան կգտ նենք։ Մինչ այդ մեզ ռա դի ո կա պով հայտ նում է ին, որ 
այս գյու ղը հետ է վերց ված գրո հային նե րի ձեռ քից։ Ա ռա ջին կրա կոց
նե րը հն չե ցին... Շատ մար դիկ, չհասց րած ի նչոր բան հաս կա նալ, 
ըն կան մա հա ցու խոց ված։ Կար ճատև մարտ տե ղի ու նե ցավ, ո րի ըն
թաց քում մեզ հա ջող վեց դուրս գալ թա կար դից և հաս նել Աղ դամ տա
նող ճա նա պարհ...»23։ 

Աբ բա սո վի վկա յու թյու նից պարզ է դառ նում, որ Խո ջա լո ւի բնա
կիչ նե րին դի տա վո րյալ շե ղել են ճա նա պար հից ու հրահ րել նոր բա
խում հայ կա կան կող մի հետ։ Հարց է ա ռա ջա նում սա կայն, թե ո ւմ 
էր սա ձեռն տու։ Ա դր բե ջա նի նախ կին նա խա գահ Մու թա լի բո վը չեխ 
լրագ րո ղու հի Դա նա Մա զա լո վային տված հար ցազ րույ ցում ու շագ
րավ մի հայ տա րա րու թյուն է ա նում. «Ինչ պես նշում են Խո ջա լո ւի 
փրկ ված բնա կիչ նե րը, ա մեն ի նչ կազ մա կեր ված է ե ղել իմ հրա ժա
րա կա նի հա մար։ Ի նչոր ո ւժ գոր ծում էր նա խա գա հին վար կա բե կե լու 
ո ւղ ղու թյամբ։ Ես չեմ կար ծում, որ այս պի սի ի րադ րու թյուն նե րի ժա
մա նակ շատ խե լա ցի և հս տակ կողմ նո րոշ վող հայե րը թույլ կտային, 
որ ի րենց ֆա շիս տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը մեր կաց նող փաս տաթղ

22 Սույն հոդվածի շրջանակներում ականատեսների՝ մեջբերվող անուղղակի 

խոսքերի պարագայում մեր առջև խնդիր չենք դրել քննելու և ստուգարկելու դրանց 

պատմագիտական իսկությունը, փոխարենը նախընտրել ենք հավատարիմ մնալ 

այլոց կամ մեր կողմից հարցված ականատեսների սկզբնօրինակ վկայություններին՝ 

վերջիններս օգտագործելով որպես ուսումնասիրության հատուկ աղբյուրատեսակ։ 
Բաբայան Ա., Հարցազրույց Վլադիմիր Վարտանովի հետ, Երևան, 15.06.2017 թ.:
23 Ходжалы. Хроника геноцида, Баку, 1993, с. 22.
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թե րը հայտն վե ին ա դր բե ջան ցի նե րի ձեռ քե րում։ Կա րե լի է են թադ րել, 
որ ի նչոր մե կին ձեռն տու էր հե տա գա յում ցույց տալ այս կադ րե րը 
ԶՈՒ նիս տի ժա մա նակ և կենտ րո նաց նել ա մեն ի նչ իմ ան ձի շուրջ»24։

 Գաղտ նիք չէ, որ Խորհր դային Մի ու թյան փլու զու մից հե տո քա
ղա քա կան պայ քարն Ա դր բե ջա նում կտ րուկ սր վեց։ Իշ խա նու թյան 
հա մար պայ քա րում է ին ե րկ րի նա խա գահ Ա յազ Մու թա լի բովն ու 
ը նդ դի մա դիր ազ գայ նա կան «Ադր բե ջա նի ժո ղովր դա կան ճա կա տը», 
ո րը ղե կա վա րում էր թուր քա մետ Ա բուլ ֆազ Էլ չի բեյը։ Այս պայ քա րում 
ղա րա բա ղյան հար ցը հա ջո ղու թյան հաս նե լու ա մե նա կար ևոր խա
ղաթղ թե րից էր և՛ իշ խա նու թյան, և՛ ը նդ դի մու թյան հա մար25։ Փաս տո
րեն, քա ղա քա կան այս մր ցա վազ քում հաղ թող դուրս գա լու մար մա ջի 
ար դյուն քում գր վեց Ա դր բե ջա նի պատ մու թյան տխուր է ջե րից մե կը։ 

Լար վա ծու թյունն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ փետր վա րի               
26ին, ե րբ Խո ջա լո ւի ան կման լու րը հա սավ Բա քու։ Կա ռա վա րու
թյան մա մու լի ծա ռա յու թյու նը, լավ գի տակ ցե լով, որ Խո ջա լո ւի կո
րուս տը կն շա նա կեր Մու թա լի բո վի իշ խա նու թյան տա պա լում, նույն 
օ րը ե րե կո յան հայ տա րա րու թյուն է տա րա ծում, որ տեղ աս վում է. 
« Հայ գրո հային նե րի և նախ կին Սո վե տա կան մի ու թյան 366րդ գնդի 
հար ձա կու մը հետ է մղ վել, և բնա կա վայ րը կր կին ա դր բե ջա նա կան 
ու ժե րի վե րահս կո ղու թյան տակ է»26։ Սա կայն այս տե ղե կու թյու նը 
հերք վում է Ժո ղովր դա կան ճա կա տի տե ղե կատ վա կան կենտ րո նից 
պա տաս խան հայ տա րա րու թյամբ. « Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի դի ակ նե
րով լի 2 բեռ նա տար հա սել է Աղ դամ։ Մար տում զոհ վել է նաև Խո ջա
լո ւի օ դա նա վա կա յա նի տնօ րե նը, դա տա խազն ու քա ղա քա պե տը»27։ 

Ինչ պես տես նում ե նք, եր կու հայ տա րու թյուն ներն էլ չէ ին հա մա
պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա նը։ Մինչ իշ խա նու թյու նը, այդ լու րը 
թաքց նե լով, փոր ձում էր փր կել իր դեմ քը, ը նդ դի մու թյու նը շտա պեց 
զո հե րի մա սին հայտ նել նախ քան դի ակ նե րի Աղ դամ հաս նե լը։ Շտա

24 Տես Мазалова Д., Я гумануст. В душе, Интервью с бывшим президентом 
Азербайджана Аязом Муталибовым, «Независимая газета»,  № 64 (235), 02 апреля 
1992 г.
25 Տես Էլբակյան Է., Հայադրբեջանական պատերազմը և մերօրյա հերոսները, 

Երևան, 2015, էջք 6162։
26 Ходжалы. Хроника геноцида, Азербайджанское государственное издательство, 
Баку, 1993 г., с. 11-12.
27 Նույն տեղում:
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պել է ին նաև` «ս պան ված» հռ չա կե լով քա ղա քի պաշ տո նա տար ան
ձանց, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քագ լուխ Էլ ման Մա մե դո վին։

 Խո ջա լո ւի կորս տից հե տո Մու թա լի բո վին մե ղադ րե ցին ղա րա բա
ղյան հար ցում ան վճ ռա կա նու թյուն ցու ցա բե րե լու ու բազ մա թիվ ան
մեղ զո հե րի հա մար և պա հան ջե ցին նրա հրա ժա րա կա նը։ Ը նդ դի մու
թյան ճնշ ման տակ Մու թա լի բո վը մար տի 6ին հրա ժա րա կան տվեց, 
ի սկ մի քա նի ա միս ան ց քա ղա քա կան հե տապն դում նե րից խույս 
տա լու և իր ու իր ըն տա նի քի ան վտան գու թյու նը ա պա հո վե լու նպա
տա կով, ա պաս տան գտավ Ռու սաս տա նում։ Հրա ժա րա կա նից օ րեր 
ան ց ա դր բե ջան ցի հայտ նի լրագ րող Չին գիզ Մուս թա ֆա ևը, որ եր
կու ան գամ էր ե ղել դի ակ նե րի գտն վե լու վայ րում (փետր վա րի 29ին 
և մար տի 2ին), նախ կին նա խա գա հին հայտ նում է, որ Խո ջա լո ւում 
ին քը ոչ մի դի ակ չի տե սել։ Դի ակ նե րը ե ղել է ին Աղ դա մի մա տույց նե
րում, ո րն այդ ժա մա նակ դեռևս գտն վում էր Ա դր բե ջա նի ժող ճա կա
տային նե րի հս կո ղու թյան տակ։ Բայց նրան ա վե լի շատ զար մաց րել 
էր այն, որ ա ռա ջին նկա րա հան ման ժա մա նակ դի ակ նե րը պղծ ված 
չէ ին, սա կայն ե րկ րորդ նկա րա հան ման ժա մա նակ ար դեն վեր ջին նե
րիս մար մին նե րի դիր քե րը փոխ վել է ին և զգա լի ո րեն այ լան դակ վել։ 
Մու թա լի բո վը, կռա հե լով այս ող բեր գու թյան ի րա կան պատ ճա ռը, 
խոր հուրդ է տա լիս լրագ րո ղին աղ մուկ չբարձ րաց նել։ Սա կայն Մուս
թա ֆաևն ան կախ լրագ րո ղա կան հե տաքն նու թյուն է նա խա ձեռ նում։ 
Ա կն հայտ է, որ նրա գոր ծու նե ու թյու նը ան հանգս տաց րել էր այդ ոճ
րա գոր ծու թյան ի րա կան հե ղի նակ նե րին, քա նի որ դրա նից 4 ա միս 
ան ց նա սպան վում է ան հայտ հան գա մանք նե րում այն նույն վայ
րում, որ տեղ նկա րա հա նել էր ող բեր գա կան կադ րե րը28։

 Հարկ է նշել, որ զոհ ված նե րի թվի մա սին Բաք վի տրա մադ րած 
տվյալ նե րը բա վա կա նին տար բեր են և այս 23 տա րի նե րի ըն թաց քում 
ա նընդ հատ փո փո խու թյան են են թարկ վել։ Չնա յած որ ան գամ Բաք
վի պաշ տո նա կան տվյալ նե րում զո հե րի թի վը մոտ 600 հո գի է նշվում, 
այդ ող բեր գու թյան մա սին խո սե լիս շատ պաշ տո նյա ներ, ի րենց 
ե լույթն ա վե լի ազ դե ցիկ դարձ նե լու հա մար, սգում են 1000ա վոր ան
մեղ զո հե րի մա հը։ Մինչ այ սօր սպան դի են թարկ ված խա ղաղ բնակ
չու թյան ի րա կան թի վը մնում է ան հայտ։ Բաք վի կող մից պաշ տո նա

28 Տես Mustafayev V., Çingiz və Mübariz. jurnalist və əsgərin şücaəti, “ANSPRESS”, 
26.02.2011, http://www.anspress.com/siyaset/26-02-2011/vahid-mustafayev-cingiz-ve-
mubariz-jurnalist-ve-esgerin-sucaeti, հղվել է 05.03.2017 թ.։



17ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

պես հաս տատ ված 617 զոհ ված նե րի ցան կում ա դր բե ջան ցի նե րը կա
րող է ին հրա պա րա կել նաև քա ղա քի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ 
զոհ ված ՄՀՆՋա կան նե րի, ի նչ պես նաև այն թուրքմես խեթ ցի նե րի 
ա նուն նե րը, ո րոնց Խո ջա լուն քա ղաք դարձ նե լու ժա մա նակ գրան ցել 
է ին, սա կայն վեր ջին ներս եր բեք մշ տա կան հի մունք նե րով այդ տեղ 
չէ ին բնակ վել։ 

Ինչ պես նշ վում է « Մե մո րի ալ» մար դու ի րա վուն քի կենտ րո նի զե
կույ ցում, խա ղաղ բնա կիչ նե րից շա տե րը մա հա ցել է ին ցր տա հա րու
թյու նից, ոչ թե հրա զե նային վեր քե րից29։ Սա պայ մա նա վոր ված էր 
նրա նով, որ գրո հի սկս վե լուց ան մի ջա պես հե տո բնա կիչ նե րը խու
ճա պա հար փա խել են` մո ռա նա լով ի րենց հետ վերց նել ան գամ ա մե
նաանհ րա ժեշտ ի րե րը։ Սա կայն ան գամ այս պա րա գա յում վեր ջին
նե րիս մա հը կր կին ծան րա նում է ա դր բե ջա նա կան կող մի վրա, քա նի 
որ հա մա պա տաս խան մար մին նե րը ժա մա նա կին չէ ին կազ մա կեր
պել նրանց տար հա նու մը։ Սրա մա սին բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ 
կան ի նչ պես հայ կա կան ու ռու սա կան, այն պես էլ ա դր բե ջա նա կան 
բաց աղ բյուր նե րում։ Ա հա դրան ցից մե կը՝ Խո ջա լո ւի բնա կիչ Սալ ման 
Աբ բա սո վի հու շե րը, որ տեղ են գտել 1993 թ. Բաք վում հրա տա րակ
ված « Խո ջա լու. ցե ղաս պա նու թյան ժա մա նա կագ րու թյուն» գր քում. 
«Ող բեր գու թյու նից մի քա նի օր ա ռաջ հայերն ա մեն օր ռա դի ո կա պով 
հա ղոր դում է ին մեզ, որ գրա վե լու են քա ղա քը և պա հան ջում է ին լքել 
այն։ Ո ւղ ղա թիռ նե րը եր կար ժա մա նակ Խո ջա լու չէ ին գա լիս, և պարզ 
չէր` ի նչոր մե կն ա րդյոք մտա ծում է մեր ճա կա տագ րի մա սին։ Ոչ մի 
օգ նու թյուն մենք չէ ինք ստա նում։ Ա վե լին, ե րբ հնա րա վո րու թյուն կար 
կա նանց, ե րե խա նե րին ու ծե րե րին դուրս բե րե լու, նրանք մեզ հա մո
զում է ին սպա սել։ Խոս տա նում է ին, որ մոտ ժա մա նակ ներս Աս կե
րա նի գրավ ման և շր ջա փա կու մից դուրս գա լու գոր ծո ղու թյուն է նա
խա պատ րաստ վում։ Ին չո՞ւ է ին մեզ խա բում։ Ին չի՞ հա մար զոհ վե ցին 
մեր ե րե խա նե րը, ո ՞վ է տա լու դրա պա տաս խա նը»30։

 Մինչ օ րս այս հար ցե րին պա տաս խան չի տր վել։ Ող բեր գու թյան 
ի րա կան պատ ճա ռը բա ցա հայ տե լու փո խա րեն Բա քուն պե տա կան 
բյու ջե ից մի լի ո նա վոր դո լար ներ է ծախ սում ան դա դար պա տե րազ մի 
սպառ նա լի քի տակ ապ րե լուց հոգ նած ա դր բե ջան ցի նե րի մոտ հա կա

29 Տես Доклад правозащитного центра «Мемориал»…,
 http։//www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/HOJALY/, հղվել է 10.09.2017 թ.։
30 Ходжалы…, с. 28-29.
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հայ տրա մադ րու թյուն ներ ա րթ նաց նե լու ու բոր բո քե լու նպա տա կով։ 
Սրան ակ տի վո րեն ա ջակ ցում է Թուր քի ան։ Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի 
հետ պա տա հած ող բեր գու թյու նը ոգ ևո րու թյան մեծ ա լիք էր բարձ
րաց րել նաև այս տեղ։ 1992 թ. փետր վա րի 26ին թուր քա կան հե ռուս
տա տե սու թյու նը, հեն վե լով Ա դր բե ջա նի ներ քին գոր ծե րի նա խա րա
րու թյան տվյալ նե րի վրա, հա ղոր դեց, որ « Խո ջա լո ւում սպան վել են 
ա վե լի քան 100 ա զե րի ներ»։ Հե տա գա հա ղոր դում նե րում սպան ված
նե րի թիվն ը նդ հուպ բարձ րա ցավ մինչև 1230ի։ Հե տա գա յում այդ 
թի վը մաս նա կի ո րեն կր ճատ վեց և հաս տատ վեց՝ ա վե լի քան 1000 
կին, ե րե խա և տղա մարդ31։ 1992 թ. մար տի 2ին վե րա դառ նա լով Ար
ցա խից՝ Ֆրան սի այի հե ռուս տա տե սու թյան 5րդ կա յա նի թղ թակ ցու
հի Ֆլո րանս Դա վիդն իր կա յա նին հա ղոր դեց, թե որ տե ղից էր թուր
քա կան մա մու լը վերց րել սպան ված հա զա րա վոր ա դր բե ջան ցի նե րի 
լու սան կար նե րը։ Բանն այն է, որ կի րա կի՝ մար տի 1ին, տե ղի էր ու
նե ցել ի րա նա կան Կար միր մա հի կի նա խա ձեռ նու թյամբ հայե րի և 
ա դր բե ջան ցի նե րի դի ակ նե րի՝ նա խա պես հա մա ձայ նեց ված փո խա
նա կու մը։ Այն պա հին, ե րբ բաց դաշ տում առ կա են ե ղել բազ մաթիվ 
դի ակ ներ, մո տե ցել է ա դր բե ջա նա կան մի ո ւղ ղա թիռ՝ ա դր բե ջան ցի և 
օ տա րերկ րյա թղ թա կից նե րով լե ցուն, ո րոնք օ դից լու սան կա րել են 
փո խա նակ ման գոր ծո ղու թյու նը։ Հա ջորդ օ րը թուր քա կան հե ռուս
տա տե սու թյունն ու մա մու լը, այդ նկար ներն օգ տա գոր ծե լով, ներ կա
յաց րին Խո ջա լո ւի գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ « հայե րի կող մից սպան
ված հա զա րա վոր ա զե րի նե րի սպան դը»32։

 Մե ղադ րե լով ա րև մուտ քին հա յա մետ դիր քո րոշ ման հա մար, ո րն 
ի բր թե պայ մա նա վոր ված էր քրիս տո նե ա կան հա մե րաշ խու թյամբ, 
թուր քա կան « Բա րօ րու թյուն» կու սակ ցու թյան նա խա գահ Նեջ մեթ
թին Էր բա քանն իր ե լույթ նե րից մե կում դի մեց իս լա մա կան աշ խար հի 
օգ նու թյա նը, ի սկ ժո ղովր դա վա րա կան ձա խա կող մյան կու սակ ցու
թյան նա խա գահ Բյու լենթ Է ջե վի թը կոչ ա րեց դա դա րեց նել Թուր
քի այի տա րած քով մար դա սի րա կան օգ նու թյան ա ռա քու մը Հա յաս
տան, մինչև հայե րը չդա դա րեց նեն ի րենց ոճ րա գոր ծու թյուն ները33։ 

31 Տես Չաքրյան Հ., Թուրքազերիների քարոզչությունը «ցեղասպան» հայերի դեմ, 

«Ազգ», 1992  մարտի 4,  թիվ 16 (108 ): 
32 Ինչպե՞ս են ծնվում Խոջալուի հազարավոր զոհերը, «Ազգ», 1992  մարտի 4,  թիվ 

16 (108 ): 
33 Տես Չաքրյան Հ., Թուրքիան բողոքի ալիք է բարձրացնում, «Ազգ», 1992  մարտի 
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Ակն հայտ էր, որ թուր քա կան այս հա կա հայ կա կան քա րո զար շա
վը ծա ռա յում էր ոչ թե «ադր բե ջան ցի ի րենց եղ բայր նե րի փր կու թյանն 
ու օ ժան դա կու թյա նը», այլ հենց ի րենց շա հե րին. թուր քե րը ջանք ու 
ե ռանդ չխ նայե ցին՝ ցե ղաս պան հայի կեր պար ձևա վո րե լու հա մար34։ 

Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րի հետ պա տա հած ող բեր գու թյու նը թե՛ թուր
քա կան, թե՛ ա դր բե ջա նա կան կող մը կա րո ղա ցան հմ տո րեն օգ տա
գոր ծել հա նուն ի րենց հե ռա հար նպա տակ նե րի։ Ա ռա ջին հեր թին այս 
ող բեր գու թյու նը ծա ռայեց քա ղա քա կան կեղ տոտ շա հե րին։ Ա դրբե
ջա նա կան ը նդ դի մու թյու նը, կան խա տե սե լով դեպ քե րի նման ըն
թաց քը, նախ՝ սառ նասր տո րեն կազ մա կեր պեց սե փա կան ժո ղովր դի 
սպան դը, ա պա, շա հար կե լով այն, հա սավ իշ խա նու թյան հրա ժա րա
կա նին։ Շատ քա ղա քա գետ ներ Ժող ճա կա տի մեջ քի հետ ևում տես
նում են Թուր քի ային։ Ան կա րային, Ա դր բե ջա նում իր իշ խա նու թյու նը 
հաս տա տե լու հա մար, մի ան շա նակ խան գա րում էր ռու սա մետ հա
յացք ներ ու նե ցող Մու թա լի բո վը։ Փո խա րե նը՝ մի ան գա մայն վստա հե
լի էր ժող ճա կա տային նե րի ղե կա վար Ա. Էլ չի բեյը, ո րը չէր էլ թաքց
նում իր թուր քա մետ դիր քո րո շու մը։ Ե րկ րորդ` հայե րին ցե ղասպա նու
թյան մեջ մե ղադ րե լը լուրջ հա կակ շիռ էր տար բեր ժա մա նակ նե րում 
հայե րին կո տո րած թուր քե րի և ա դր բե ջան ցի նե րի հա մար։

 Ծա վալ ված ստա հոդ քա րոզ չու թյու նը` կեղծ ված փաս տե րով ու 
նկար նե րով, շար ժել է նաև չեխ լրագ րո ղու հի Դա նա Մա զա լո վայի 
զայ րույ թը։ Իր մա մու լի ա սու լիս նե րից մե կում նա Ա դր բե ջա նի գոր ծու
նե ու թյու նը ո րա կում է որ պես «սև PR» ու խս տո րեն դա տա պար տում 
այն։ Մի քա նի տա րի ա ռաջ լրագ րո ղու հին պա տա հա բար ի մա ցել էր, 
որ չե խա կան Լե դի ցե գյու ղի` նա ցիզ մի զո հե րի հի շա տա կը հա վեր
ժաց նող հու շար ձա նը տե ղի ա դր բե ջա նա կան հա մայն քն օգ տա գոր
ծում է իր քա րոզ չու թյան հա մար` փետր վար ամ սին կազ մա կեր պե լով 
« Խո ջա լո ւի ցե ղաս պա նու թյան» մա սին պատ մող ցու ցա հան դես ներ 
ու կի նո դի տում ներ։ Ի նչ պես նշում է Մա զա լո վան, ին քը մտե րիմ էր 
ա դր բե ջան ցի լրագ րող Չին գիզ Մուս թա ֆա ևի հետ, ո րն ի րեն ցույց էր 
տվել հայտ նի նկա րա հա նում նե րի ան մշակ կադ րե րը, ու ցու ցադ րու
թյան մեջ տեղ գտած դա ժան նկար նե րից մի այն մեկն էր, որ իս կա
պես կապ ու ներ այդ ող բեր գու թյան հետ35։ 

7,  թիվ 17 (109): 
34 Տես Էլբակյան Է.,, Թուրքիայի Հանրապետությունը և Արցախյան հիմնահարցը, 

Գիտական հոդվածների ժողովածու, հ. 3, Երևան, 2012, էջ 135։
35 Տես Press Conference Dana Mazalova Justice for Khojaly правда о ходжали, 10.03.2010, 
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Ի րա կա նում նմա նա տիպ հա կա հայ քա րո զար շավ ներ ի րա կա
նաց վում են աշ խար հի տար բեր ե րկր նե րում, որ տեղ հա մաշ խար
հային հան րու թյու նը, հա ճախ ա ռանց ճշ տե լու ի րո ղու թյուն նե րը, ըն
դու նում է դրանք որ պես բա ցար ձակ ճշ մար տու թյուն։ Բա ցը գա լիս 
է թերևս հայ կա կան կող մից։ Ե թե ժա մա նա կին հա մա պա տաս խան 
մի ջոց ներ ձեռք ա ռն վե ին և տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մին նույն
քան կար ևո րու թյուն տր վեր, որ քան ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, 
ա պա այ սօր պատ կերն ամ բող ջո վին այլ կա րող էր լի նել։ 

Այս պի սով, ը նդ հան րաց նե լով վե րո հի շյալ փաս տե րը՝ կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րը պար զա պես զոհ գնա ցին 
Բաք վի քա ղա քա կան ի նտ րիգ նե րին։ Սպան դի ի րա կան կազ մա
կեր պիչ նե րը ոչ մի այն հա սան իշ խա նու թյան գա լու ի րենց գլ խա վոր 
նպա տա կին, այլև փոր ձե ցին օգ տա գոր ծել սա ամ բողջ աշ խար հում 
հա կա հայ կա կան տրա մադ րու թյուն ներ տա րա ծե լու նպա տա կով։ 
Թաքց նե լով, կեղ ծե լով, խե ղա թյու րե լով փաս տերն ու հա ճախ կա շա
ռե լով կամ այլ մի ջոց նե րով լռեց նե լով ա կա նա տես նե րին՝ ա դր բե ջա
նա կան կող մը շա րու նա կում է կեր տել « ցե ղաս պան» հայի կեր պա րը։ 

Բա նա լի բա ռեր - Հա յաս տան, Ա դր բե ջան, Ար ցախ, « Խո ջա լո ւի դեպ քեր»

АННА БАБАЯН - ОБ АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ИСТОРИОГРАФИЧЕ-
СКОМ МИФЕ “ХОДЖАЛИНСКОГО ГЕНОЦИДА”

В статье рассматривается искажение событий, произошедших в Арцахе 
в феврале 1992 г. в окрестностях азербайджанонаселённого посёлка Ход-
жалы. Обсуждаются социально-мобилизационные цели данной политики 
Азербайджана и одновременно приводятся сообщения из азербайджанских 
и армянских источников, которые проливают свет на данные события. В 
статье также приводятся ранее неопубликованные сведения очевидцев.

Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Арцах, «События Ходжалы»

https://www.youtube.com/watch?v=jzFRC2sB1R8, հղվել է 01.02.2017 թ.։
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ANNA BABAYAN - A MYTH BY THE AZERBAIJANI 
HISTORIOGRAPHY: “GENOCIDE IN KHOJALY”

The article discusses the falsification of the events that took place in the 
vicinities of the Azerbaijani-populated Artsakh (Karabakhi) village of Khojaly in 
February, 1992. Pointing out the social-mobilizational objectives of such a state 
policy by Azerbaijan, the author grounds her work on Azerbaijani and Armenian 
sources which shed light on those events. Previously untaped and unpublished 
memoirs of witnesses have been used in the current article.

Key words: Armenia, Azerbaijan, Artsakh, «Khojaly events»
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 ԼԵՌ ՆԱՅԻՆ ՂԱ ՐԱ ԲԱ ՂԻ ԶԻՆ ՎԱԾ ՈՒ ԺԵ ՐԻ 
ՄԻ Ա ՎՈՐ ՄԱՆ ԸՆ ԹԱՑ ՔԸ 1991 Թ. ՀՈՒ ՆԻ ՍԻՑ 

ՄԻՆ ՉԵՎ 1992 Թ. ՄԱՅԻՍ 

Ա նուշ Ա միր բե կյան

 Ղա րա բա ղյան շարժ ման հենց սկզ բում ծայ րաս տի ճան լար ված 
հայա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը վտան գա վոր է ին դար
ձել Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի և Խորհր դային Հա
յաս տա նի բնակ չու թյան հա մար, ո ւս տի՝ ան հրա ժեշտ էր կազ մա կեր
պել պաշտ պա նու թյուն։ 

Հայ կա կան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար սկ սե ցին 
ստեղծ վել ջո կատ ներ, ո րոնք են թարկ վում է ին ի նչ պես քա ղա քա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րին, այն պես էլ ան կախ դաշ տային հրա մա նա
տար նե րին։ Այդ ջո կատ նե րով դր վում է ին ռազ մա կան կա ռուց ված քի 
հիմ քե րը։ Սրա նով հա դերձ՝ մեկ մի աս նա կան զին վո րա կան հա մա
կարգ չկար, ին չի ան հրա ժեշ տու թյու նը տվյալ ժա մա նա կի կար ևո րա
գույն խն դիր նե րից է ր։ 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում այդ խն դի րը պե տա կան 
մա կար դա կով ո րոշ վեց` չնա յած տար բեր հա կա սու թյուն նե րին։ 1991 
թ. մայի սի 4ին ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ ստեղծ վեց կա ռա վա
րու թյա նը կից պաշտ պա նու թյան կո մի տե։ ՀՀ կա ռա վա րու թյան 1991 
թ. մայի սի 4ի թիվ 326 ո րոշ մամբ Վա հան Շիր խա նյանն ը նտր վեց 
պաշտ պա նու թյան կո մի տե ի նա խա գահ։ Մեկ տա րի ա ռաջ` 1990 թ. 
սեպ տեմ բե րի 20ին, ձևա վոր վել էր ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րու
թյան հա տուկ զոր քե րի 1ին գուն դը, ո րի հրա մա նա տար էր նշա նակ
վել գն դա պետ Սեր գեյ Ա ռա քե լյա նը։ 

ՀՀ Նա խա գահ Լևոն ՏերՊետ րո սյա նի` 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 4ի 
հրա մա նագ րով ստեղծ վեց պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյուն, ի սկ 
1991 թ. դեկ տեմ բե րի 5ի հրա մա նագ րով պաշտ պա նու թյան նա խա
րար նշա նակ վեց Վազ գեն Սարգ սյա նը։ ՀՀո ւմ սկս ված էր զին ված 
ու ժե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը։

 Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում Ղա րա բա ղում ի րա վի ճակն այլ 
էր, քա նի որ կային ան ջատ գոր ծող ջո կատ ներ, ո րոնք ո ւղ ղա կի կամ 
ա նուղ ղա կի խո ղո վակ նե րով են թարկ վում է ին Հայ Հե ղա փո խա կան 
Դաշ նակ ցու թյա նը, եր ևա նյան կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րին և 
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վեր ջի նիս ա ռն չա կից ղա րա բա ղյան վեր նա խա վա հատ վա ծին1։ Չնա
յած ծա գում նա բա նա կան այ սօ րի նակ բազ մա զա նու թյա նը՝ ի նք նա
պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տա րու թյա նը հա ջող վում էր քիչ 
թե շատ նշա նա կա լի մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից ա ռաջ մո բի
լի զաց նել առկա ու ժե րը։

 Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կոոր դի նաց ման հա մար 1991 
թվա կա նի հու նիսին Վազ գեն Սարգ սյա նը Ղա րա բաղ է ու ղար կում 
ՀՀ Պաշտ պա նու թյան կո մի տե ում ծա ռայող կադ րային զին վո րա
կան ներ Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյա նին և Ռա ֆայել (Ֆե լիքս) Գզո ղյա
նին։ Ռ. Գզո ղյանն ու ղարկ վում է Շա հու մյա նի, Ա. ՏերԹադ ևո սյա
նը` Մար տա կեր տի շր ջան։

 Ղա րա բա ղում դրու թյու նը բար դա նում էր «Օ ղակ» գոր ծո ղու թյան 
պատ ճա ռով, Հադ րու թի շր ջա նում ար դեն հա յա թափ վել է ր 14 գյու
ղ2, հեր թը Տո ղինն ու Սա րին շե նինն է ր, ո րոնք ա դր բե ջա նա կան կող մի 
հա մար կար ևոր հե նա կե տեր կդառ նային` շր ջանն ամ բող ջու թյամբ 
հա յա թա փե լու ճա նա պար հին։ Հոկ տեմ բե րին ի րա վի ճա կը լար ված 
էր հատ կա պես Տո ղում, որ տեղ ՄՀՆՋա կան ներն ամ սի 16ին սպա
նել է ին Դա նի ե լյան նե րի ըն տա նի քի 5 ան դամ նե րին3 և ժա մա նակ 
տվել բնակ չու թյա նը` գյու ղից հե ռա նա լու հա մար։ 

Առ հա սա րակ Հադ րու թը կար ևոր հե նա կետ էր, ան հրա ժեշտ 
էր պաշտ պա նել այն, ո ւս տի՝ շր ջա նի պաշտ պա նու թյան հա մար 
ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նու թյան ու ժե րի կո մի տե ի նա խա գահ Սերժ 
Սարգսյանն Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյա նին հա մա պա տաս խան հանձ
նա րա րու թյուն է տա լիս։ 

Այդ նույն ժա մա նակ Դաշ նակ ցու թյան ան դամ նե րը` Ար թուր 
Մկրտ չյա նի, Լևոն Մե լիքՇահ նա զա րյա նի, Վա լե րի Բա լա յա նի, Ար
թուր Ա ղա բե կյա նի, Ժան նա Գալս տյա նի և այ լոց գլ խա վո րու թյամբ, 
ե կել է ին Տող` գյուղն ա զա տագ րե լու ա ռա ջար կով։ 

Այս պի սով, Ղա րա բա ղում ա ռա ջին ան գամ տա րած քի ա զա

1 ՀՅԴ ջոկատները չէին ենթարկվում պաշտպանության կոմիտեին, 1989 թ.ից 

գործում էին նաև երկու անկախ կազմակերպություններ` «Ազատագրական բանա

կը» (հիմնադիր հրամանատար` Լեոնիդ Ազգալդյան), և «Հայոց ազգային բանակը» 

(հրամանատարներ` Ռազմիկ Վասիլյան, Վարդան Վարդանյան)։ 
2 Տես Жирохов М., Меч и огонь Карабаха, Москва, 2012, էջ 74։
3 Տես Աբրահամյան Վ., Ղարաբաղի ազատագրումը Տողից է սկսվել, «Հետք», 

20.11.2006, http։//hetq.am/arm/news/11993/xarabaxiazatagrumytoxicesksvel.html, 

հղվել է 23.11.2017 թ.։ 
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տագր ման վե րա բե րյալ հարց է բարձ րաց վում, և հա մա տեղ ու ժե
րով մեկ հրա մա նա տա րու թյան ներ քո տե ղի է ու նե նում մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն։ Կազ մա վոր վում է մի ա ցյալ շտաբ, որ տեղ կազ մա
կերպ վում է հե տա խու զու թյան ան ցկա ցու մը, ո րն ի րա կա նաց նում 
է ին հար ձակ վող ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րը, կազ մա կերպ
վում է կա պի ա պա հո վու մը, բժշ կա կան ծա ռա յու թյու նը, կրա կային 
պատ րաս տու թյու նը, ճա նա պարհ նե րի ա կա նա պա տու մը, մար տա
կան քար տե զի և գոր ծո ղու թյան քար տե զի ստեղ ծու մը։ Ջո կատ ներն 
ստա նում են մար տա կան ա ռա ջադ րանք և հրա ման։ Տո ղի գոր ծո ղու
թյու նից (30.10.1991)4 15 օր ան ց նույն կազ մով և գոր ծե լաո ճով ա զա
տագր վեց Սա րին շե նը (15.11.1991)5։ Այս եր կու գոր ծո ղու թյուն նե րի 
շնոր հիվ կանխ վեց Տո ղում և Սա րին շե նում հե նա կետ ստեղ ծե լու հա
կա ռա կոր դի ծրա գի րը, որ տեղ պետք է ու ժեր կենտ րո նաց վե ին` Հադ
րութ քա ղա քը և շր ջա նը գրա վե լու հա մար։ 

Տա րած քի ա զա տագ րու մը սառն ըն դուն վեց Հա յաս տա նի պաշտ
պա նու թյան կո մի տե ի շտա բի կող մից6։ Պաշ տո նա կան Եր ևա նը փոր
ձում էր բա նակ ցային, խա ղաղ ճա նա պար հով լու ծում տալ ղա րա բա
ղյան հար ցին, սա կայն ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գա ցումն ար դեն 
ի սկ հու շում էր, որ այլ ե լք չկա, քան զեն քի մի ջո ցով պայ քա րել ա դր
բե ջա նա կան զին ված խմ բա վո րում նե րի դեմ։ 

Եր կու գոր ծո ղու թյուն նե րից հե տո ի նք նա պաշտ պա նա կան գոր ծի 
կազ մա կեր պիչ նե րից Սերժ Սարգ սյանն Ար ցա խի պաշտ պա նու թյան 
հե տա գա կազ մա կերպ ման հա մար Ստե փա նա կերտ է կան չում Ար
կա դի ՏերԹադ ևո սյա նին։ Ստե փա նա կեր տում ստեղծ վում է շտաբ7, 
ո րը հաս տատ վում է հրա մա նով (հ րա ման 1)։ 

4 Տես Ամիրբեկյան Ա., Ամեն ինչ այսպես է եղել, մաս 1ին, Երևան, 2014, էջք 2026։
5 Տես Ամիրբեկյան Ա., Ամեն ինչ այսպես է եղել, մաս 2րդ, Երևան, 2014, էջք 2836։
6 Տես Խաչատրյան Հ., Ղազարյան Գ., Մարգարյան Ս., Հաղթանակներն` ինչպես եղել 

են, Երևան, 2008, էջ 362, Сефилян Ж., В этом мире не все решают материальные 
факторы, Информационный журнал Анив, Ереван, 2011, N5, էջ 51։
7 Փաստաթղթերը վերցված են Արկադի ՏերԹադևոսյանի անձնական արխիվից։
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«Հ րա ման
Շ տա բի ստեղծ ման վե րա բե րյալ` մար տա կան ջո կատ նե րի հա մար 

N4
16 դեկ տեմ բե րի, 1991 թ.

 Ղա րա բա ղի պաշտ պա նու թյան հա մար ջո կատ նե րի մար տա կան 
գոր ծո ղու թյուն նե րը բա րե լա վե լու նպա տա կով հրա մա յում ե մ

ս տեղ ծել շտաբ,
շ տա բի պետ նշա նա կել փոխգն դա պետ Գե որ գի Պետ րո սյա նին,
 հե տա խու զու թյան պետ և ա ռա ջին տե ղա կալ` Ա շոտ «ՄԲ»,
 կա պի պետ` Ար թուր17,
 բո լորն ան ցնեն Ղա րա բա ղի պաշտ պա նու թյան հա մար կազմ վող 

սխե մայի աշ խա տանք նե րին, 
Ար թուր17ին` կազ մել ջո կատ նե րի գտն վե լու վայ րը և կա պը, 
կա պի ա պա հո վու մը` շուր ջօ րյա»    

Ար կա դի»

(Հ րա ման 1)
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Շ տա բում աշ խա տում է ին Ստե փա նա կեր տի պաշտ պա նու թյան 
կազ մա կերպ մամբ, ո րը ևս հաս տատ վեց հրա մա նով` հետ ևյալ վեր
նագ րով` «Ս տե փա նա կեր տի պահ պա նու թյան և պաշտ պա նու թյան 
վե րա բե րյալ» (հ րա ման 2)։

«Հ րա ման
ք. Ստե փա նա կեր տի ան վտան գու թյան և պաշտ պա նու թյան կազ մա

կերպ ման վե րա բե րյալ
N6
20 դեկ տեմ բե րի, 1991 թ. 
ք. Ստե փա նա կերտ

 Հա կա ռա կոր դը քա ղաք Ստե փա նա կեր տը են թար կում է զանգ
վա ծային հր թի ռահ րե տա նային ար կա կոծ ման` Շու շի ի, Քյո սա լա րի, 
Կրկ ժա նի, Ջան հա սա նի (ձե ռա գիրն ա նըն թեռ նե լի է, վե րա կանգն
ված է ը ստ ի մաս տի – խմբ.), Մա լի բեյ լի ի, Խո ջա լո ւի ո ւղ ղու թյուն
նե րից, փոր ձում է բա րո յալ քել Ստե փա նա կեր տի բնակ չու թյա նը և 
ստեղ ծել հար մար դրու թյուն` գրա վե լու ԼՂՀ մայ րա քա ղա քը։ 

Հա կա ռա կոր դի պլան նե րը ձա խո ղե լու և նրան ջախ ջա խիչ հար
ված հասց նե լու հա մար հրա մա յում ե մ

ս տեղ ծել պաշտ պա նա կան ամ րու թյուն ներ` հա մա ձայն ա վե լի 
վաղ տե ղե րում ար ված մշա կում նե րի:  
Ու ժե րի և մի ջոց նե րի հաշ վար կը` ը ստ գրա ֆիկ 1ի:  
Ա վագ նշա նա կել Վիկ տոր Պետ րո սյա նին:

 Բե կո րին` 
ա) ա ռանձ նաց նել 10 հո գա նոց մեկ ջո կատ + 1 նռնա կա ձիգ` 

պաշտ պա նա կան N 2 ամ րու թյան հա մար,
բ) ա ռանձ նաց նել հե տա խու զա կան խումբ` Մա լի բեյ լի ի ո ւղ ղու

թյամբ հա կա ռա կոր դի գոր ծո ղու թյուն նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կու
թյուն ներ ի մա նա լու հա մար,

գ) պատ րաստ լի նել` հա կա ռա կոր դին Մա լի բեյ լի ում ո չն չաց նե լու 
հա մար:

 Մա լի բեյ լի ի ա զա տագր ման գոր ծո ղու թյա նը և ղե կա վար մանն օգ
նու թյուն ցույց տա լու հա մար Վա լե րի Բա լա յա նին (ձե ռա գիրն ա նըն
թեռ նե լի է, վե րա կանգն ված է ը ստ ի մաս տի – խմբ.)` ձեռ նա մուխ լի
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նել քար տե զի վրա գծագ րե լու հա կա ռա կոր դի տե ղա կայ վա ծու թյու նը 
և նրա կրա կային կե տե րը: 

«ՄԲ»` կա տա րել հա կա ռա կոր դի ու ժե րի և մի ջոց նե րի վե րա
բերյալ հաշ վարկ:

 Ար կա դի, 20.12.1991 թ.»:

(Հ րա ման 2) 

Ամ րաց նե լով պաշտ պա նու թյու նը` շտա բը զբաղ վում էր այն հե
նա կե տե րի ա զա տագր մամբ, որ տեղ հա կա ռա կորդն ու ներ մե ծա քա
նակ ո ւժ և ռազ մա կան տեխ նի կա, որ տե ղից հար ձակ վում էր հայ խա
ղաղ բնակ չու թյան վրա և կրա կի տակ պա հում հա յաբ նակ տա րածք
նե րը` պատ րաստ վե լով գրա վել դրանք։ 

1992 թ. հուն վա րի 7ին շտա բում պատ րաստ էր այն բնա կա վայ
րե րի ցան կը, ո րոնք պետք է ա զա տագր վե ին (քար տեզ 1)։
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(Քար տեզ 1)
«Կրկ ժան և գլ խա վոր բար ձունք նե րի գրա վում,
 Ջա միլ լու, Լես նոյ, Կա րա գյավ,
 Մա լի բեյ լի, Ղուշ չու լար,
 Ղա րա դաղ լու (կապ Մար տու նու հետ),
 Խո ջա լու,
 Ջան հա սան, Քյո սա լար,
 Շու շի,
 Լա չի նի մի ջանցք,
 Քյալ բա ջա րի ո ւղ ղու թյամբ ու ժե րի կենտ րո նա ցում,
 Զան գե լան, Ջաբ րայիլ Ար կա դի 7.01.1992 »:

Ողջ փաս տաթղ թե րը, ո րոնք դուրս է ին գա լիս շտա բից, հա մա
ձայ նեց վում է ին բո լոր ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րի հետ։ 

Մի ա ցյալ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով Կրկ ժա նի ա զա տա
գրու մից հե տո (2021.01.1992 թ.) Ար ցա խի Գե րա գույն խորհր դի ա ռա
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ջին նա խա գահ Ար թուր Մկրտ չյանն իր մոտ է հրա վի րում Ար կա դի 
ՏերԹադ ևո սյա նին, ԼՂՀ ազ գային ան վտան գու թյան ա ռա ջին պետ 
Ա շոտ Խա չատ րյա նին, Ար ցա խի գե րա գույն խորհր դի պաշտ պա
նու թյան և ներ քին գոր ծե րի մշ տա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
Վա լե րի Բա լա յա նին, ար տա քին գոր ծե րի մշ տա կան հանձ նա ժո ղո
վի նա խա գահ Լևոն Մե լիքՇահ նա զա րյա նին։ Ար թուր Մկրտ չյա նը 
նրանց հայտ նում է, որ պե տու թյու նը գու մար ու նի8 և պատ րաստ է 
վճա րել ա զա տա մար տիկ նե րին, ո րի կա րի քը նրանք ու նեն։ Ար կա դի 
ՏերԹադ ևո սյա նը հայտ նում է, որ Վա լե րի Բա լա յա նի գլ խա վո րած 
հանձ նա ժո ղո վը պետք է զբաղ վի այդ գոր ծով, և նախ՝ բա նա կի կա
ռուց ված քը պետք է ստեղծ վի, ո րի մեջ կմտ նի ֆի նան սա կան ծա ռա
յու թյու նը, պետք է գր վեն ջո կատ նե րում ծա ռայող ա զա տա մար տիկ
նե րի ցու ցակ նե րը, քան զի հնա րա վոր չէ գու մար նե րը բաշ խել ա ռանց 
ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րի ստո րագ րու թյան։ Ար թուր Մկրտ
չյանն ա ռար կում է` ա սե լով, որ այդ հանձ նա ժո ղո վը ե րկ րի սահ ման
նե րի ամ րապնդ մամբ է զբաղ ված, ի սկ ՏերԹադ ևո սյա նի գլ խա վո
րած շտա բում գրա գետ կադ րային սպա ներ կան և կա րող են մի ա
սին ո րո շել բա նա կի կա ռուց ված քը և հիմն վե լով ե ղած ջո կատ նե րի 
և վաշ տե րի վրա` ստեղ ծել գու մար տակ ներ և գն դեր։ Ար թուր Մկրտ
չյա նի հետ հան դի պու մից հե տո պաշտ պա նու թյան կո մի տե ում տե ղի 
ու նե ցած նիս տի ժա մա նակ Ար կա դի ՏերԹադ ևո սյանն այս մա սին 
զե կու ցում է պաշտ պա նու թյան կո մի տե ի նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա
նին։ Վեր ջինս դրա կան է ար ձա գան քում ա ռա ջար կին9։

 Զին ված ու ժե րի նախ նա կան կա ռուց ված քը կյան քի կո չե լու հա
մար ը նտր վե ցին ռազ մա կան գոր ծին ծա նոթ, կադ րային զին վո րա
կան ներ՝ Ռա ֆայել Գզո ղյա նի գլ խա վո րու թյամբ։ Սերժ Սարգ սյա նի 
հրա մա նով կազ մա վոր ված ա ռա ջին գն դի հրա մա նա տար նշա նակ
վեց նախ կին ԽՍՀՄ ստե փա նա կեր տյան 366րդ մո տոհ րաձ գային 
գն դում գու մար տա կի հրա մա նա տա րի պաշ տո նում ծա ռա յած Սեյ
րան Օ հա նյա նը: 1992 թ. հուն վա րի 24ին Ս. Օ հա նյա նը ներ կա յաց
րեց ա ռան ձին գու մար տա կի կազ մա կեր պու մը (ն կար 1)։ 

 

8  Տես Арутюнян В., Флаг над Чинарой, Ереван, 2006, էջք 2425։
9 Հուշագրական հարցազրույց 19911992 թթ. ԱԻՊՈւ հրամատար Արկադի Տեր

Թադևոսյանի հետ, 22.11.2015 թ.։ 
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Նկար 1. Ա ռան ձին գու մար տա կի կազ մա կեր պումը

Դ րա վրա Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը գրեց. «Օ հա նյան, վս տահ և 
ա րագ կազ մա վո րիր ԱԻ Ու 1ին գուն դը», ստո րագ րու թյուն, 24.01.92 
թ.։ Հա ջորդ օ րը Սեյ րան Օ հա նյա նը ներ կա յաց րեց գն դի կազ մա կեր
պու մը (ն կար 2)։

  
 

Նկար 2. Գն դի կազ մա կեր պու մը
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 Ծա նո թա նա լուց հե տո Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը գրեց` « Հա մա ձայն 
եմ», ստո րագ րեց, 25.01.92 թ.։

 Գու մար տա կի և գն դի կա ռուց ված քը ստեղ ծե լուց հե տո՝ փետր
վա րի 2ին, Սեյ րան Օ հա նյա նը հայտ ներ կա յաց րեց ա ռան ձին գու
մար տա կի դրա մա կան մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ (ն կար 3)։

Նկար 3.  Հայտ ա ռան ձին գու մար տա կի դրա մա կան մի ջոց նե րի վե-
րա բե րյալ 
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 Փաս տաթղ թի վրա Ա. ՏերԹադ ևո սյա նն ար ձա նագ րեց. «ՖՀՊ 
(ֆի նան սա կան հար ցե րի պետ). յու րա քան չյու րին հատ կաց նել 400 
ռուբ լի ամ սա կան գու մար», ստո րագ րեց, 2.02.92 թ.։ 

Այդ նույն օ րը Սեյ րան Օ հա նյա նը ներ կա յաց րեց նաև հայտ ԼՂՀ 
Ի ՈՒ սպա նե րի և ան ձնա կազ մի ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի վե րա
բերյալ (ն կար 4)։

Նկար 4. Հայտ ԼՂՀ Ի Ու սպա նե րի և ան ձնա կազ մի ֆի նան սա կան 
մի ջոց նե րի վե րա բե րյալ

 Դի մու մի վրա Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը գրեց. 
«ՖՀՊ
 Մինչև կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման ըն դու նու մը բո լո րին հատ կաց

նել դրա մա կան մի ջոց ներ` ամ սա կան 400 ռուբ լի»։
2.02.92 թ.
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 Պա հանջ վեց 20 օր, որ ստեղծ վեն և լրաց վեն ա զա տա մար տիկ նե
րի ցու ցակ նե րը` գու մար նե րն ստա նա լու հա մար։ Հրա մա նա տար նե
րի մեծ մա սը ներ կա յաց րեց ցու ցակ նե րը։ Փետր վա րի 22ին Ա. Տեր
Թադ ևո սյա նը ֆի նան սա կան հար ցե րի պե տին ցու ցում տվեց (ն կար 
5)։

«1. 03.92 թ.ից դրա մա կան մի ջոց նե րը տալ ներ կա յաց ված ցու
ցա կին հա մա պա տաս խան` ա ռանց 7րդ կե տի», ստո րագ րու թյուն` 
Ար կա դի, 22.02.92 թ.։ 

Նկար 5. Ցու ցում
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 Նույն օ րը հեր թա կան ան գամ Ար թուր Մկրտ չյա նը ե կավ Ստե փա
նա կեր տի շտաբ, որ տեղ տվյալ օր վա վե րա բե րյալ շր ջան նե րի ի րա
վի ճա կին ծա նո թա նա լուց հե տո Ա. ՏերԹադ ևո սյա նը նրան ա սաց, 
որ ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման հա մար շտա բում աշ
խա տան քը շատ է, և ֆի նան սա կան մի ջոց նե րը պետք է փո խանց վեն 
Վա լե րի Բա լա յա նի գլ խա վո րած հանձ նա ժո ղո վին։ Ար թուր Մկրտ
չյա նը հա մա ձայ նում է և խնդ րում ա րագ կազ մա կեր պել ստո րա բա
ժա նում ներ (գու մար տակ և գունդ)։ 

Հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րով ստեղծ վե ցին մար տա կան և թի
կուն քային ա պա հով ման ստո րա բա ժա նում ներ։ Ե ղած կա ռուց ված
քին գու մար վե ցին նո րե րը.

1.  դաշ նակ ցա կան վաշ տի հրա մա նա տարն էր Ա շոտ Ղու լյա նը,
2. ՀՀՇի վաշ տի հրա մա նա տարն էր Կա րո Բա բա յա նը,
3. «Ազ գային ճա կատ» վաշ տը ղե կա վա րում էր Մու րադ Պետ

րո սյա նը, 
4. որ ևէ կազ մա կեր պու թյան կամ քա ղա քա կան ու ժի չեն թարկ

վող ջո կա տի հրա մա նա տարն էր Գա գիկ Սարգ սյա նը10։ 
Այ նու հետև ստեղծ վե ցին այլ մաս նա գի տաց ված և մար տա

կան մի ա վոր ներ (այդ թվում՝ ՀՕՊ ստո րա բա ժա նում, փր կա րա րա
կան, բուժ ծա ռա յու թյան, վե րա նո րո գողէ վա կո ւա ցիոն մի ա վոր ներ)։ 
Ստեղծ վեց նաև ու սում նա կան կենտ րոն, որ տեղ զին վո րա կան պատ
րաս տու թյան դա սըն թաց ներ է ին ան ցկաց վում։ Այն ղե կա վա րում էր 
մայոր Վո լո դյա Մկրտ չյա նը (ն կար 7)։ 

«Գն դա պետ Ա. Լա չի նյա նին, մայոր Մել քու մյա նին,  
մայոր Մկրտ չյա նին, ա վագ լեյ տե նանտ Հայ րյա նին

1. Ու սում նա կան կենտ րո նի ստեղ ծում, քա ղա քա ցի ա կան բնակ
չու թյան՝ լեռ նային պայ ման նե րում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վար ման պատ րաս տու թյան ու սու ցում։ 

2. Ծրա գի րը և դա սա ցու ցա կը ներ կա յաց նել ի նձ` հաս տա տե լու 
հա մար, պա տաս խա նա տու՝ Մկրտ չյան։

3. Ու սուց ման ժամ կե տը` 30 օր, պա րապ մունք նե րը` ա մեն օր` 68 
ժամ։

4. Տե ղը ո րո շել Սերժ Սարգ սյա նի հետ։
5. Պա տաս խա նա տու` Մկրտ չյան:
2 օր վա ըն թաց քում» 18.02, Ար կա դի։

10 Տես Վարդումյան Հ., Շուշիի ազատագրումը, Երևան, 2007, էջ 37։



35ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նկար 7.

 Հատ կան շա կան է, որ զին վո րա կան ստո րա բա ժա նում նե րին 
զուգըն թաց` ձևա վոր վում էր նաև ռազ մա կան բժշ կու թյան կա ռույ ցը։ 
Մինչ այդ գոր ծող դաշ տային հի վան դա նո ցը բժիշկ Վա լե րի Մա րու
թյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ դառ նում էր զին վո րա կան կա ռուց ված քի 
մի մա սը։

 Հա մա կար գե լով ե ղած ու ժե րի հիմ նա կան մա սը11, ստեղ ծե լով 
նոր ստո րա բա ժա նում ներ և գոր ծե լով մեկ հրա նա տա րու թյան ներ
քո` հնա րա վոր ե ղավ հե տա գա մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներն 
անցկաց նել ռազ մա կան օ րեն քին հա մա պա տաս խան, գոր ծել մի աս
նա բար։ Դրա ա պա ցույ ցը Շու շի ի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյունն է, ո րը 
ցույց տվեց, որ ձևա վոր վող ռազ մա կան կա ռուց ված քը կեն սու նակ 
է, ո ւս տի՝ ոչ պա տա հա կա նո րեն հենց Շու շի ի ա զա տագր ման օ րն էլ 
ներ կա յումս նշ վում է մի ա ժա մա նակ որ պես Պաշտ պա նու թյան բա
նա կի տոն։ 

11 Կային ջոկատներ, որոնք այդպես էլ չցանկացան գործել մեկ հրամանատարության 

ներքո։
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 Բա նա լի բա ռեր - Ար ցա խյան պա տե րազմ, Պաշտ պա նու թյան բա նակ, 

Հա յաս տան, Ա դր բե ջան

АНУШ АМИРБЕКЯН - ПРОЦЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОЕННЫХ 
СИЛ НАГОРНОГО КАРАБАХА В ПЕРИОД С ИЮНЯ 1991 Г. ПО МАЙ 
1992 Г.

В данной статье анализируется ранний этап становления армии в Арца-
хе, которая совпадает с военными действиями зимой 1991-1992 гг., нацелен-
ными на прорыв блокады Степанакерта. С помощью ранее неопубликован-
ных документов автор представляет последовательную организационную 
работу ответственных государственных органов в деле строения армии.

Ключевые слова: Карабахская война, Армия Обороны Арцаха, Армения, 
Азербайджан

ANUSH AMIRBEKYAN - THE PROCESS OF UNIFICATION OF THE 
ARMED FORCES OF NAGORNO-KARABAKH (JUNE, 1991 - MAY, 1992)

The article elucidates the early stages of army-building process in Artsakh 
(Karabakh). The latter coincides with the military actions in the winter months 
of 1991-1992, aimed at breaking the siege of Stepanakert by the Azerbaijani 
forces. By the means of previously unpublished archival documents, the author 
scrutinizes the positive role of the responsible state bodies in the army-building 
works.

Key words: Karabakh war, Artsakh’s Defence Army, Armenian, Azerbaijan
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ԱՐ ՑԱԽՅԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆԴ ՐԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ 
ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ. ԲԱ ՑԱՏ ՐԵ ԼՈՎ 
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Է րիկ Դավ թյան, ԵՊՀ

Որ պես Հա յաս տա նի ժա մա նա կա կից պատ մու թյան կար ևո
րա գույն ի րա դար ձու թյուն նե րից և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
ա ռաջ նա հերթ խն դիր նե րից մե կը՝ ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը 
ե զա կի տեղ է զբա ղեց նում հա կա մար տու թյուն նե րի հա մե մա տա կան 
ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս տում։ Հաշ վի առ նե լով այն հան գա
ման քը, որ ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը դեռևս չլուծ ված, շա
րու նակ վող գոր ծըն թաց է և պար բե րա բար հան գեց նում է սահ մա նի 
եր կայն քով լար վա ծու թյան ո ւժգ նաց մա նը, հարկ է հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյան մի ջո ցով վեր հա նել հիմ նախնդ րի հիմ նա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք թույլ կտան հաս կա նալ հա կա մար տու
թյան բնույ թը և ար դի շր ջա նի զար գա ցում նե րը, լույս սփ ռել խնդ րի 
կար գա վոր ման հա վա նա կա նու թյան հար ցի շուրջ։

Ար ցա խյան հիմ նախնդ րի ա մե նա կար ևոր յու րա հատ կու թյու
նը խնդ րո ա ռար կա տա րած քի հա րա բե րա կան մե ծու թյունն է։ Լեռ
նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ո ղջ տա րած քը կազ մում է 
մոտ 12.000 կմ2 (նե րա ռյալ Ա դր բե ջա նի կող մից ԼՂՀ Շա հու մյա նի, 
Մար տու նու, Մար տա կեր տի շր ջան նե րի օ կու պաց ված հատ ված նե
րը (մոտ 1041կմ2))1, ին չը բա վա կան մեծ տա րածք է Հա յաս տա նի և 
Ա դրբե ջա նի պես փոքր պե տու թյուն նե րի հա մար ։ Այս պես, վե րոն շյալ 
ամ բողջ տա րած քը կազ մում է Ա դրբե ջա նի՝ մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ
ված տա րած քի մոտ 13.9%ը, ի սկ ՀՀի և ԼՂՀի տա րած քի (մի ա սին 
հաշ ված՝ 41.743 կմ2)՝ 28.75%ը։ Բնա կան է՝ որ քան մեծ լի նի վի ճե լի 
հա մար վող տա րած քը, այն քան կմե ծա նա հա վա նա կա նու թյու նը, որ 
հա կա մար տող կող մե րը մի մյանց հան դեպ կդրս ևո րեն ա վե լի ան տա
գո նիս տա կան և ան զի ջում վար քա գիծ՝ նպաս տե լով էք զիս տեն ցի ալ 
սպառ նա լի քի ըն կալ ման ամ րապնդ մա նը և խիստ նվա զեց նե լով հա

1 Տվյալները ներկայացվում են ԼՂՀ Նախագահի պաշտոնական կայքէջից։ 

Ընդհանուր տեղեկություններ, http։//www.president.nkr.am/am/nkr/generalInformation/, 

հղվել է 15.08.2017 թ.։
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կա մար տու թյան կար գա վոր ման հա վա նա կա նու թյու նը։
Աս վածն ա վե լի պատ կե րա վոր դարձ նե լու հա մար՝ վե րոն շյալ 

ցու ցա նիշ նե րը հա մե մա տենք աշ խար հում մինչ օ րս գոր ծող կամ 
ե րբ ևէ գո յու թյուն ու նե ցած այլ հա կա մար տու թյուն նե րի հետ։ Այս
պես, օ րի նակ, Էլ զասԼո թա րին գի ան, ո րը որ պես վի ճե լի տա րածք 
ձևա վոր վեց Ֆրան սի այի Ալ զա սի շր ջա նի և Լո րե նի շր ջա նի Մո զե
լի դե պար տա մեն տի հիմ քի վրա, կազ մում էր 13.123 կմ2 տա րածք2։ 
Աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զի ար դի ձև ված քի պայ ման նե րում 
Էլ զասԼո թա րին գի այի տա րած քը կազ մում է Ֆրան սի այի տա րած
քի ըն դա մե նը 2.4%ը և Գեր մա նի այի տա րած քի 3.7%ը։ Ը նդ ո րում, 
ե թե հաշ վի առ նենք այն հան գա ման քը, որ այս հիմ նախն դիրն այլևս 
գո յու թյուն չու նի և ա ռա վել սուր բնույթ ու ներ 18701871 թթ. ֆրանս
պ րու սա կան պա տե րազ մից հե տո, ա պա Էլ զասԼո թա րին գի ան կազ
մում էր Ֆրան սի այի և Գեր մա նի այի տա րած քի (նե րա ռյալ գա ղութ
նե րը) հա մա պա տաս խա նա բար 0.1%ը և 0.4%ը3, ի սկ գեր մա նա կան 
կայս րու թյա նը հա ջոր դած Վայ մա րյան Հան րա պե տու թյան պա րա
գա յում՝ 2.8%։

 Հա ման ման հա մե մա տու թյուն ներ կա րե լի է ա նել նաև գոր ծող 
հա կա մար տու թյուն նե րի հետ։ Կու րի լյան կղ զի նե րի հա րա վային 
հատ վա ծը (Ի տու րուպ, Շի կո տան, Կու նա շիր կղ զի նե րը և Հա բո մայի 
կղ զե խում բը), ո րոնք վի ճե լի են հա մար վում Ռու սաս տա նի և Ճա պո
նի այի միջև, կազ մում են շուրջ 5.000 կմ2 (Ճա պո նի այի տա րած քի 
1.3%ը և Ռու սաս տա նի տա րած քի 0.02%ը)։

Այս հա մա տեքս տում հե տաքր քիր է դի տար կել նաև Քաշ մի րի 
հիմ նախն դի րը։ Քաշ մի րը, ո րը վե ճի ա ռար կա է Հնդ կաս տա նի և Պա
կիս տա նի (մա սամբ նաև Չի նաս տա նի) միջև, զբա ղեց նում է ա վե լի 
մեծ տա րածք, քան ամ բողջ Հա րա վային Կով կա սը (շուրջ 223.000 
կմ2), սա կայն կազ մում է Հնդ կաս տա նի տա րած քի մոտ 5.7%ը, ի սկ 
ե թե եր կու պե տու թյուն նե րի միջև վի ճարկ վող տա րած քը դի տար կենք 

2 Տես AlsaceLorraine | Territory, France, Encyclopedia Britannica, http։//www.britannica.

com/place/AlsaceLorraine, հղվել է 15.08.2017 թ.։
3 Ֆրանսիայի տարածքը (ներառյալ գաղութների) հաշվարկվել է 1915 թ. (մոտ 10.5 

մլն կմ2) , Գերմանիայինը՝ 1914 թ. դրությամբ (մոտ 3.2 մլն կմ2), տե՛ս Taagepera R., 

Expansion and Contraction Patterns of Large Polities։ Context for Russia, International 

Studies Quarterly, Vol. 41, No. 3 (Sep., 1997), էջ 502, Germany from 1871 to 1918։ The 

German Empire, 18711914, https։//www.britannica.com/place/Germany/Germanyfrom

1871to1918, հղվել է 13.09.2017 թ.:
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որ պես Պա կիս տա նի մաս, ա պա այն կազ մում է վեր ջի նիս տա րած քի 
մոտ 19%ը4։ 

Այս պի սով, կա րե լի է հս տակ ար ձա նագ րել, որ ար ցա խյան հա
կա մար տու թյու նը զուտ վի ճե լի տա րած քի հա մա մաս նու թյան հա մա
տեքս տում ան հա մե մատ ա վե լի լուրջ և բարդ խն դիր է, քան գոր ծող 
այլ կոնֆ լիկտ նե րը։ Մի այն այն փաս տը, որ ամ բողջ Ար ցա խը կազ
մում է ՀՀի և ԼՂՀի տա րած քի (մի ա սին) ա վե լի քան մեկ քա ռոր
դը, ար դեն ի սկ հու շում է, որ այն ՀՀ գո յատև ման, ան վտան գու թյան 
և կա յուն զար գաց ման հա մար ու նի կեն սա կանռազ մա վա րա կան 
նշա նա կու թյուն։ Այս տե սան կյու նից հաշ վի առ նե լով վե րո հի շյալ 
ցու ցա նիշ նե րը՝ ճիշտ չէ Էլ զասԼո թա րին գի այի խն դի րը (ո րը հա
ճախ ներ կա յաց վում է որ պես հա ջո ղու թյամբ լուծ ված տա րած քային 
հակա մար տու թյան օ րի նակ) հա մե մա տել ար ցա խյան հա կա մար
տու թյան հետ։ ԼՂՀն հա մա մաս նո րեն զբա ղեց նում է այն քան տա
րածք, որ քան ներ կայիս Ֆրան սի այի հա մար ՕդըՖ րանս, Գրանդ 
Է ստ և Բուր գուն դի աՖ րանշԿոն տե շր ջան նե րը (մի ա սին) կամ Գեր
մա նի այի հա մար Բա վա րի ա և Բա դենՎյուր թեմ բերգ ե րկ րա մա սե րը 
(մի ա սին)։ 

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան ըն թաց քի վրա մե ծա պես ազ դում 
է Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի միջև տն տե սա կան փոխ կախ վա ծու
թյան իս պառ բա ցա կա յու թյու նը։ Պե տու թյուն նե րի միջև տն տե սա
կան կա պե րի շա րու նա կա կան ին տեն սի վաց ման պայ ման նե րում 
տն տե սա պես սեր տո րեն փոխ կապ ված պե տու թյուն նե րի միջև պա
տե րազ մը դառ նում է ա վե լի ծախ սա տար՝ նվա զեց նե լով մի մյանց 
դեմ լայ նա մասշ տաբ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սե լու հա վա
նա կա նու թյու նը։ Ա վե լին՝ ար դի մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում 
պե տու թյուն նե րը շատ հա ճախ սկ սում են այլ պե տու թյուն նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա կան և տն տե սա կան բա ղադ րիչ նե
րը դի տար կել տար բեր հար թու թյուն նե րում, ին չի ար դյուն քում շատ 
հա ճախ քա ղա քա կան սուր տա րա ձայ նու թյուն նե րի և նույ նիսկ հա
կա մար տու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում պե տու թյուն նե րը շա
րու նա կում են ոչ մի այն պահ պա նել, այլև զար գաց նել մի մյանց հետ 
տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։

4 Ելնելով Քաշմիրի հակամարտության, ըստ էության, հնդկապակիստանյան բնույ

թից՝ սույն հաշվարկում ներառվել է ոչ թե ամբողջ Քաշմիրը, այլ դրա պակիստանյան 

և հնդկական մասերը (ընդհանուր առմամբ մոտ 185.000 կմ2 տարածք)։
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Աս վա ծի վառ օ րի նակ են ռուսվ րա ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րը։ 
Չնա յած կող մե րի միջև 2008 թ. օ գոս տո սյան պա տե րազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րին և դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի խզ մա
նը՝ 2010 թ. ռուսվ րա ցա կան միջ պե տա կան սահ մա նին վե րա բաց վեց 
Վե րին ԼարսՍ տե փանծ մին դա ան ցա կե տը, ի սկ 2013 թ. Ռու սաս
տա նը հա նեց վրա ցա կան գի նի նե րի ներկր ման հա մար սահ ման ված 
էմ բար գոն5։ Ա վե լին՝ 2008 թ. պա տե րազ մից հե տո Ռու սաս տա նի և 
Վրաս տա նի միջև ա ռև տու րը ոչ մի այն կտ րուկ ան կում չապ րեց, այլև 
աս տի ճա նա բար սկ սեց ա ճել, ի սկ 2015 թ. Ռու սաս տա նը դար ձավ 
Վրաս տա նի ե րկ րորդ ա ռևտ րային գոր ծըն կե րը6։

 Նույ նը կա րե լի է նկա տել նաև հայթուր քա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի պա րա գա յում։ Չնա յած դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի բա ցա կա յու թյա նը և Թուր քի այի կող մից Հա յաս տա նի շր ջա
փակ մա նը՝ հայթուր քա կան օ դային սահ մա նը 1995 թ.ից շա րու նա
կում է բաց մնալ, ի սկ օ րի նակ ե րկ կողմ ա ռև տու րը, չնա յած եր րորդ 
պե տու թյուն նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վե լուն, 20102014 թթ. գե րա
զան ցել է 200 մի լի ոն Ա ՄՆ դո լա րի շե մը7։

Ի տար բե րու թյուն այս եր կու դեպ քե րի՝ Հա յաս տա նի և Ա դր բե
ջա նի միջև գո յու թյուն չու նեն ոչ մի տե սա կի տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն ներ, և պե տու թյուն նե րը տն տե սա կան որ ևէ կախ վա ծու թյուն 
մի մյան ցից չու նեն։

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան հա ջորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու
նը Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի՝ ծով ե լք չու նե նա լու փաստն է։ Ը նդ 
ո րում՝ ծով ե լք չու նե նա լը հա կա մար տու թյան վրա թող նում է խիստ 
մի ա կող մա նի ազ դե ցու թյուն, քան զի Ա դր բե ջա նը սե փա կան է ներ

5 Տես Georgia and Russia reopen land border crossing, http։//www.reuters.com/

article/usgeorgiarussiaborder/georgiaandrussiareopenlandbordercrossing

idUSTRE6202Z220100301, հղվել է 10.09.2017 թ., Russian Imports Of Georgian Fruit 

Resume After Seven Years, https։//www.rferl.org/a/russiageorgiafruitimports/25136096.

html, հղվել է 10.09.2017 թ.:
6 Տես საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2016, საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური, თბილისი, 2017, გვ. 13 (Վրաստանի արտաքին առևտուրը 

2016, Վրաստանի ազգային վիճակագրական ծառայություն, Թբիլիսի, 2017, էջ 

13  վրացերեն), http։//geostat.ge/cms/site_images/_files/georgian/bop/External%20

Merchandise%20Trade%202015_publication%20201618.pdf, հղվել է 10.09.2017 թ.:
7 Տես Երկկողմ հարաբերություններ. Թուրքիա, http։//mfa.am/hy/countrybycountry/

tr/, հղվել է 10.09.2017 թ.:
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գե տիկ ռե սուրս նե րի վա ճառ քի շնոր հիվ կա րո ղա ցավ ոչ մի այն չե
զո քաց նել ծով ե լք չու նե նա լու հետ կապ ված տն տե սա կան դժ վա
րու թյուն նե րը, այլև ա պա հո վել խո շոր ե կա մուտ ներ։ Դա իր հեր թին 
հան գեց րեց Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի պե տա կան, այդ թվում՝ ռազ
մա կան բյու ջե նե րի միջև ան հա մա չա փու թյան ա ռա ջաց մա նը։ Այս 
ա մե նը, զու գակց ված Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի կող մից Հա յաս տա նի 
շր ջա փակ մամբ, լուրջ սահ մա նա փա կում ներ է ստեղ ծում Հա յաս տա
նի տն տե սու թյան զար գաց ման հա մար։

Խն դի րը կա րե լի է դի տար կել ծով ե լք ու նե ցող և տա րած քային 
հա կա մար տու թյուն ու նե ցող պե տու թյուն նե րի հա մա տեքս տում։ 
Այս պես, օ րի նակ, Կիպ րո սի հյու սի սային հատ վա ծը, ո րը 1974 թ. 
օ կու պաց վել է թուր քա կան զոր քե րի կող մից, և որ տեղ գոր ծում է 
ի նքնահռչակ Հյու սի սային Կիպ րո սի Թուր քա կան Հան րա պե տու
թյու նը, կազ մում է Կիպ րո սի մի ջազ գայ նո րեն ճա նաչ ված տա րած քի 
շուրջ 36%ը։ Թե պետև թուր քա կան օ կու պա ցի ան բա վա կան լար վա
ծու թյուն է ա ռա ջաց նում հույնթուր քա կան և թուրքկիպ րա կան հա
րա բե րու թյուն նե րում, սա կայն Կիպ րո սի տա րած քի ա վե լի քան մեկ 
եր րոր դի օ կու պա ցի ան հա կա մար տու թյա նը չի հա ղոր դում այն աս
տի ճան սր ված ու թեժ բնույթ, ի նչ պի սին ու նի ար ցա խյան հա կա մար
տու թյու նը։ Ծով ե լք ու նե նա լու գոր ծո նը հաշ վի առ նե լով՝ տա րած քի 
36%ի օ կու պա ցի ան Կիպ րո սին չի կա րող զր կել կա յուն զար գաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ կեն սա պայ ման նե րից։ Լի նե լով կղ զային պե
տու թյուն՝ Կիպ րոսն օ կու պա ցի այի հետ ևանք նե րը կա րող է մեղ մել 
ծո վային ու ղի նե րով ի նչ պես մի ջերկ րա ծո վյան ա վա զա նի, այն պես էլ 
այլ տա րա ծաշր ջան նե րի պե տու թյուն նե րի հետ ա զատ և ան խա փան 
ա ռևտ րի շնոր հիվ։

 Հա մե մա տու թյան հա մար ու շագ րավ է նաև վրացաբ խա զա կան 
և վրացհա րա վօ սա կան հա կա մար տու թյուն նե րի օ րի նա կը։ Մաս նա
կի ճա նա չում ստա ցած Աբ խա զի ան և Հա րա վային Օ սի ան մի ա սին 
կազ մում են Վրաս տա նի տա րած քի մոտ 18%ը և զբա ղեց նում են 
ԼՂՀին գրե թե հա վա սար տա րածք (մոտ 12.500 կմ2)։ Թե պետ Ռու
սաս տա նի հետ քա ղա քա կան, տն տե սա կան, ի սկ հե տա գա յում նաև 
ռազ մա կան առ ճա կա տու մը Վրաս տա նին մի քա նի տա րով զր կեց ռու
սա կան շու կա մուտք գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նից և գործ նա կա նում 
նվա զա գույ նի հասց րեց աբ խա զա կան եր կա թու ղու վե րա գոր ծարկ
ման հա վա նա կա նու թյու նը, տն տե սա կան զար գաց ման տե սան կյու
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նից Վրաս տա նը ա ղե տա լի վի ճա կում չհայտն վեց։ Ծով ե լք ու նե նա լու 
շնոր հիվ Վրաս տա նը շա րու նա կում է մնալ տա րա ծաշրջա նային մա
կար դա կով զբո սաշր ջային խո շոր կենտ րոն և լի նե լով Հա րա վային 
Կով կա սի մի ակ « ծո վային դար պա սը»՝ կարողանում է մի կող մից՝ 
տա րանց ման փաս տի ու ժով Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի հետ հա րա
բե րու թյուն նե րում քա ղա քա կան և տն տե սա կան դի վի դենդ ներ շա հել, 
ի սկ մյուս կող մից՝ սև ծո վյան ա վա զա նի պե տու թյուն նե րի մի ջո ցով 
մշ տա կան և ան խա փան կապ ա պա հո վել ԵՄի և ՆԱ ՏՕի ան դամ 
պե տու թյուն նե րի հետ։

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
շար քում թերևս ա մե նա կար ևոր նե րից մե կը դրա՝ սոսկ ար ցա խյան 
հա կա մար տու թյուն չլի նե լու փաստն է, ի նչն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ
ված է հայա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի պատ մու թյան 
հետ։ Որ պես այդ պի սին՝ հայա դր բե ջա նա կան առ ճա կա տումն ու 
թշ նա մանքն սկզբ նա վոր վել են 19051918 թթ., այ սինքն՝ հենց այն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում, ե րբ կով կա սյան թա թար նե րն, Օս մա նյան 
կայս րու թյան գոր ծուն ա ջակ ցու թյամբ, հե ռա նա լով բա ցա ռա պես 
կրո նա կան ի նք նու թյու նից, սկ սե ցին կոն սո լի դաց վել և ձևա վոր վել որ
պես քա ղա քա կան ա զգ8։ Որ պես մինչ օ րս առ կա հա կա մար տու թյան 
ա ռա ջին ցայ տուն օ րի նակ հան դի սա ցող հայթա թա րա կան բա խում
նե րը (19051906 թթ.) տե ղի ու նե ցան ոչ մի այն Ղա րա բա ղում, այլև 
Զան գե զու րում, Նա խիջ ևա նում, Շա րուրԴա րա լա գյա զում, Եր ևա
նում և Բաք վում, այ սինքն՝ ո ւր վագծ վե ցին այն տա րածք նե րը, ո րոնց 
շուրջ հե տա գա յում պե տա կան մա կար դա կով պետք է տա րած քային 
հա վակ նու թյուն ներ ի հայտ գային9։

19181920 թթ. հայա դր բե ջա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
պատ մու թյու նը հս տակ ցույց տվեց, որ Ա դր բե ջա նի հա մար ա նըն դու
նե լի էր Հա յաս տան պե տու թյան և առ հա սա րակ հայ կա կան տար
րի գո յու թյու նը Ա նդր կով կա սում, ին չի վառ վկա յու թյունն էին բո լոր 
սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում մշ տա կան բա խում նե րի առ կա յու թյու
նը, Ա դր բե ջա նի պե տա կան ա ջակ ցու թյամբ և ֆի նան սա վոր մամբ 
Բո յուքՎե դի ի, Շա րուրՆա խիջ ևա նի, Սուր մա լո ւի, Կար սի, Զան գի

8 Տես Էլբակյան Է., Ադրբեջանի ապաֆաշիստականացումը՝ որպես խաղաղության 

բանալի, «Հայաստանի Հանրապետություն», 2014 հոկտեմբերի 7, թիվ 178 (5987)։
9 Տես Elbakyan E., A New Legal Approach Towards the NagornoKarabakh Conflict 

Peaceful Resolution,  International Journal of Social Sciences, III(5), 2014, էջ 44:
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բա սա րի շր ջան նե րի թա թա րա կան բնակ չու թյան՝ ՀՀի դեմ ո ւղղ ված 
ա պս տամ բու թյուն նե րը10, Բաք վում, Նու խի ում, Շա մա խի ում, Քյուր
դա մի րում և այլ վայ րե րում հայ բնակ չու թյան ջար դե րը11։

Այս զար գա ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ Ար ցախն ըն դա մե նը 
մեկն էր այն մի շարք շր ջան նե րից, ո րոնց պատ կա նե լու թյունն Ա դր
բե ջա նը փոր ձում էր վի ճար կել։ Նման մո տե ցու մը պահ պան վեց նաև 
ներ կայիս Ա դր բե ջա նում, քան զի այն շա րու նա կում է հա վակ նու
թյուն ներ դրս ևո րել ՀՀի տա րած քի նկատ մամբ, ի նչն ա կն հայտ կեր
պով ար տա ցոլ վում է ա դր բե ջա նա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
պար բե րա բար ար վող հայ տա րա րու թյուն նե րում։ Օ րի նակ՝ 2015 թ. 
մար տի 19ին Բաք վում Ա դր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևը Նով
րուզ Բայ րա մի առ թիվ ար ված ե լույ թում նշեց, որ « տա րած քային 
ամ բող ջա կա նու թյան վե րա կանգ նու մից» հե տո « մենք՝ ա դր բե ջան
ցի ներս, ի հար կե, կվե րա դառ նանք մեր հին հո ղե րը՝ և՛ Ի րա վան (Եր
ևան  Է. Դ.), և՛ Գյոյ չա (Ս ևան  Է. Դ.), և՛ Զան գե զուր (Սյու նիք  Է. 
Դ.)։ Դրանք մեր հին հո ղերն ե ն։ Ե րի տա սարդ սե րուն դը ևս պետք է 
ի մա նա, որ մեր հո ղե րը մի այն այ սօր վա ան կախ Ա դր բե ջա նի հո ղե րը 
չեն։ Մենք պար տա վոր ե նք վե րա դառ նալ ու կվե րա դառ նանք այդ հո
ղե րը»12։ Այ սինքն՝ ե րկ րի նա խա գա հի մա կար դա կով տա րած քային 
հա վակ նու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը մեկ այլ պե տու թյան գրե թե ամ
բողջ տա րած քի նկատ մամբ ցույց է տա լիս հա կա մար տու թյան է ու
թե նա կան կող մե րը։ 

Այս տե սան կյու նից դի պուկ օ րի նակ ներ են ա դր բե ջա նա կան 
ռազ մա կան հռե տո րա բա նու թյան այլ դրս ևո րում նե րը։ Ա դր բե ջա նա
կան պաշ տո նա կան լրա հո սում Իլ համ Ա լի ևի, պաշտ պա նու թյան նա
խա րար ներ Սա ֆար Ա բի ևի և Զա քիր Հա սա նո վի կող մից պար բե րա

10 Տես Թուրքթաթարական խռովությունները, Հայոց պատմության հանրագիտա

րան, http։//www.historyofarmenia.am/am/Encyclopedia_of_armenian_history_Turq_

tatarakanxrovutyunner, հղվել է 04.09.2017 թ.։
11 Տես Ստեփանյան Գ., Հայերի կոտորածներն ու ինքնապաշտպանական մարտերը 

Բաքվի նահանգում 19181920 թվականներին, Պատմաբանասիրական հանդես, № 
3, էջք 31, 45։
12 Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во всенародных 
празднествах по случаю Новруз байрамы,
http://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_prinyal_uchastie_vo_
vsenarodnyh_prazdnestvah_po_sluchayu_Novruz_bairamy_VIDEO-840677, հղվել է 

18.08.2017 թ.:
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բար հն չեց վել են Հա յաս տա նի՝ ոչ կեն սու նակ պե տու թյուն լի նե լու13, 
նրան մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային նա խագ ծե րից մե կու սաց
նե լու14, հայե րին քա ղա քա կա նա պես և տն տե սա պես ջախ ջա խե լու, 
մար տա դաշ տում պար տու թյան մատ նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի15 
մա սին հայ տա րա րու թյուն ներ։ Այն, որ Ա դր բե ջա նը չի թաքց նում, 
որ հայերն ա դր բե ջան ցի նե րի հիմ նա կան թշ նա մի ներն ե ն16, և որ իշ
խա նու թյուն նե րը կի րա ռում են « հար ձա կո ղա կան դի վա նա գի տու
թյուն»17, պարզ կեր պով ցույց է տա լիս, որ Ա դր բե ջա նը չի կա րող 
հաշտ վել ար ցախյան հա կա մար տու թյու նում ո ՛չ գոր ծող status quoի 
պահ պան ման, ո ՛չ էլ փոխ զի ջու մային լուծ ման հետ։ 

Ե թե այս տե սան կյու նից ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նը հա մե
մա տենք Հա րա վային Կով կա սի մյուս եր կու հա կա մար տու թյուն նե
րի հետ, ա պա վեր ջին ներս բո լո րո վին այլ բնույթ ու նեն։ Սկզբ նա պես 
ձևա վոր վե լով և եր կար ժա մա նակ գո յու թյուն ու նե նա լով որ պես վրաց 
ու աբ խազ և վրաց ու օս ժո ղո վուրդ նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող ներ
պե տա կան խն դիր՝ Վրաս տա նում Մի խե իլ Սաա կաշ վի լի ի նա խա գա
հու թյան շր ջա նում (20042013 թթ.) եր կու հա կա մար տու թյուն ներն էլ 
վե րած վե ցին ռուսվ րա ցա կան հա կա մար տու թյան։ Այ նո ւա մե նայ
նիվ, Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նու թյու նը հա կա մար տու թյուն նե րի 
հար ցում սահմանափակվում է Աբ խա զի այի և Հա րա վային Օ սի այի 
ան կա խու թյան ու սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյամբ. Ռու սաս տա նի 
ղե կա վա րու թյու նը ե րբ ևէ հան դես չի ե կել ան վի ճե լի ո րեն վրա ցա կան 
հա մար վող հո ղե րի պատ կա նե լի ու թյան վի ճարկ ման, Վրաս տա նի 

13  Տես Azerbaijan leader unleashes antiArmenia Twitter tirade,

http։//www.hurriyetdailynews.com/azerbaijanleaderunleashesantiarmeniatwitter

tirade.aspx?pageID=238&nID=35078&NewsCatID=355, հղվել է 25.08.2017 թ.։
14 Տես Strong Azerbaijan can speak any language with powerless Armenia - Ilham Aliyev, 
http://www.news.az/articles/official/80740, հղվել է 25.08.2017 թ.:
15 Տես Liston E., Azerbaijan’s president threatens war with Armenia via Twitter, http://
www.theguardian.com/world/2014/aug/07/azerbaijan-president-threatens-war-armenia-
twitter, հղվել է 25.08.2017 թ.։
16 Տես Closing Speech by Ilham Aliyev at the conference on the results of the third year 
into the “State Program on the socioeconomic development of districts for 2009-2013”, 
http://en.president.az/articles/4423, հղվել է 27.08.2017 թ.։
17 Տես Ilham Aliyev participated in an official reception marking the 20th anniversary of 
the restoration of state independence of the Republic of Azerbaijan, http://en.president.az/
articles/3327, հղվել է 27.08.2017 թ.։
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մե կու սաց ման, ռազ մա կան օ կու պա ցի այի մա սին հայ տա րա րու
թյուն նե րով։ 2012 թ. Վրաս տա նում «Վ րա ցա կան ե րա զանք» դա շին
քի իշ խա նու թյան գա լուց հե տո ռուսվ րա ցա կան տն տե սա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի վե րա կանգ նու մը ցույց տվեց, որ ռուսվ րա ցա կան 
առ ճա կա տու մը չու նի այն քան խոր քային թշ նա մա կան բնույթ, որ
քան հայա դր բե ջա նա կա նը։ 

Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան մյուս ա ռանձ նա հատ կու թյունն 
այս պես կոչ ված « մի ջազ գային վե րահս կե լի ու թյան» բա ցա կա յու
թյունն է։ Ար ցա խյան հա կա մար տու թյան թե՛ պա տե րազ մա կան, թե՛ 
հետ պա տե րազ մյան շր ջա նում Ար ցա խի տա րած քում ե րբ ևէ չեն տե
ղա կայ վել մի ջազ գային խա ղա ղա պահ ու ժեր, ռազ մա կան ա ռա քե
լու թյուն ներ կամ հա կա մար տու թյան վե րահս կո ղու թյան այլ մե խա
նիզմ ներ։ Մի ակ գոր ծող կա ռույ ցը Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի 1997 թ.ից 
գոր ծող ե ռա նա խա գա հու թյան ի նս տի տուտն է, ո րը կազ մա կեր պում է 
նա խա գահ նե րի, ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րի մա կար դա կով 
հայա դր բե ջա նա կան հան դի պում ներ և այ ցե լում հա կա մար տող կող
մե րի զին ված ու ժե րի շփ ման գիծ: 

Ի րադ րու թյու նը հա րավ կով կա սյան մյուս հա կա մար տու թյուն նե
րի պա րա գա յում ար մա տա պես տար բեր ըն թացք է ստա ցել։ Դեռևս 
1993 թ. օ գոս տո սի 24ին ՄԱԿի Ա նվ տան գու թյան Խորհր դի № 858 
բա նաձ ևով ստեղծ վել էր ՄԱԿի Դի տոր դա կան ա ռա քե լու թյու նը 
Վրաս տա նում (UNOMIG), ո րը, կազմ ված լի նե լով 88 ռազ մա կան 
դի տորդ նե րից և քա ղա քա ցի ա կան ան ձան ցից (կենտ րո նա կա յա նը 
գտն վում էր Սու խու մում), հետ ևում էր 1993 թ. հու լի սի 27ին հաս
տատ ված վրացաբ խա զա կան զի նա դա դա րի պահ պան մա նը18։ Այս 
կա ռույ ցը գո յու թյուն ու նե ցավ մինչև 2009 թ. հու նի սի 15ը, քա նի որ 
ՄԱԿի Ա նվ տան գու թյան խորհր դում Ռու սաս տա նը, կի րա ռե լով վե
տոյի իր ի րա վուն քը, դեմ ար տա հայտ վեց դի տոր դա կան ա ռա քե լու
թյան ման դա տի պահ պան մա նը19։ Բա ցի այդ, 1994 թ. հու նի սին Աբ

18 Տես Историческая справка,  
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/unomigbackgr.htm,  հղվել է 

25.08.2017 թ.:
19 Տես Lynch C., Russia Vetoes Resolution on U.N. Peacekeepers in Georgia, http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/15/AR2009061503047.html, հղվել 

է 25.08.2017 թ.։
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խա զի ա յում տե ղա կայ վեց Ա ՊՀ խա ղա ղա պահ կոն տին գեն տը20։
Հա րա վային Օ սի ա յում, հա մա ձայն 1992 թ. հու նի սի 24ին ՌԴ 

նա խա գահ Բո րիս Ել ցի նի և Վրաս տա նի Պե տա կան խորհր դի նա
խա գահ Է դո ւարդ Շևարդ նա ձե ի միջև ստո րագր ված Սո չի ի հա մա
ձայ նագ րի, գոր ծի դր վեց ռուսվ րացօ սա կան խա ղա ղա պահ ու ժե րի 
մե խա նիզ մը21։ 19922009 թթ. Վրաս տա նում գոր ծում էր նաև Ե ԱՀԿ 
ա ռա քե լու թյու նը, ո րն ակ տի վո րեն ներգ րավ ված էր Հա րա վային Օ սի
ա յում ռազ մա կան ի րադ րու թյան մշ տա դի տարկ ման, խա ղա ղա պահ 
գոր ծու նե ու թյան ա ջակց ման, զի նա դա դա րի խախ տում նե րի ու սում
նա սի րու թյան գոր ծըն թա ցում22։ 2008 թ. օ գոս տո սյան պա տե րազ մի 
ա վար տից շուրջ մեկ ա միս ան ց ձևա վոր վեց ԵՄ Դի տոր դա կան ա ռա
քե լու թյու նը Վրաս տա նում (EUMM), ո րը, կենտ րոն ներ ստեղ ծե լով 
Թբի լի սի ում, Զուգ դի դում, Մց խե թում և Գո րի ում, աշ խա տանք ներ է 
տա նում հա կա մար տող կող մե րի միջև վս տա հու թյան ամ րապնդ ման, 
զին ված ու ժե րի շփ ման գծին հա րա կից շր ջան նե րի բնակ չու թյան 
կեն սա պայ ման նե րի բա րե լավ ման ո ւղ ղու թյամբ23։

 Մի ջազ գային վե րահս կո ղու թյան ո րո շա կի մե խա նիզմ ներ առ
կա են նաև այլ հա կա մար տու թյուն նե րում։ Այս պես, օ րի նակ՝ հնդկա
պա կիս տա նյան հա կա մար տու թյան պա րա գա յում դեռևս 1949 թ.ից 
գոր ծում է Հնդ կաս տա նում և Պա կիս տա նում ՄԱԿի ռազ մա կան 
դի տորդ նե րի խում բը (UNMOGIP)24, Կո սո վո յում՝ ՆԱ ՏՕի խա ղա
ղա պահ ու ժե րը (KFOR)25, ի սկ իս րայե լապա ղես տի նյան հա կա
մար տու թյու նում որ պես մի ջազ գային ներ կա յաց վա ծու թյան յու րա
տե սակ օ րի նակ կա րե լի է դի տար կել Պա ղես տի նի ան դա մակ ցու

20 Տես Lynch D., Russian peacekeeping strategies in the CIS։ the cases of Moldova, 
Georgia and Tajikistan, King’s College London, University of London, էջ 141:
21 Տես Соглашение “О принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта”, 
http://www.caucasica.org/docs/detail.php?ID=1329, հղվել է 25.08.2017 թ.։
22 Տես Stöber S., The Failure of the OSCE Mission to Georgia – What Remains?, OSCE 
Yearbook 2010, էջ  205,

http։//ifsh.de/fileCORE/documents/yearbook/english/10/OSCE2010pdfGesamt%20

mit%20Schrift.pdf, հղվել է 25.08.2017 թ.։
23 Տես Our Mandate, http://www.eumm.eu/en/about_eumm/mandate, հղվել է 25.08.2017 թ.։
24  Տես United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), http։//

www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmogip/index.shtml, հղվել է 25.08.2017 թ.։
25 Տես ACO  Allied Command Operations | KFOR, http։//www.aco.nato.int/kfor.aspx, 

հղվել է 10.04.2017 թ.։
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թյու նը միջազ գային ո րոշ կազ մա կեր պու թյուն նե րին՝ Իս լա մա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյա նը, Ա րա բա կան լի գային, 
Միջ խորհր դա րա նա կան մի ու թյա նը, ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕին, դի տոր դի 
կար գա վի ճա կը Ա ռող ջա պա հու թյան հա մաշ խար հային կազ մա կեր
պու թյու նում, Հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջազ գային մի ու թյու նում, 
Հա մաշ խար հային փոս տային մի ու թյու նում և որ ա մե նա կար ևորն է՝ 
ՄԱԿո ւմ։ 

Այս պի սով, պարզ է, որ ար ցա խյան հա կա մար տու թյու նում 
միջազ գային կա ռույց նե րի կամ օ տա րերկ րյա պե տու թյուն նե րի ռազ
մա կան ներ կա յաց վա ծու թյան (թե՛ խա ղա ղա պահ ու ժե րի, թե՛ ռազ
մա կան դի տորդ նե րի մա կար դա կով) բա ցա կա յու թյու նը զգա լի ո րեն 
սահ մա նա փա կում է հա կա մար տու թյան ըն թաց քի վրա այլ պե տու
թյուն նե րի և մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի ազ դե ցու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը։ 

Ամ փո փե լով ար ցա խյան հա կա մար տու թյան ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րի քն նու թյու նը՝ կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ ար ցա խյան 
հիմ նախն դի րը թե՛ ծագ ման պատ ճառ նե րով, թե՛ պատ մա կան զար
գա ցում նե րով, թե՛ ար դի կոն ֆի գու րա ցի այով, թե՛ Հա յաս տա նի ու 
Ա դր բե ջա նի հա մար իր ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյամբ է ա պես 
տար բեր վում է այլ հա կա մար տու թյուն նե րից։ Ո ւս տիև՝ չլի նե լով բա
ցա ռա պես տա րած քային վեճ և հան դես գա լով որ պես բազ մա թիվ 
փոխ կա պակց ված տար րե րից բաղ կա ցած հա մա լիր խն դիր՝ ար
ցա խյան հա կա մար տու թյու նը չի կա րող ի սպառ լուծ վել ո ՛չ գոր ծող 
status quoի պահ պան ման, ո ՛չ փո խա դարձ զի ջում նե րի մի ջո ցով։

 Բա նա լի բա ռեր Հա յաս տան, Ա դր բե ջան, Ար ցախ, աշ խար հա քա ղա քա-

կա նու թյուն, Հա րա վային Կով կաս, հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն

ЭРИК ДАВТЯН - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРЦАХСКОГО ВО-
ПРОСА։ ОБЪЯСНЯЯ СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА

В данной статье выявляются особенности нагорно-карабахского кон-
фликта, на основе которых можно объяснить сущностные стороны кон-
фликта. Для достижения этой цели применяется метод сравнительного 
анализа нагорно-карабахского и других конфликтов мира. В конце делается 
вывод, что нагорно-карабахский конфликт, содержащий целый комплекс 
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взаимосвязанных элементов, в значительной степени отличается от других 
конфликтов мира и, не являясь исключительно территориальном спором, 
не может разрешиться посредством сохранения статус кво или взаимных 
уступок.

Ключевые слова: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, геополи-
тика, Южный Кавказ, сравнительный анализ

ERIK DAVTYAN - THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ARTSAKH 
ISSUE: EXPLAINING THE ESSENCE OF THE CONFLICT

 The article aims at discovering the main features of the Nagorno-Karabakh 
conflict that are key to understanding the essence of the conflict. In order to reach 
this goal, a comparative analysis is applied between this and some other conflicts. 
At the end, it is concluded that the Nagorno-Karabakh conflict is not solely a 
territorial dispute, but a complex of several interrelated components that make 
the conflict quite different from other ones. The paper concludes that neither the 
current status quo, nor the compromised option is applicable for this conflict.

Key words: Armenia, Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, geopolitics, South 
Caucasus, comparative analysis 
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ԱԹՍ-ՆԵ ՐԻ ԴԵՐՆ ՈՒ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐ ԴԻ 
ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ ՆԵ ՐՈՒՄ

 
Արծ րուն Հով հան նի սյան, ՀՀ ՊՆ

Ա նօ դա չու թռ չող սար քը (Ա ԹՍ)` որ պես ա պա գա պա տե րազմ նե
րի լա վա գույն մե քե նա նե րից մե կը, հե տաքրք րում է շա տե րին։ Այ սօր 
այդ մի ջոց նե րը լայն տա րա ծում են գտ նում, ստեղծ վում են Ա ԹՍ
նե րի ա մե նա տար բեր տե սակ ներ և կի րառ վում մար տա կան գոր ծո
ղու թյուն նե րի ժա մա նակ։ Այս ա ռու մով ան հա ժեշտ է նախ հաս կա
նալ դրանց մար տա վա րա տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը և կի րառ
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը մեր տե ղան քում, հատ կա պես որ 
մե զա նում դրանց կի րառ ման հա մար մեծ պո տեն ցի ալ կա։ Խն դիրն 
ա ռա վե լա պես կար ևոր է այլ զո րա տե սակ նե րի` լեռ նե րում վա րած 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ 
կապ ված (վեր ջին հան գա մանքն ա վե լի մեծ նշա նա կու թյուն ու նի 
ա վի ա ցի այի հա մար, քան զի ա վի ա ցի ոն ստո րա բա ժա նում նե րը հիմ
նա կա նում գոր ծում են հա մա զո րային ստո րա բա ժա նում նե րի հետ 
հա մա տեղ, նպաս տում են նրանց խն դիր նե րի բա րե հա ջող կա տար
մա նը և ի նչ քան էլ որ հզոր են, հա կա ռա կոր դին հաղ թե լու վերջ նա կան 
խն դիրն ի նք նու րույն չեն կա րող լու ծել)։

 Մինչ օ րս մաս նա գետ նե րի կող մից հս տա կեց ված չեն Ա ԹՍնե րի 
դա սա կար գու մը և դրանց ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը։ Ը նդ հա նուր 
առ մամբ դրանք բա ժան վում են ե րեք խմ բի` ռազ մա վա րա կան, մար
տա վա րա կան և հա տուկ նշա նա կու թյան։ Յու րա քան չյուր խումբն 
իր հեր թին բա ժան վում է են թախմ բե րի` ը ստ քա շի, թռիչ քի բարձ րու
թյան, հե ռա վո րու թյան և ժա մա նա կի։ 

ԱԹՍնե րի բա վա կա նին լայն կի րա ռու թյու նը հիմ նա կա նում հա
րուստ է հե տա խու զա կան կեն սագ րու թյամբ, ի սկ մար տա կան կի
րա ռու թյուն ու նե ցել են սահ մա նա փակ ե րկր նե րում1։ Այ սօր ո րոշ 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ Ա ԹՍնե րի կա տա րած 
հե տա խու զու թյան մասշ տաբ նե րը նույ նիսկ գե րա զան ցում են սո վո
րա կան ի նք նա թիռ նե րի և ան գամ ար բա նյա կային հե տա խու զու թյան 

1 Ի դեպ, սովորական թռչող սարքերը ևս առաջին անգամ կիրառվել են որպես 

հետախույզներ, տես  Андреев И. А., Боевые самолеты, Москва, 1992, էջք 1920։
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մասշ տաբ նե րին։ Վե րոն շյալ հե տա խու զա կան տե ղե կատ վու թյան 
ծա վալ նե րը ներ կա յումս այն քան մեծ են, որ խն դիր ներ են ի հայտ 
գա լիս ան գամ դրանց մշակ ման ըն թաց քում։

 Հե տա խու զա կան նպա տակ նե րով Ա ԹՍնե րի կի րա ռու մը գնա
լով ա վե լի ու ա վե լի պա հանջ ված է դառ նում։ Մի քա նի տաս նա մյակ
նե րի ըն թաց քում այդ նպա տա կի հա մար Ա ԹՍնե րի լայ նա ծա վալ 
կի րառ ման ա րդ յուն քում ար դեն ի սկ հս տակ ձևա վոր վել է Ա ԹՍնե րի 
հե տա խու զու թյան տե սու թյու նը։ Հա մա ձայն դրա՝ Ա ԹՍնե րը կա րող 
են կա տա րել տա րա տե սակ հե տա խու զա կան գոր ծո ղու թյուն ներ` 
ի րա կան ժա մա նա կում հա կա ռա կոր դի մա սին օպ տի կա կան, տե
սա ձայ նային և այլ տե ղե կու թյուն նե րի հա վա քում, փո խան ցում հա
մա պա տաս խան մար մին նե րին, հա կա ռա կոր դի նշա նա կե տե րի վրա 
սե փա կան հրե տա նու, ա վի ա ցի այի և խոց ման այլ մի ջոց նե րի կրա կի 
ո ւղ ղոր դում, նշա նա ռում։ Հենց մի այն այս խն դիր նե րի հս տակ ի րա
կա նա ցու մը կա րող է հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ մար տա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ել քի հար ցում։ Ի նչ պես գի տենք, այս ա մենն 
ար դեն հա ջո ղու թյամբ ի րա կա նաց նում են թե՛ հայ կա կան և թե՛ ա դր
բե ջա նա կան ԶՈՒե րը։ 

Օ դային հե տա խու զու թյու նը պետք է կա տար վի ցան կա ցած կլի
մա յա կան պայ ման նե րում, պետք է լի նի ա նընդ հատ, բազ մա տե սակ 
և ը նդ գր կի հնա րա վո րինս ա վե լի մեծ տա րա ծու թյուն ու եր կար ժա
մա նա կա հատ ված։ Հե տա խու զա կան տե ղե կու թյուն նե րը պետք է 
ստաց վեն ի րա րից նույ նիսկ շատ տար բեր վող, փոքր ու մեծ ստո րա
բա ժա նում նե րի (սար քե րի) կող մից, այ նու հետև մշակ վեն շատ ա րագ, 
ճշգ րիտ, կենտ րո նաց ված և օ պե րա տիվ ե ղա նա կով։ 

ԱԹՍնե րի կող մից տրա մադր ված հե տա խու զա կան տվյալ նե
րի ստա ցումն ու մշա կու մը դեռ խնդ րի մի մասն ե ն։ Հա մա զո րային 
(հատ կա պես նոր տե սա կի) մար տի ժա մա նակ այդ տե ղե կու թյուն
ներն ու նեն հս կա յա կան նշա նա կու թյուն, բայց մի այն ժա մա նա կին, 
նպա տա կային և ճիշտ կի րառ ման դեպ քում։ Ե թե Ե րկ րորդ հա մաշ
խար հային պա տե րազ մի ժա մա նակ հա մա զո րային մար տի կազ մա
կերպ ման հա մար հրա մա նա տար ներն ու նե ին մոտ կես ա միս ժա մա
նակ, ա պա այ սօր, չնա յած նրան, որ մար տի բազ մա կող մա նի ա պա
հով ման մի ջո ցա ռում ներն զգա լի ո րեն ա վե լա ցել են, պա տե րազ մը 
պա հան ջում է այդ բարդ ու ման րակր կիտ պլա նա վո րումն ա վար տել 
մի քա նի ժամ վա ըն թաց քում։ Հենց այդ տեղ էլ ի հայտ է գա լիս օ պե
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րա տիվ և ստույգ տվյալ նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը։
Թ վարկ ված պա հանջ նե րը լի ո վին ի րա գոր ծե լու հա մար՝ Ա ԹՍ

նե րի կի րա ռու թյու նը ժա մա նա կի ըն թաց քում ըն դու նել է տա րա տե
սակ ձևեր։ Կր կին ար ծարծ վում է Ա ԹՍնե րի մաս նա կի և հա մա կար
գային կի րա ռու թյան գա ղա փա րը։ Օ րի նակ` Ա ԹՍնե րի` որ պես հե
տա խույզ նե րի ա ռա ջին լայ նա ծա վալ կի րա ռու թյու նը Վի ետ նա մում 
մաս նա կի կի րա ռու թյան օ րի նակ էր, քա նի որ մի ա ժա մա նակ կի րառ
վում է ին սահ մա նա փակ քա նա կու թյամբ Ա ԹՍներ սահ մա նա փակ 
զո րա տե սակ նե րի հա մար։ Սա կայն Ա ԹՍնե րի կող մից ստաց ված 
տե ղե կու թյունն օգ տա գործ վում էր բո լոր հրա մա նա տա րու թյուն նե
րի կող մից, քա նի որ այն մեծ ծա վալ ներ էր ը նդ գր կում, հետ ևա բար՝ 
կրում էր հա մա կար գային տար րեր։ 

Իս րայե լաա րա բա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ լայն կի րա
ռում գտան և զար գա ցան Ա ԹՍնե րի մաս նա կի կի րա ռու թյուն նե րը։ 
Ա ԹՍնե րը կի րառ վում է ին մեկ զո րա տե սա կի և ան գամ կոնկ րետ 
ստո րա բա ժա նում նե րի հա մար։ Օ րի նակ` 1973 թ. պա տե րազ մի ժա
մա նակ ա ռա ջին ան գամ Ա ԹՍնե րը կի րառ վե ցին հա տուկ ցա մա
քային զոր քե րի շա հե րի հա մար, ի սկ հե տա գա յում նույ նիսկ մեկ 
սարքն ա պա հո վում էր այս կամ այն գն դի հե տա խու զա կան տե ղե
կատ վաա պա հո վու մը։ Մաս նա կի կի րա ռու թյան օ րի նակ ներ ե ղան 
նաև ի րա քյան ա ռա ջին պա տե րազ մի ժա մա նակ։ Դաշ նա կից պե տու
թյուն նե րի շատ հրե տա նային գն դեր ու նե ին ի րենց ա ռան ձին Ա ԹՍ
նե րը, ո րոնք մեծ ճշ տու թյամբ ո ւղ ղոր դում է ին հրե տա նային կրա կը։ 
Նման խն դիր էր լու ծում մաս նա վո րա պես ֆրան սի ա կան «MART» 
Ա ԹՍն2։ Ի րա քյան 2003 թ. պա տե րազ մի ժա մա նակ ա մե րի կյան 
«Delta» հա տուկ ստո րա բա ժան ման զին վոր ներն ի րենց պաշտ պա
նա կան սա ղա վարտ նե րին ամ րաց ված էկ րան նե րին ան մի ջա պես 
տես նում է ին ի րենց շր ջա կայ քում տե ղի ու նե ցող ա մեն ան ցու դարձ։ 
Տե ղե կու թյունն ստաց վում էր «Dragon Eye» հե տա խու զա կան Ա ԹՍ
նե րից։ Հա տուկ ստո րա բա ժան ման մար տիկ նե րը հե տա խու զա կան 
Ա ԹՍնե րի հա ղոր դած տվյալ նե րով հայտ նա բեր ված թի րախ նե
րը վե րաց նե լու հա մար կա րող է ին դի մել մար տա կան «MQ1/RQ1 
Predator» Ա ԹՍնե րի կի րա ռու թյա նը։ Վեր ջինս կի սաավ տո մատ ռե
ժի մում խո ցում էր հայտ նա բեր ված թի րա խը։ Ո չն չաց ման են թա կա 

2  Տես Стрелецкий А., Беспилотная авиация сухопутных войск Франции, ЗВО, №9, 
2000, էջք 2428։
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թի րախ նե րը կա րող է ին լի նել մինչև ան գամ ա ռան ձին դի պու կա հար
ներ։ Սա ար դեն հա մա կար գային կի րա ռու թյան փոք րիկ տար բե րակ 
է` սահ մա նա փակ տա րած քում սահ մա նա փակ խն դիր նե րի լուծ ման 
հա մար։

 Ժա մա նա կա կից Ա ԹՍ-նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը
 
ԱԹՍնե րի մաս նա կի կի րա ռու թյու նը սահ մա նա փակ ստո րա բա

ժա նում նե րի կամ ստո րա բա ժան ման կող մից սահ մա նա փակ տա
րած քում և ժա մա նա կում կոնկ րետ տե ղե կու թյուն ստա նա լու հա մար 
հա րավ կով կա սյան մեր փոքր տա րա ծաշր ջա նում կա րող է զգա լի ո
րեն բարձ րաց նել տվյալ ստո րա բա ժան ման և նույ նիսկ ամ բողջ զո
րա մի ա վոր ման մար տա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը3։ Օ րի նակ` մեկ 
հա մա զո րային զո րա մի ա վոր մա նը տր ված Ա ԹՍնե րի ստո րա բա
ժա նու մը կա րող է այդ զո րա մի ա վոր մանն ա պա հո վել ա նընդ հատ 
հե տա խու զա կան ստույգ տվյալ նե րով` ռազ մա ճա կա տի ամ բողջ 
եր կայն քով և խո րու թյամբ։ Ներ կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող և բազ
միցս կի րառ ված Ա ԹՍներն ա պա ցու ցել են այ դօ րի նակ հնա րա վո
րու թյուն նե րը։ Դրանք կա րող են օ դում մնալ մինչև 68 ժամ, կա րող 
են թռ չել մինչև 150200 կմ։ Ա ԹՍնե րի նման ստո րա բա ժան ման մեջ 
կան մի քա նի թռ չող սար քեր, և ստո  րա բա ժա նու մը կա րող է ա րագ 
տե ղա շարժ վել` հմ տու թյամբ շարժ վե լով զո րա մի ա  վոր ման ամ բողջ 
ճա կա տով։ Ա ԹՍնե րի կի րառ ման մար տա վա րու թյու նը ներ կա
յումս կա տա րե լա գործ վել ու հղկ վել է և շա րու նա կում է զար գա նալ։ 
Արդյուն քում հա մա զո րային հրա մա նա տար նե րը կա րող են գոր ծել 
ա վե լի ճիշտ և հա մար ձակ, քան զի ռազ մար վես տի պատ մու թյու նը 
վա ղուց փաս տել է, որ հե տա խու զա կան լավ տվյալ նե րը հա ճախ 
կան խո րո շում են պա տե րազ մի ել քը։ Ա վե լին՝ մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ա ճող ա րա գու թյու նը, տեխ նի կա կան հա գեց վա ծու թյու նը և 
բա զում այլ հան գա մանք ներ ա վե լի են բարձ րաց նում հե տա խու զա

3 Անտառալեռնային տեղանքում ավիացիոն հետախուզության մարտավարական 

և օպերատիվ խորությունները դասականից փոքր են։ Մարտական շփման համա

տարած գծերը հաճախ բացակայում են։ Մեծ նշանակություն ունեն հատուկ դի

վերսիոն ստորաբաժանումները, որոնց գործունեությունն ակտիվանում է նման 

տեղանքներում։ Թվարկված պատճառներով նույնիսկ 510 կմ խորության ման

րամասն հետախուզությունը կարող է օպերատիվ նշանակություն ունենալ զորա

միավորման կամ ուղղության համար։
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կան չընդ հատ վող տվյալ նե րի նշա նա կու թյու նը։ 
ԱԹՍնե րի կի րա ռու թյան պատ մու թյունն ա վե լի հա րուստ է մաս

նա կի դեպ քե րով։ Մաս նա կի կի րառ ման լավ օ րի նակ կա րող է հան դի
սա նալ նաև հա տուկ Ա ԹՍնե րի կի րա ռու մը` որ պես նշա նա ռուխո
ցող մի ջոց (« քիլ լեր»)։ Ա ԹՍնե րը կա հա վո րե լով մեծ տրա մա չա փի 
դի պու կա հար զեն քե րով` կա րե լի է ստա նալ ցան կա լի ար դյունք ներ։ 
Նման խն դիր ներ կա տա րե լիս հնա րա վոր է, որ Ա ԹՍնե րի մեկ հա
մա լիրն ան գամ մաս նա կի կի րառ ման ժա մա նակ հաս նի մեծ հա ջո
ղու թյուն նե րի։ Այս տեղ կար ևոր վում են հա մա լի րի և Ա ԹՍնե րի տեխ
նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը։ Ե թե հա մա լի րում լի նեն մեկեր կու 
ժա մա նա կա կից հե տա խու զա կան Ա ԹՍ և մի քա նի հար վա ծող ու 
մեկան գա մյա օգ տա գործ ման Ա ԹՍ, ա պա կա րե լի է ա ռա ջին նե րի 
հա ղոր դած տվյալ նե րի հի ման վրա վեր ջին նե րով կա տա րել մար տա
կան հար ված ներ։ Ա նհ րա ժեշտ է, որ հե տա խու զա կան Ա ԹՍն լի նի 
հա կա ռա կոր դի ՀՕՊի ազ դե ցու թյու նից դուրս, և եր կու տե սակն էլ 
լի նեն դժ վար խո ցե լի։ Մաս նա կի կի րառ ման փորձն ամ բողջ աշ խար
հում, չնա յած ո րո շա կի բար դու թյուն նե րին, գնա հատ վում է բա վա կա
նին բարձր։ 

Ա նօ դա չու նե րի կի րա ռու թյան և կո րուստ նե րի քա նա կային 
տվյալ ներն ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է ին թվալ ոչ գո հա ցու ցիչ` 
հատ կա պես ա վան դա կան մար տա կան ա վի ա ցի այի տվյալ նե րի հետ 
հա մե մա տած։ Օ րի նակ` 1999 թ. Հա րավս լա վի այի դեմ պա տե րազ
մի ժա մա նակ ՆԱ ՏՕի դաշ նա կից ներն ը նդ հա նուր առ մամբ կորց րել 
են 47 Ա ԹՍ, ո րից ա մե նա շա տը բա ժին է ը նկ նում Ա ՄՆին` 17 Ա ԹՍ, 
Ա նգ լի ային` 14, Գեր մա նի ային` 7, Ֆրան սի ային` 5 և այլն։

 Կորց նե լով նշ ված քա նա կու թյամբ Ա ԹՍներ` միև նույն է, զոր քե
րը գրե թե բո լոր հրա մա նա տա րա կան օ ղակ նե րում ա պա հով ված է ին 
տե ղե կատ վու թյան ցան կա լի բա զայով։ Ճիշտ է՝ պա տե րազ մից հե տո 
պարզ դար ձավ, որ այդ բա զան հար կա վոր է մե ծաց նել։ Այ նուա մե
նայ նիվ, ե թե հաշ վի առ նենք, որ այս սար քերն ար ժեն մար տա կան 
ի նք նա թիռ նե րի ըն դա մե նը 1050%ը, և որ խնայ վել է ա ռն վազն 40 
օ դա չո ւի կյանք, ա պա կա րե լի է ըն դու նել, որ այս սար քերն ի րոք 
ա պա հո վում են տևա կան լու ծում։ 

ԱԹՍնե րի կո րուստ ներն ը ստ պատ ճառ նե րի բա ժան վում են մի 
քա նի խմ բե րի։ Ա ռա ջին տե ղում շար ժի չի պատ ճա ռով տե ղի ու նե ցած 
կո րուստ ներն են (37%), ե րկ րորդ տե ղում` ղե կա վար ման հա մա կար
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գի պատ ճա ռով կո րուստ նե րը (25%), եր րորդ տե ղում` օ պե րա տո րա
կան սխալ նե րի պատ ճա ռով կո րուստ նե րը (17%), այ նու հետև` կա պի 
պատ ճա ռով ե ղած նե րը (11%) և այլ պատ ճառ նե րով տե ղի ու նե ցած
նե րը (10%)4։ Փաս տո րեն, Ա ԹՍնե րի տեխ նի կա կան վի ճա կը և հու
սա լի ու թյու նը ցան կա լի մա կար դա կի վրա չէ ին, քա նի որ կո րուստ նե
րի հիմ նա կան մա սը վե րա բե րում է տեխ նի կա կան գոր ծո նին։ Ա ԹՍ
նե րի զար գաց ման եր կա րա մյա ծրագ րե րում այս խն դի րը մաս նա
գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում է։ 

Ներ կա յումս ար դեն պատ կերն ար մա տա պես փոխ վել է։ Մար
տա կան կո րուստ ներն այն քան էլ մեծ չեն, և դա լա վա գույնս ա պա
ցու ցում են փաս տե րը։ 1982 թ. իս րայել ցի նե րի կող մից Ա ԹՍնե րի 
հա ջող կի րա ռու թյու նից հե տո ԽՍՀՄո ւմ կա տա րում են մի փոր ձար
կում։ «ЗСУ-23-4 Шилка»ի փոր ձա ռու հաշ վար կը կրա կում է ի րա
կան Ա ԹՍնե րի վրա և ոչ մի կերպ չի կա րո ղա նում խո ցել այն։ Սեր
բե րը, օ րի նակ, Ա ԹՍնե րի դեմ պայ քա րի հա մար լայ նո րեն կի րա ռում 
է ին սո վո րա կան ո ւղ ղա թիռ ներ, ո րոնք թռ չում, ա րա գու թյամբ հա վա
սար վում է ին վեր ջին նե րիս և գն դաց րով ո չն չաց նում Ա ԹՍնե րին, 
սա կայն ար դյու նա վե տու թյու նը նշա նա կա լի չէր: 

Ն կա տի ու նե նա լով այս ա մե նը` փաս տենք, որ Ա ԹՍնե րի դեմ 
պայ քարն այն քան էլ դյու րին չէ, բայց մաս նա գետ նե րի կար ծի քով` 
մար տա կան պայ ման նե րում Ա ԹՍնե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նպա
տա կա հար մար է կի րա ռել 5000 մետր և ա վե լի բարձ րու թյուն նե րի 
վրա։ Նման բարձ րու թյան դեպ քում զե նի թահ րա նո թային մի ջոց նե րը 
և ո ւղ ղա թիռ ներն այդ քան էլ ար դյու նա վետ չեն գոր ծում։ Բա ցի այդ, 
մի ջին չա փե րի Ա ԹՍնե րը նման բարձ րու թյուն նե րում մար դու զգա
յա րան նե րի հա մար դառ նում են ան տե սա նե լի և ան լսե լի։ 

Մաս նա կի կի րա ռու թյան ա ճող ծա վալ նե րը հիմք են տա լիս մաս
նա գետ նե րին ա վե լի լուրջ վե րա բեր վե լու Ա ԹՍնե րի հա մա կար գային 
և, որ ա վե լի կար ևոր է, մար տա կան կի րա ռու թյան հե ռան կա րին։ 
Ներ կա յումս Ա ԹՍնե րի հե ռան կա րայ նու թյունն այլևս քն նարկ ման 
ա ռար կա չէ։ Խն դի րը դրանց կի րա ռու թյան մասշ տաբ նե րի ո րոշ ման, 
կի րառ ման մար տա վա րա կան և ռազ մա վա րա կան մո տե ցում նե րի, 
դրանց շնոր հիվ մարտն ա վե լի կազ մա կերպ ված դարձ նե լու մեջ է։ 

4 Տես Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И., Беспилотные летательные 
аппараты: история, применение, угроза распространения и перспективы развития, 
Москва, 2005, էջ 497:
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Ինչ պես նշե ցինք, Ա ԹՍնե րի հե տա խու զա կան մաս նա կի կի
րա ռու թյան ծա վալ ներն ըն թաց քում դեռ կա ճեն, սա կայն Ա ԹՍներն 
ա վե լի հե տաքր քիր են հա մա կար գային կի րա ռու թյան պա րա գա յում։ 
Այս դեպ քում Ա ԹՍն ը նդ հա նուր տե ղե կատ վա կան ա պա հով ման 
կար ևո րա գույն գոր ծիք նե րից մեկն է։ Այ սինքն՝ մաս նա կի կի րա ռու
թյան ժա մա նակ Ա ԹՍն հան դես էր գա լիս որ պես ի նք նու րույն մի ջոց` 
սահ մա նա փակ խն դիր նե րով և հնա րա վո րու թյուն նե րով, մինչ դեռ 
հա մա կար գային կի րա ռու թյան դեպ քում Ա ԹՍն հե տա խու զա կան 
թռիչ քը կա տա րում է մի ա ժա մա նակ մի քա նի օ ղակ նե րի հա մար։ Իր 
տված տե ղե կու թյու նը մի ա ժա մա նակ ստա նում են տար բեր հա մա
կար գեր ու գե րա տես չու թյուն ներ։ Տե ղե կատ վու թյան մի ջոց նե րը կա
րող են ու նե նալ տար բեր նպա տակ ներ և խն դիր ներ։ Դրանք կա րող 
են լի նել ա ռան ձին սար քեր` հան դի սա նա լով մեկ հա մա կար գի բաղ
կա ցու ցիչ մա սեր, և կա րող են հա մա գոր ծակ ցել։ Այդ հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը կա րող է մե ծա պես կախ ված լի նել Ա ԹՍնե րի հա ղոր դած 
տե ղե կու թյուն նե րից։ Օ րի նակ` Ա ԹՍնե րը, հե տա խու զե լով տե ղան
քը, տվյալ նե րը մի ան գա մից հա ղոր դում են և՛ կենտ րո նա կա յան, և՛ 
հար վա ծային թռ չող սար քե րին, և՛ մո տա կա հրե տա նային դի վի զիո
նին։ 

ԱԹՍնե րը մեծ դեր կա րող են խա ղալ բազ մա շերտ և ան վի ճե լի
ո րեն ար դյու նա վետ օ դային և հրե տա նային հար ված նե րի կազ մա
կերպ ման ու ճշ տու թյան ա պա հով ման հա մար՝ կա ռա վա րե լով հր թի
ռահ րե տա նային կրա կը և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում հա կա ռա
կոր դին խո ցե լով սե փա կան հար ված նե րով։ Այս տեղ հա ջո ղու թյամբ 
կա րող է կի րառ վել ռու սա կան «P90» Ա ԹՍն, ո րը, տվյալ ներ հա
ղոր դե լով իր ար ձակ ման կա յա նին, կուղ ղոր դի «Смерч»ի (9К58) հե
ռա հար կրա կը։ 

Հե տա խու զա կան բազ մա տե սակ հա մա կար գե րի և հա մա լիր նե
րի կող մից ստաց ված տե ղե կատ վու թյան հա մա ձայն` մար տա կան 
Ա ԹՍնե րը հասց նում են հար ված ներ։ Մար տա կան Ա ԹՍներն ա վե
լի օ պե րա տիվ գոր ծե լու հա մար կա րող են հե տա խուզ ման ըն թաց
քում ար դեն գտն վել օ դում, տվյալ կամ նշ ված մո տա կա շր ջա նում և 
նշա նա կե տի մա սին հրա մա նա տա րա կան կե տի հետ մի ա ժա մա նակ 
ստա նալ հա մա ժա մա նա կյա տե ղե կու թյուն։ Ա ԹՍնե րի հա մա կար
գային կի րա ռու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կտա ստաց ված հե տա
խու զա կան տվյալ նե րի մշա կու մը և տար բեր ստո րա բա ժա նում նե րի 
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հա մա գոր ծակ ցու թյա նը միտ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը ման րա մաս
նե լու` կր ճա տե լով ժա մա նա կը, նվա զեց նե լով նաև կա պից սպաս վող 
ար տա հոս քի վտան գը։ Ա ԹՍնե րի մար տա կան այդ պի սի կի րա ռու
թյու նը շա հա գործ ման պար զու թյան, տե ղա փո խե լու հար մա րա վե
տու թյան և ա րա գու թյան հաշ վին մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ժա մա նակ կա րող է ան հրա ժեշտ տե ղա մա սում ա պա հո վել քա նա կա
կան ա ռա վե լու թյուն հա կա ռա կոր դի ա վի ա ցի այի նկատ մամբ։ Նման 
խե լա միտ կի րա ռու թյու նը և տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
կա րող են ա պա հո վել հաղ թա նակ նույ նիսկ դա սա կան ի նք նա թիռ
նե րի և ո ւղ ղա թիռ նե րի նկատ մամբ։ Այ սինքն` հա մա զո րային զո րա
մի ա վոր ման հրա մա նա տա րը, ու նե նա լով մար տա կան Ա ԹՍնե րի 
34 հա մա լիր, կա րող է նշ ված վայ րում և նշ ված պա հին ա պա հո վել 
հար ված ներ մինչև 4050 Ա ԹՍնե րով։ Հար ված նե րը կա րող են լի նել 
մար տա վա րա կան և ան գամ օ պե րա տիվ մար տա վա րա կան խո րու
թյամբ, կի րառ ման զա նա զան խա բու սիկ, շե ղող և օգ նող հնարք նե
րով, դա սա կան ա վի ա ցի այի և հր թի ռահ րե տա նային հար ված նե րի 
հետ հա մա տեղ։ 34 հա մա լիր նե րը ը նդ հա նուր պետք է կազ մեն մինչև 
20 մե քե նա, ո րոնք կա րող են տե ղա շարժ վել նույ նիսկ տար բեր խմ բե
րով, ոչ մի ա սին և գոր ծել ոչ մեկ դիր քից։ 

Լեռ նային շր ջան նե րում կար ևոր է նաև օ դային դե սան տա վո
րու մը։ Հա ճախ մեկեր կու տաս նյակ ա նակն կալ դե սան տա վոր ված 
մար տիկ նե րը, հայտն վե լով թևե րում կամ թի կուն քում, կա րող են խու
ճա պի մատ նել մեծ զո րա մի ա վո րում նե րին։ Սա կայն օ դային դե
սան տա վո րու մը լեռ նային տե ղան քում ևս դյու րին խն դիր նե րից չէ։ 
Դե սան տա վոր ման ժա մա նակ հս կա յա կան նշա նա կու թյուն ու նի դե
սան տա վոր ման շր ջա նի հս տակ պատ կե րի ստա ցու մը։ Ան տա ռա լեռ
նային խիտ և կտրտ ված տե ղան քում մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե
րի վար ման ժա մա նակ բար դա նում է ա վի ա ցի այի կի րա ռու մը` հատ
կա պես պար տի զա նա կան խմ բե րի դեմ պայ քա րում։ Այս տեղ պետք 
է ու նե նալ բարձ րո րակ հե տա խու զա հար վա ծային հու սա լիր հա մա
լիր։ Ա նօ դա չու նե րի կի րառ ման լայն ո լորտ ՀՀ ԶՈւի հա մար կա րող 
է հան դի սա նալ այլ թռ չող սար քե րի` հատ կա պես ո ւղ ղա թիռ նե րի դեմ 
պայ քարն օ դում։

 ՀՕՊի հա մար լի նե լով թե ի րա կան և թե կեղծ թի րախ` ա նօ դա չու
նե րը կա րող են ստեղ ծել տաս նյակ ու հա րյու րա վոր նշա նա կե տե րի 
տպա վո րու թյուն, այ սինքն` մար տա կան Ա ԹՍնե րը մի ա ժա մա նակ 
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կա րող են կի րառ վել և՛ որ պես հար վա ծող, և՛ որ պես խան գա րող մի
ջոց ներ։ Օ րի նակ` տվյալ ո ւղ ղու թյան վրա ա վի ա ցի այի հիմ նա կան 
հար ված նե րից ա ռաջ կի րա ռե լով Ա ԹՍնե րի խիտ մաս սա ներ` հնա
րա վոր է հա կա ռա կոր դին ստի պել բա ցա հայ տել ի րեն, ա նի մաստ 
ծախ սել հր թի ռային ու հրա նո թային զի նամ թեր քի պա շար ներ։ Հիմ
նա կան հար վածն ի րա կա նաց նող օ դային հար ձակ ման մի ջոց ներն 
ա վե լի հան գիստ և ան վնաս կկա տա րեն մար տա կան ա ռա ջադ րան
քը։ Նման հա մա լիր նե րի գոր ծու նե ու թյունն այդ պի սի լավ ա պա հով
ված ՀՕՊի շր ջան նե րում հնա րա վոր է՝ հաշ վի առ նե լով դրանց դժ
վար հայտ նա բեր վե լը և ո չն չաց վե լը։

 Ներ կա յումս հա մա զո րային մարտն ա ռանց ար դյու նա վետ 
է լեկտ րո նային կա ռա վար ման հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել։ Բազ
մա շերտ կա ռա վա րումն ա պա հո վող տար րե րից է հե տա խու զա հար
վա ծային Ա ԹՍն։ Հե տա խու զա հար վա ծային Ա ԹՍնե րի կի րա ռու
թյան հա մար նշա նա կե տեր կա րող են հան դի սա նալ հրե տա նային 
հզոր հա մա լիր ներն ու հր թի ռային ար ձակ ման կա յան նե րը, ո րոնց 
հար վա ծային հզո րու թյու նը բա վա կա նին մեծ է և կա րող է քայ քայիչ 
ու կոր ծա նա րար ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ի նք նա պաշտ պա նա կան 
ու ժե րի և խա ղաղ բնակ չու թյան վրա։ Նման հա մա կար գե րը դեռ 
բա ցազատ ման բնագ ծից հե ռու ա վե լի դյու րին է հայտ նա բե րել ու 
ո չնչաց նել փոքր Ա ԹՍնե րով, ո րոնք կա րող են հաղ թա հա րել հա կա
ռա կոր դի պաշտ պա նա կան բնագ ծե րի զգա լի խո րու թյուն նե րը։ Հրե
տա նային և հր թի ռային հա մա լիր նե րի նկատ մամբ կա րե լի է կազ մա
կեր պել իս կա կան ո րս։ Նշ ված նե րից են նաև ի նք նագ նաց հրե տա
նային կա յան նե րը, ո րոնք օ ժտ ված են կրա կային դիրքը զբա ղեց նե
լու և թող նե լու մեծ ա րա գու թյամբ, ին չի ար դյուն քում շատ դեպ քե րում 
դրանց հայտ նա բե րու մից հե տո ժա մա նա կը չի բա վա կա նաց նում 
կրա կային այլ մի ջոց նե րով ո չն չաց նե լու հա մար։ Հրե տա նային հզոր 
հա մա լիր նե րը, հր թի ռային ար ձակ ման կա յան նե րը և ի նք նագ նաց 
հրե տա նային հա մա լիր նե րը ո չն չաց նե լու հա մար կար ևոր նա խա
պայ ման է հա ղոր դակ ցու թյան հիմ նա կան ու ղի նե րը (ճա նա պարհ
ներ, եր կաթգ ծեր, օ դա նա վա կա յան ներ) հս կո ղու թյան տակ պա հե լը. 
չէ՞ որ այդ մի ջոց նե րը, ը ստ ի րենց չա փե րի և շար ժու նա կու թյան, չեն 
կա րող շարժ վել ցան կա ցած տե ղան քով։ Հե տա խու զա հար վա ծային 
հա մա լիր ներն ար դյու նա վե տո րեն կա րող են ո չն չաց նել նաև հա կա
ռա կոր դի ա վի ա ցի ան վեր գետ նյա տե ղա կայ ման ժա մա նակ։ Այդ պի
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սի ստո րա բա ժա նում նե րի դեմ պայ քա րե լիս Ա ԹՍնե րը կա րող են 
կի րա ռել նաև հր կի զող մար տա կան մա սեր, ո րոնք բա վա կա նին ար
դյու նա վետ են վեր գետ նյա բա զա վոր ված թռ չող սար քե րը և կեն դա նի 
ու ժը ո չն չաց նե լիս։ 

Նոր սերն դի ա մե րի կյան հե տա խու զա հար վա ծային Ա ԹՀնե րը 
հան դի սա նա լու են ը նդ հա նուր գլո բալ հա մա կար գի մի մա սը (ար
բա նյակ ներ, AWACSներ, Ա ԹՍներ, ռա դի ո պայ քա րի մի ջոց ներ 
և այլն)։ Այդ հա մա կար գը մի ջոց նե րի ը նդ հա նուր հա մա տեղ կի րա
ռու թյան ժա մա նակ ա պա հո վե լու է մեծ հու սա լի ու թյուն և ճշ տու
թյուն։ Կար ևոր է, որ նման հա մա կար գի բաղ կա ցու ցիչ մա սեր կազ
մող ա ռան ձին Ա ԹՍնե րը ևս կա րո ղա նան ի նք նու րույն կա տա րել 
մար տա կան խն դիր ներ։ Հա մա կար գի ամ բող ջո վին կամ մաս նա կի 
խա փան ման ժա մա նակ նման հնա րա վո րու թյու նը շատ կար ևոր է։ 
Կի րառ ման ձևե րը և տե սակ նե րը շատ ե ն։ Հե ռան կա րում նույնիսկ 
քն նարկ վում է այն տար բե րա կը, ե րբ հար վա ծային ու խո ցող տա
րա տե սակ բո լոր մի ջոց նե րը (հ րե տա նային ար կեր, հր թիռ ներ և 
այլն) հա գե ցած լի նեն հե տա խու զա կան սար քա վո րում նե րով և կա
րո ղա նան թռ չե լու ըն թաց քում տվյալ ներ հա ղոր դել մինչև թի րա խին 
հաս նե լը (ի նչ պես հե ռուս տա տե սային կա ռա վար մամբ հր թիռ նե րը)։ 
Մար տա վա րա կան կոր ծա նիչն ի րե նից կա րող է ար ձա կել տաս նյակ 
Ա ԹՍներ։ Ար ձակ ված սար քե րը կա տա րե լու են մի ա ժա մա նակ և՛ հե
տա խույ զի, և՛ խան գա րո ղի, և՛ հար վա ծո ղի դեր` դրա նով ի սկ մաք րե
լով մար տա վա րա կան կոր ծա նի չի ճա նա պար հը օ դային, վեր գետ նյա 
թշ նա մի նե րից։ 

Այս ա մե նը ցան ցա կենտ րոն պա տե րազմ նե րի կամ նա խոր դող 
վի ճա կի ար տա հայ տում նե րից է։ Մեզ հար կա վոր է ստեղ ծել մեր սե
փա կան ցան ցը, ո րը կախ ված չլի նի ոչ մե կից, չնա յած կա րող է և ին
տեգր վել ցան կա ցա ծի հետ։ Նման ցան ցը կա րող է կա ռուց վել ի նչ պես 
թռ չող սար քե րի մի ջո ցով, այն պես էլ ա ռան ձին, օ րի նակ` հա մա պա
տաս խան բար ձունք նե րի վրա տե ղադր ված տա րա տե սակ հնա րավո
րու թյուն նե րի ակ տիվ և պա սիվ սար քե րով։ Հատ կա պես հե տաքր քիր 
է այդ ա մե նի հա մակ ցու թյու նը, այ սինքն` ցան ցը աշ խա տում է բո լոր 
հնա րա վոր մի ջոց նե րի ը նդ հան րաց մամբ, փոխլ րաց մամբ։ Սե փա
կան թռ չող սար քե րի, ցա մա քային շար ժա կան ու ան շարժ, ակ տիվ և 
պա սիվ հե տա խու զա կան մի ջոց նե րի շնոր հիվ ստաց ված տվյալ նե րի 
ամ բող ջու թյամբ կա րող ե նք ու նե նալ մեր` սե փա կան ու կեն սու նակ 
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ցան ցը, ո րից կա րող են օ գտ վել գրե թե բո լոր զո րա տե սակ նե րը։ Սա
կայն լա վա գույն ցան ցը կա րող են ա պա հո վել թռ չող սար քե րը։ 

Ար դեն նշե ցինք, որ օ դային ամ բողջ տա րա ծու թյու նը հար կա վոր 
է վե րահս կել վեր ևից, ին չի հա մար կի րառ վում են աե րոս տատ նե րը, 
օ դա պա րիկ նե րը և դի րի ժաբլ նե րը։ Օ դից թեթև մի ա ցու թյուն նե րի օգ
նու թյամբ թռ չող սար քե րը, ի տար բե րու թյուն ի նք նա թիռ նե րի, ար
բա նյակ նե րի և այլ Ա ԹՍնե րի, ու նեն եր կու լուրջ ա ռա վե լու թյուն. 
դրանք բա վա կա նին է ժան են, և դրանց օգ տա գործ ման ժա մա նա կը 
մեծ է։ Ներ կա յումս կի րառ վող օ դա պա րիկ նե րը, աե րոս տատ նե րը 
և դի րի ժաբլ նե րը հիմ նա կա նում մի ջին չա փե րի են, այ սինքն` ու նեն 
մի քա նի տաս նյակ մետր եր կա րու թյուն, մինչև 56 կմ բարձ րա նա
լու հնա րա վո րու թյուն և կա րող են կրել մինչև 1 տոն նա օգ տա կար 
բեռն վա ծու թյուն։ Նման աե րոս տատ նե րը հիմ նա կա նում կապ ված 
են լի նում վեր գետ նյա սար քե րի հետ եր կար պա րան նե րով։ Թե կուզ 
այս պի սի հա մեստ հնա րա վո րու թյուն նե րով՝ աե րոս տատ նե րը կա րող 
են հե տա խու զել մինչև 300400 կմ հե ռա վո րու  թյուն։ Այ սինքն` դրանց 
վրա տե ղադր ված են ռա դի ո և այլ հե տա խու զու թյան սար քեր, ո րոնց 
հայտ նա բե րած տե ղե կու թյու նը հա ղորդ վում է հա մա պա տաս խան 
մար մին նե րին։ 

Օ դից թեթև մի ա ցու թյուն նե րի հի ման վրա ԹՍնե րի մի ջո ցով 
հա կա ռա կոր դի տա րած քի հե տա խու զու թյունն ու նի մի քա նի ա ռա
վե լու թյուն ներ։ Նախ` մե ծա նում են ՀՕՊի հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
քա նի որ օ դային տա րած քում թաքն ված տե ղեր քիչ են մնում, ո րոնք 
կա րող է ին օգ տա գոր ծել ցած րաթ ռիչք ի նք նա թիռ նե րը և ո ւղ ղա թիռ
նե րը։ Հե տա խու զող աե րոս տա տը, կա ռուց ված լի նե լով ոչ մե տա ղա
կան նյու թե րից, գրե թե ան նկատ է հա կա ռա կոր դի ՀՕՊի հա մար 
կամ ա ռնվազն դժ վար հայտ նա բեր վող, և այն օդ է բարձ րաց վում 
սե փա կան տա րած քում` չվ տան գե լով ի րեն։ Վեր ջին կար ևոր ա ռա
վե լու թյունն այն է, որ նման սար քե րը չեն վա խե նում նաև օ դային 
հո սանք նե րից, տուր բու լեն տու թյու նից և քա մի նե րից, ո րոնք բնո րոշ 
են լեռ նային տե ղան քին և կա րող են ի նչոր չա փով ազ դել Ա ԹՍնե
րի ո րոշ տե սակ նե րի վրա։ Ար տա սահ մա նում լայ նա ծա վալ աշ խա
տանք ներ են ըն թա նում մեծ դի րի ժաբլ նե րի ստեղծ ման ո ւղ ղու թյամբ, 
ո րոնք կա րող են բարձ րա նալ մինչև 20 և ա վե լի կի լո մետր, օ դում մնալ 
մի քա նի ա միս, հե տա խու զել մինչև 1000 և ա վե լի կի լո մետր տա րա
ծու թյուն ներ և ու նե նալ ի նք նու րույն սնուց ման աղ բյուր ներ` հիմ նա
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կա նում ար ևային մարտ կոց նե րի տես քով5։ Հայտ նի են նման դի րի
ժաբլ նե րի մի քա նի նա խագ ծեր, ո րոնք կոչ վում են «SPA», «Berkut», 
«HAA», «LEMV» և այլն6։ Այս քան մեծ դի րի ժաբլ նե րը ղե կա վար ման 
ո րոշ մար մին նե րի օգ նու թյամբ ա վե լի կա յուն են օ դային տա տա նում
նե րի հան դեպ։ Մե ծա չափ դի րի ժաբլ նե րը կա րող են լի նել հե տա խու
զա հար վա ծային հզոր հար թակ ներ (դ րան ցից կա րող են ար ձակ վել 
հր թիռ ներ) և մի ա ժա մա նակ օ դային ղե կա վար ման կե տեր։ 

ԱԹՍնե րը, ը ստ կա ռուց ված քի, լի նում են շատ բազ մա զան. 
դրանք կա ռուց վում են ի նք նա թի ռային կամ ո ւղ ղա թի ռային ա մե նա
բազ մա զան սխե մա նե րով։ Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման գոր ծում գրե թե չի 
կի րառ վել այն պի սի տեխ նի կա կան լու ծում կամ աե րո դի նա միկ մո
տե ցում, ո րը չի կի րառ վել դա սա կան ԹՍնե րի մոտ։ Ը ստ է ու թյան` 
Ա ԹՍնե րը հա սա րակ կա ռուց վածք ու նեն։ Ղե կա վար ման մար մին
նե րը և այլ ա ռանց քային բա ղադ րա մա սերն աշ խա տում են ի նչ
պես սո վո րա կան ի նք նա թիռ նե րի և ո ւղ ղա թիռ նե րի մոտ։ Ա ԹՍնե րի 
ստեղծ ման հա մար պա հանջ վում են ա վե լի քիչ տեխ նի կա կան ծա
վա լուն հա մա կար գեր ու նյու թա կան մի ջոց ներ։ Դրա նով է պայ մա
նա վոր ված մի նիա վի ա ցի ա ստեղ ծող պե տու թյուն նե րի ա կում բի մե
ծա ցու մը։ Ոչ մեծ և հզոր տվյալ ներ ու նե ցող Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման 
գոր ծում լայ նո րեն կի րառ վում են փայ տե մա սե րը։ Դրանց վրա տե
ղադր վող տա րա տե սակ հե տա խու զա կան սար քա վո րում նե րը հիմ
նա կա նում լի նում են բլոկ նե րով և շատ ա րագ փո խա րին վում ե ն։ 
Առ հա սա րակ Ա ԹՍնե րը, ը ստ բա ղադ րիչ նե րի, կա ռուց վում են բլոկ
նե րով, որ պես զի ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում այս կամ այն բլոկն 
ամ բող ջո վին ու հեշ տու թյամբ փոխ վի։ Տվյալ դեպ քում կր ճատ վում 
է վե րա նո րոգ ման ժա մա նա կը` մի ա ժա մա նակ ա վե լաց նե լով վե րա
նո րո գե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Ցան կա ցած չա փե րի (ան գամ ա մե
նա հա սա րակ) Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման գոր ծում ա մե նա բարդ խն դի
րը հա մար վում է ղե կա վար ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը։ Է լեկտ րո
նային այն սար քա վո րում նե րը, ո րոնց մի ջո ցով Ա ԹՍն կա տա րում 
է իր բո լոր ֆունկ ցի ա նե րը, հա ճախ լի նում են չա փե րով մեծ, ծանր, 
ան հու սա լի, եր կար տա րա ծու թյան վրա չեն գոր ծում, հիմ նա կան գոր
ծո ղու թյուն ներն ավ տո մատ չեն և այլն։ Ոչ բո լոր պե տու թյուն նե րին է 

5 Տես Бычков А., Применение аэростатных комплексов РЛР для охраны границы, 
ЗВО, №10, 2001, էջք 3235։
6 Տես Беляев В., Дирижабли плывут через XXI век, Вестник Воздушного Флота, 
январь-февраль, 2005, էջք 2427:
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հա ջող վում ստեղ ծել նման լավ և հու սա լի հա մա կար գեր, ո րոնց գոր
ծո ղու թյուն նե րի զգա լի մասն ավ տո մա տաց ված է։ Պատ ճառն այն 
է, որ այս սար քե րի հիմ քում ըն կած են տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո
գիա նե րը և միկ րոէլեկտրո նի կան, ո րոնք բարձր գի տա տեխ նի կա կան 
ար դյու նա բե րու թյան հայե լին ե ն։ Շատ կար ևոր է, որ Ա ԹՍնե րը 
ղե կա վա րող օ պե րա տո րը՝ ան հրա ժեշտ բո լոր սար քա վո րում նե րով 
հան դերձ, տե ղա կայ վի ա րա գա շարժ ու ա մե նագ նաց, հնա րա վո րինս 
փոքր մե քե նայի մեջ։ Մար տա կան պայ ման նե րում և ան տա ռա լեռ
նային տե ղան քում նման հնա րա վո րու թյու նը շատ կար ևոր է։ 

Թեթև ու հատ կա պես մար տա կան Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման գոր
ծում որ պես շար ժիչ կա րե լի է լայ նո րեն կի րա ռել է լեկտ րո նային և 
գա զային պտու տա կա վոր շար ժիչ նե րը, ո րոնք ան հրա ժեշտ են մի այն 
մեկ թռիչ քի հա մար։ Այդ պի սի շար ժիչ նե րը կզ բա ղեց նեն փոքր տեղ 
և կու նե նան փոքր քաշ։ Նման Ա ԹՍնե րով զին ված մեկ հա մա լի րը, 
ո րում կա մինչև 10 մի ա վոր Ա ԹՍ, կա րող է ար ժե նալ մինչև 510 մլն 
դո լար։ Փոքր, սա կայն լավ տվյալ ներ ու նե ցող Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման 
գոր ծում ա ռա վել մեծ դժ վա րու թյուն է ներ կա յաց նում փոք րա չափ և 
հզոր տուր բո ռե ակ տիվ շար ժի չի ստեղ ծու մը։

ՀՀ ԶՈՒում նույն պես զգում են նման սար քե րի կա րի քը. մեր 
սահ ման նե րի վե րահս կո ղու թյան խն դիրն ար դյու նա վե տո րեն կա րե
լի է լու ծել հենց այս սար քե րի մի ջո ցով7։ Օ ՀՄնե րի և ՀՕՊի մի ա
վոր ված զո րա տե սա կը մե ծա պես կա րող է օ գտ վել զգա լի ո րեն ա վե
լի է ժան Ա ԹՍնե րի տրա մադ րած ծա ռա յու թյուն նե րից։ Ը ստ ո րում, 
նկա տա ռե լով պե տու թյան ռազ մա տեխ նի կա կան ան կա խու թյու նը` 
նպա տա կա հար մար է Ա ԹՍնե րը, ի նչ պես և ցան կա ցած այլ սպա
ռա զի նու թյուն, ստեղ ծել սե փա կան մի ջոց նե րով և ոչ թե ներկ րել ար
տա սահ մա նից։ 

7 Մեր տարածաշրջանի համար առանձնահատուկ կարևորություն ունեն ԱԹՍ

ների որոշակի բնու թագրեր. հարկավոր է, որ ԱԹՍն ունենա ոչ պակաս քան 6 կմ 

թռիչքային բարձ րություն, լինի ինքնանետիչ արձակմամբ, անկարգելով կամ հատուկ 

հարմա րանքով վայրէջք կատարող, որպեսզի կախված չլինի թռիչքուղու պարտադիր 

առկայությունից։
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ԱԹՍ-նե րի զար գաց ման ո ւղ ղու թյուն նե րը և մար տահ րա վեր նե րը

1969 թ. մի քա նի հրե ա զին վո րա կան ներ և ին ժե ներ ներ ռա դի ո հե
ռա կա ռա վար վող ա վի ա մո դել նե րի վրա տե ղադ րե ցին նկա րա հա նող 
սարք և փոր ձար կե ցին։ Ար դյունք նե րը գո հա ցու ցիչ է ին։ Ո րոշ ժա մա
նակ ան ց բա նա կը հե տաքրքր վեց դրան ցով և մի քա նի ին ժե ներ նե րի 
գու մար տրա մադ րեց նման սարք ստեղ ծե լու նպա տա կով։ Չնա յած 
որ ա մեն ի նչ այն քան էլ հարթ չէր ըն թա նում, պե տու թյու նը մի կող մից՝ 
ա մե նա գոր ծուն կեր պով խրա խու սում էր նման սար քե րի ստեղծ ման 
փոր ձե րը (նույ նիսկ այդ պի սիք ար տադ րող ըն կե րու թյուն նե րի հիմ
նու մը), մյուս կող մից` Ա ՄՆից գնում ար դեն կի րառ ված ու փորձ ված 
սար քեր։ Մի քա նի տա րի հե տո, ի հար կե, ա մե րի կյան փոր ձի և հա
մա պա տաս խան աշ խա տան քի հա մադր ման ար դյուն քում իս րայե
լա կան նո րաս տեղծ ըն կե րու թյուն նե րը դար ձան ա ռա ջա տարն այս 
ո լոր տում8։

Վ րա ցա կան ԶՈՒն վա ղուց Իս րայե լից գնել է մի քա նի Ա ԹՍ
ներ։ Ը ստ մա մու լի հա ղոր դում նե րի` 2008 թ. ըն թաց քում վրա ցա կան 
ԶՈՒն կորց րել է նման մի քա նի սարք։ 2008 թ. մար տի 18ին վրա ցա
կան «Hermes450» հե տա խու զա կան Ա ԹՍներն օ դում ո չն չաց վե ցին 
աբ խա զա կան ՀՕՊ ու ժե րի կող մից։ Մեկ ա միս ան ց՝ ապ րի լի 20ին, 
նո րից ո չն չաց վեց վրա ցա կան կող մին պատ կա նող «Hermes450» 
հե տա խու զա կան Ա ԹՍն, սա կայն ի տար բե րու թյուն նա խորդ ան
գամ վա՝ այս ան գամ հե ռուս տա տե սու թյամբ ցու ցադ րե ցին՝ ի նչ պես է 
հե տա խու զա կան սար քը կա տա րում տե սան կա րա հա նում և ան գամ 
նկա րում ի րե նից քիչ հե ռու և ներքև թռ չող կոր ծա նի չը (հա վա նա կան 
է ռու սա կան «МиГ-29» կամ «Су-27»), ո րը, ար ձա կե լով «օդօդ» դա
սի հր թիռ, խո ցեց նկա րա հա նող Ա ԹՍի ն։ Տե ղի ու նե ցա ծը մեծ ար
ձա գանք ու նե ցավ։ Մի քա նի օր ան ց աբ խա զա կան ԶՈՒն դար ձյալ 
հայ տա րա րեց, որ խո ցել են ևս մեկ Ա ԹՍ, ո րը զին ված է ե ղել «օդօդ» 
դա սի հր թի ռով։ 

Ադր բե ջա նը նախ կի նում Իս րայե լից ձեռք էր բե րել «Aeronautics 
Defense Systems Ltd.» ըն կե րու թյան «Orbiter» և «Aerostar» Ա ԹՍնե
րը, ո րոնք բազ միցս կի րառ վել են հայա դր բե ջա նա կան զին ված ու
ժե րի շփ ման գո տում։ Այ սօր ար դեն կան այս Ա ԹՍնե րի մար տա կան 
տա րա տե սակ նե րը։ Ա դր բե ջա նն իս րայե լա կան ըն կե րու թյուն նե րի 

8 Կարծում ենք՝ վաղուց արդեն հրամայական է, որ այս փորձից օգտվի նաև Հայաս

տանը։
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հետ հա մա տեղ ար տադ րում է սո վո րա կան և նույ նիսկ մար տա կան 
Ա ԹՍներ9։ Մենք դրա նում հա մոզ վե ցինք ապ րի լյան պա տե րազ
մի ժա մա նակ։ Բա ցի այդ, ա դր բե ջա նա կան բա նա կը հա մալր վում է 
նաև մար տա կան Ա ԹՍնե րով10։ Մար տա կան Ա ԹՍ ստեղ ծե լը դյու
րին գոր ծե րից չէ։ Ար դեն նշել ե նք, որ աշ խար հում մո տա վո րա պես 
100 պե տու թյուն զբաղ վում է Ա ԹՍնե րի ստեղծ ման աշ խա տան քով, 
սա կայն լի ար ժեք մար տա կան Ա ԹՍներ ներ կա յումս ար տադ րում են 
մի այն Ա ՄՆն և Իս րայե լը։ 

Ադր բե ջա նը նման սար քե րի ձեռք բեր ման հա մար պայ մա նա գիր 
է կն քել նաև թուր քա կան TAI (Turkish Aerospace Industries, Inc) ըն կե
րու թյան հետ, ո րն ստեղ ծում է «Turna» Ա ԹՍնե րը։ Ա վե լին` ա դր բե
ջան ցի սպա նե րը Թուր քի ա յում մաս նա գի տա կան պատ րաս տու թյուն 
են ան ցնում` ղե կա վա րե լու «Turna» սար քե րը։ Ի հար կե, թուր քա կան 
ար տադ րու թյան Ա ԹՍնե րը ո րա կա կան չա փա նիշ նե րով չեն կա րող 
հա մե մատ վել իս րայե լա կան նե րի հետ, բայց դրանք ևս հարկ ե ղած 
դեպ քում կա րող են օգ տա գործ վել որ պես մար տա կանհար վա ծային 
մի ջոց ներ։ 

Ադր բե ջա նա կան հե տա խու զա կան Ա ԹՍնե րը հայ կա կան տա
րածք նե րում թռիչք ներ կա տա րել ե ն11։ Ի հար կե, ե ղան այս փաս տե րը 
հա վաս տող և հեր քող բա  զում տե ղե կու թյուն ներ, սա կայն մեր զին վո
րա կան նե րը սեպ տեմ բե րի 12ի խո ցու  մից հե տո նույն պես խոս տո
վա նե ցին այդ փաս տը։ Աշ խար հում վա ղուց են կի րառ  վում Ա ԹՍներ, 
և բա զում ան գամ ա պա ցուց վել է, որ ա վան դա կան, հին զե նի թային 
մի ջոց նե րով դրանց դեմ պայ քա րելն ա նար դյու նա վետ է։ 1960ա կան 
թվա կան նե րից շատ փոր ձեր են կա տար վել այդ ո ւղ ղու թյամբ, և ար
դյունք նե րը գաղտ նիք չեն12։ Նույ նիսկ վեր ջին դեպ քե րն Օ սի ա յում և 
Աբ խա զի ա յում ա պա ցու ցե ցին, որ դրանց դեմ պայ քա րը պա հան ջում 
է լուրջ վե րա բեր մունք։ Ո րոշ փոքր զե նի թային հա  մա լիր ներ եր բեմն 

9 Տես Крупнейшая военная компания Израиля открыла представительство в 
Азербайджане, 06.10.2009, http://www.aze.az/news_krupneyshaya_voennaya_
kompan_26137.html, հղվել է 19.11.2017 թ.։
10 Տես В инвентарь ВС Азербайджана будут включены вооруженные тактические 
беспилотные летательные аппараты,  http://ru.apa.az/news.php?id=202577, հղվել է 

19.11.2017 թ.։
11 Տես Над Арменией и Карабахом летают азербайджанские беспилотники?, 
09.09.2010, http://www.regnum.ru/news/polit/1323621.html, հղվել է 19.11.2017 թ.։
12 Տես Հովհաննիսյան Ա. Կ. , Մի քանի հարցեր Ավիացիայից, Երևան, 2009:
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ան զոր են, մե ծերն էլ կա րող են խո ցել, բայց թան կար ժեք ե ն13։
 Փաս տո րեն, ա դր բե ջա նա կան ղե կա վա րու թյու նը, յու րաց նե լով 

սո վո րա կան Ա ԹՍնե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը, ա ռանց ժա մա նակ 
կորց նե լու ան ցում կա տա րեց դե պի մար տա կան Ա ԹՍներ, ո րոնց 
հնա րա վո րու թյուն ներն ան հա մե մատ ա վե  լի մեծ ե ն։ Մենք, ի հար կե, 
չգի տենք՝ ա րդյոք նախ կին Ա ԹՍներն ու նեն այն բո լոր հնա րա վո րու
թյուն նե րը, ո րոնք ու նեն պա տե րազմ նե րում լայ նո րեն կի րառ վող հա
ման ման ա մե րի կյան, իս րայե լա կան սար քե րը։ Խոս քը, ի հար կե, հե
տա խու  զու  թյան տար բեր ձևե րի, այլ հա մա կար գե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թյան հնա րա վո րու  թյուն նե րի (տա րա տե սակ ի նք նա թիռ ներ, 
հրե տա նային հա մա կար գեր և այլն) մա  սին է։ Դժ վար թե ա դր բե ջա
նա կան Ա ԹՍներն այդ քան հս տակ ին տեգր ված լի նեն այդ հա մա
կար գե րի հետ, սա կայն տվյալ դեպ քում դա մեծ բան չի փո խում։ Այդ 
ա մենն ըն դա մե նը ժա մա նա կի հարց է, մար տա կան պատ րաս տու
թյան մա կար դա կի և մո տեց ման խն դիր։ Այս գոր ծըն թացն աշ խար
հում ու նե ցել է ա վան դա կան զար  գա ցում։ Ա ԹՍնե րը նախ կա տա րել 
են սո վո րա կան հե տա խու զու թյուն, հե տո հե  տա  խու  զու թյուն են կա
տա րել ո րո շա կի հա մա կար գի մեջ, այ սինքն` մի ա  ժա մա նակ օգ նել 
են այլ մի ջոց նե րի։ Դրանք կա րող են լի նել հար վա ծային ո րո շա կի 
հա մա լիր  ներ, կա պի, ռա դի ո պայ քա րի և այլն։ Հե տո դրանք ան ցել են 
հա ջորդ փուլ, հան դի  սա ցել են հար վա ծային մի ջոց նե րի մի մաս նի կը 
կամ հենց մի ջո ցը, այ սինքն` հե տա  խու զա հար վա ծային մի ջո ցը, ի սկ 
ա վե լի ա ռաջ գնա լու հա մար Ա դր բե ջա նին դեռ շատ վաղ է ։

 Մար տա կան Ա ԹՍնե րի դեպ քում Ա դր բե ջա նը կս տա նա բա
վա կա նին հզոր մի ջոց ներ, ո րոնց դեմ պայ քա րե լը լուրջ խն դիր է։ 
Նույնիսկ թուր քա կան «Turna» Ա ԹՍնե րը բա վա կա նին լուրջ մի ջոց
ներ են հար ված ներ հասց նե լու հա մար։ Փոր ձը ցույց է տա լիս, որ այս 
Ա ԹՍներն ի րենց հնա րա վո րու թյուն նե րով և տեխ նի կա  կան հատ
կա նիշ նե րով շատ նման են թևա վոր հր թիռ նե րին (այ սու հետև` ԹՀ), 
ո րոնց դեմ պայ քա րե լը ցան կա ցած ՀՕՊի հա մար ա մե նա բարդ խն
դիր նե րից մեկն է։ Վեր ջին տե ղային պա տե րազմ նե րի փոր ձը ցույց է 
տվել, որ ԹՀնե րը շատ հզոր հար վա ծային մի ջոց ներ են, ի սկ դրանց 
դեմ պայ քա րը շատ բարդ է 14։

13 Տես Лунёв А., Ращепкин К., «Красная звезда», 02.12.2008, http://www.redstar.
ru/2008/12/02_12/1_03.html, հղվել է 19.11.2017 թ.։
14 Տես Հովհաննիսյան Ա. Կ., Մի քանի հարցեր Ավիացիայից, Երևան, 2009, Հովհան-

նիսյան Ա. Կ. , Օդային գերակայություն, Երևան, 2010։
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 Վեր ջա բան
 
Ադր բե ջա նա կան մար տա կան Ա ԹՍնե րի գոր ծո ղու թյուն ներն 

ան մի ջա պես ա ռաջ նագ ծում մեզ ար դեն ծա նոթ են. դրանք բա վա
կա նին վտան գա վոր են և դժ վար խոց վող թի րախ ներ։ Ա դր բե ջա նն 
այ սօր ար դեն կա րող է ու նե նալ 100 և ա վե լի մի ա վոր մար  տա կան 
Ա ԹՍներ, ո րոնք ի րա կա նում կլի նեն օ պե րա տիվմար տա վա րա կան 
խո  րու  թյան վրա գոր ծող ԹՀներ։ Նույ նիսկ թուր քա կան վե րը նշ ված 
Ա ԹՍնե րը կա րող են հար ված ներ հասց նել մինչև 50100 կմ խո րու
թյան վրա։ Կար ծում ե նք՝ դժ վար չէ հաշ վել, թե Նա խիջ ևա նից կամ 
Ղա զա խից 100 կմի դեպ քում որ տեղ կա րե լի է հար ված ներ հասց նել։ 
Սո վո րա կան թռ չող հար վա ծային սար քե րին խո ցե  լու հա մար՝ ԶՀՀ
նե րը ծախ սում են 35 հր թիռ, այն էլ հա րա բե րա կան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րում։ Նման սար քե րին, ո րոնք թռ չում են բա վա կա նին 
ցածր բարձ րու թյան վրա և օ դային ի րադ րու թյան բար դաց ված պայ
ման նե րում, խո ցե լու հա մար վեր  գետ  նյա զե նի թային մի ջոց նե րին 
հար կա վոր կլի նեն ա ռն վազն 57 հր թիռ` չհաշ ված այն հան գա ման
քը, որ սո վո րա բար նման թռ չող սար քե րի դեմ պայ քա րում են մի
այն նոր սերն դի ՀՕՊ մի ջոց նե րը, ո րոնք ու նեն ոչ ա վե լի, քան 810 
վայր կյան հա  կազ դե ցու թյան ժա մա նակ։ Նման մի ջոց նե րի առ կա յու
թյունն այսօր չա փա զանց կա ր ևոր է, մինչ դեռ ՀՀ ԶՈւն այդ մի ջոց
նե րից չու նի։

Ն կա տի ու նե նա լով վե րոն շյա լը՝ ան հա պաղ պետք է զարկ տալ 
հա մա պա տաս խան մար տա կան Ա ԹՍնե րի զար գաց մա նը: Ճիշտ 
կլի նի այս փու լում սե փա կան նա խագ ծե րի հետ ձեռք բե րել նաև ար
տա սահ մա նյան մո դել ներ։ Միև նույն ժա մա նակ ան հրա  ժեշտ է մտա
ծել բազ մա ֆունկ ցի ո նալ, հա մա տեղ ված լեռ նային պայ ման նե րի հա
մար ա վե լի հար մար ՀՕՊի մա սին։ ՀՀ ՀՕՊ հա մա կար գը բա վա կա
նին զար գա ցած է տա րա ծաշր ջա նի մա կար դա կի հա մար, սա կայն 
ա պա գա մար տահ րա վեր նե րի հա  մար հար կա վոր է մտա ծել հիմ
նա կա նում փոքր և շար ժա կան, հա կազ դե ցու թյան նվա զա գույն ժա
մա նակ ու նե ցող հա մա լիր նե րի մա սին, ա ռա ջին հեր թին՝ կոր ծա նիչ 
ի նք նա թիռ նե րի, ա րագ ար ձա գան քող ՀՕՊ և ՌԷՊ մի ջոց նե րի մեկ
տեղ ման մա սին։ Բո լոր այս մի ջո ցա ռում նե րը պա հան ջում են խնդ րի 
հա մա կող մա նի և խո րը վեր լու ծու թյուն։

 Մենք 20102012 թթ. բազ միցս ան դրա դար ձել ե նք Ա ԹՍնե րի 
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կար ևոր դե րա կա տա րու թյա նը15, ի սկ 2016 թ. հուն վա րին նշել է ինք, 
որ Ա դր բե ջա նն ան ցում է կա տա րում մար տա կան Ա ԹՍնե րին, ին չը 
կա րող է լուրջ ա ռա վե լու թյուն տալ նրան16։ Այժմ էլ նշում ե նք, որ հե
տա գա քայ լե րը կա րող են բե րել հա մա կար գային կի րա ռու թյան, ին չը 
հրե տա նու և օ դու ժի հետ ին տեգր ման բարձր մա կար դա կի շնոր հիվ 
կա րող է մեծ ա ռա վե լու թյուն տալ ա դր բե ջա նա կան բա նա կին։

ԱԹՍնե րը շատ հե ռան կա րային թռ չող սար քեր ե ն։ Ա ԹՍնե րը, ի 
սկզ բա նե լինելով թռ չող սար քե րի մի հա սա րակ տե սակ, վեր ա ճել են 
ռազ մա վա րա կան խն դիր ներ կա տա րող հա մա լիր մի ջոց նե րի։ Ու շադ
րու  թյան ար ժա նի է այն, որ դրանք, շնոր հիվ ի րենց ոչ մեծ ա րա գու
թյան, մար տա կան մա սի փոքր չա փե րի և այլ բնու թագ րե րի, տե ղա
վոր վում են ա վան դա կան մար տա  վա րա կան օ ղա կի սպա ռա զի նու
թյուն նե րի չա փա նիշ նե րի մեջ` ել նե լով տե ղե կա տ վա  կան այն հզոր 
բա զայից, ո րը տրա մադ րում են ա ռանց ժա մա նա կային ձգձգման։ 
Շնոր հիվ տրա մադր ված տե ղե կատ վու թյան, օ պե րա տիվ և ռազ մա
վա րա  կան հա մա կար գե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ
տու թյան, ի նչն ա պա հո  վում է մար տի ղե կա վար ման ճկու նու թյուն, 
ա նօ դա չու նե րը վե րա ճել են ռազ մա վա  րա  կան մի ջոց նե րի։ Ա սել է թե` 
այս հա սա րակ ու պարզ մե քե նա նե րը լու ծում են բարդ և կար ևո րա
գույն խն դիր ներ։ Ա ռա ջի կա յում ա մե րի կյան ա վի ա կիր նե րի ա մե նա
հե ռա հար հե տա խու զա կան մի ջոց նե րը կա րող են դառ նալ Ա ԹՍնե
րը, ո րոնք կգոր ծեն մինչև 10001500 կմ հե ռա վո րու թյան վրա։

 Ժա մա նա կա կից Օ ՀՄնե րի զանգ վա ծային կի րառ մամբ հենց 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի սկզ բից հնա րա վոր է հաղ թա նակ 
ու նե նալ։ Կի րա ռու թյան մաս սա յա կա նու թյունն ան նա խա դեպ է 17։ 
Ա ռա ջին է շե լո նի զոր քերն այն քան ա րագ են շար քից դուրս գա  լիս, 
որ ե րկ րորդ է շե լո նը կամ պա հես տային ու ժե րը չեն հասց նում մի
ջամ տել18։ Խրա մա տային ա մուր, պա սիվ պաշտ պա նու թյու նը, ո րը 

15  Տե՛ս Հովհաննիսյան Ա., Անօդաչու թռչող սարքերի կիրառության հեռանկարները 

մեր տարածաշրջանում. 24.06.2010, 

http։//www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=4892, հղվել է 

19.11.2017 թ.։
16 Տե՛ս Ռազմարվեստ, Հ1. Օդային գերակայություն /Հովհաննիսյան Ա., Երևան, 

հեղինակային հրատարակություն, 2016. էջ 508։
17 Տես Захаров  А. Н., Операция “Лис пустыни”: развитие стратегии и оперативного 
искусства,  Военная мысль, 1999, N5, էջ 70:
18 Տես Вахрушев В. А., Локальные войны и вооруженные конфликты: характер и 
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կարծ րա տիպ է դար ձել, ար դեն չի կա րող ա պա հո վել հու սա լի պաշտ
պա նու թյուն19։ Հար ձա կո ղա կան դա տո ղու թյու նը հա կա  մար տու թյան 
ժա մա նակ դառ նում է գե րա կայող20։ Ամ բողջ աշ խարհն ան ցնում է 
հիմ նա կան ստո րա բա ժա նում նե րի փո փոխ ման։ Օ ՀՄնե րի, ԹՍնե
րի և այլ հա մա  կար գե րի հա գեց վա ծու թյան ար դյուն քում հիմ նա կան 
դար ձող բրի գադ ներն ա վե լի մեծ հար վա ծային ու շար ժու նա կու թյան 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեն, քան նախ կին դի վի զի ա նե րը։ Մար տա-
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծան րու թյան կենտ րո նը վա ղուց գետ նից 
շարժ վում է դե պի եր կինք։ Այս պարզ ճշ մար տու թյան ըն կա լու մը կա
րող է հաղ թա նակ ներ ու գե րա կա յու թյուն ա պա հո վել ա պա գա յում և 
հա կա ռա կը` կո  րուստ  ներ պատ ճա ռել այն չըն դու նե լու դեպ քում։ 

Մենք, որ պես կա նոն, ու շադ րու թյուն ե նք դարձ նում ցա մա քային 
զի նա տե սակ նե րի և զո րա տե սակ նե րի զար գաց մա նը, ի սկ ԹՍնե
րի, Օ ՀՄնե րի զար  գա ցու մը թե րի է կամ լա վա գույն դեպ քում լի ո վին 
ար տա ցո լում է ռու սա կան ԶՈւի ը նդ հա նուր մո տե ցու մը։ Այս պի սի 
ու շադ րու թյունն Օ ՀՄնե րի նկատ մամբ չի կա րող լի նել բա վա րար, 
քան զի այս զի նա տե սակ նե րը կար ևոր են, և օ րե ցօր դրանց դերն ու 
նշա նա կու թյունն ա վե լի են մե ծա նում։ 

Հաս կա նա լու հա մար նման սար քե րի դերն ա պա գա պա տե րազմ
նե րում՝ ան հրա ժեշտ է պատ կե րաց նել ա պա գայի պա տե րազմ նե րի 
մո դե լը։ Մի գու ցե եր բեք պա տե րազմ նե րը չվե րած վեն ֆան տաս տիկ 
ֆիլ մե րի։ Ա մե նա կա տա րյալ ռո բոտն ան գամ չի կա րող փո խա րի
նել մար դուն, քա նի որ ոչ մի ռո բոտ ստեղ ծա գոր ծա բար չի կա րող 
մտա ծել, ի սկ դա մար դուն շա հե կա նո րեն տար բե րում է ցան կա ցած 
մե քե նայից։ Սա կայն հու սա լի և ա րա գա գործ հա մա կար գե րը կա
րող են մար դուն բա  վա կա նին օգ նել մար տի դաշ տում։ 5րդ սերն դի 
պա տե րազմ նե րը մի գու ցե չա փ ո րո շիչ չդառ նան մեզ հա մար, սա
կայն դրանց թե լադ րած կա նոն ներն ան տե սե լը հան  ցա վոր է: Յու րա
քանչյուր դա  րա շր ջա նում գե րա կայող մի զո րա տե սակ իր նշա նա
կու թյամբ թե լադրում է մար  տա վա րու թյան ձևա չա փը։ Փո փոխ վում է 
պա տե րազ մի վար ման ա վան դա կան պատ  կե րա ցու մը, գա լիս են նոր 
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գա ղա փար ներ ու մո տե ցում ներ։ Ա պա գա պա տե րազմ նե րը « ցան
ցա հար թա կա կենտ րոն» են լի նե լու, որ տեղ Ա ԹՍներն ար դեն ի սկ 
չա փա զանց կար ևոր դեր են ստա ցել։ Հար կա վոր է ճիշտ հաս կա նալ 
դրանց շուն չը, սե փա կան լու ծում ներ ու նե նալ և ոչ թե սպա սել այդ 
փո փո խու թյուն նե րին։ Ա ԹՍնե րը մի այն նոր տե սա կի ԹՍներ չեն. 
դրանք գա լիք պա տե րազմ նե րում նոր տե սա կի ա վի ա ցի ա ե ն։ Ա դրբե
ջա նա կան բա նա կի սպա ռա զի նու թյան մեջ ե ղած մե ծա թիվ ու տա
րա տե սակ ԹՍնե րին ե թե ա վե լա նան մեծ քա նա կի Ա ԹՍներ, ա պա 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նակ կա րող են ա պա հո վել 
օ դային գե րա կա յու թյուն, ի նչն էլ իր հեր թին հաղ թա նա կի գրա վա
կան է։ 

ԱԹՍնե րի դեմ պայ քա րի լա վա գույն ճա նա պար հը մի աս նա
կան ու հա մա կար գային աշ խա տող ՀՕՊն է, ո րի գլ խա վոր դե րա
կա տա րը կոր ծա նիչ ի նք նա թիռ ներն են, ի սկ այդ բո լո րին լայ նո րեն 
ին տեգր ված են ՌԷՊ հա մա կար գե րը։ Մեզ հա մար այս տեղ է ա կան 
են ՀՕՊՌՕՈւե րի մի աս նա կան զո րա տե սակ դառ նա լը և կոր ծա նիչ 
ի նք նա թիռ նե րի ձեռք բե րու մը, այ նու հետև այդ ա մե նի ին տեգ րու մը 
ՌԷՊ հա մա կար գե րի և թվային կա ռա վար ման հա մա կար գի հետ։ 

 Բա նա լի բա ռեր  Ա ԹՍ, ԹՍ, ՕՀ, ՀՕՊ, ՌԷՊ, ԶՈւ, օ դուժ, ի նք նա թիռ, 

կոր ծա նիչ, օ դա պա րիկ, պա տե րազմ, հաղ թա նակ, հար ձա կում, պաշտ պա-

նու թյուն, բա նակ, հրա ման

АРЦРУН ОВАННИСЯН - РОЛЬ И ПРИМЕНЕНИЕ БПЛА В СОВРЕ-
МЕННЫХ ВОЙНАХ

Беспилотные летательные аппараты очень перспективны. Являясь 
изначально обычным видом летательных аппаратов, сегодня БПЛА пе-
реросли в комплексные средства решения стратегических задач. Победа 
становится возможной благодаря массовому применению современных 
СВН с самого начала боевых действий. Массовость применения беспре-
цедентна. Центр тяжести боевых действий уже давно переместился с зем-
ли в воздух. Сегодня войны 5-ого поколения уже утверждены. Меняется 
традиционное представление о ведении войн, привносятся новые идеи и 
подходы. Будущие войны будут сетеплатформоцентричными, где БПЛА 
будут играть крайне важную роль. Необходимо понимать их природу и 
иметь собственные решения, вместо того чтобы просто ждать этих пере-
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мен. БПЛА не являются сугубо новым видом летательных аппаратов: это 
новый вид авиации в будущих войнах. На вооружении азербайджанской 
армии есть большое количество летательных аппаратов. Если к ним при-
бавиться еще и большое количество БПЛА, то во время военных дейст-
вий, это может обеспечить воздушное превосходство, что в свою очередь 
является гарантией победы. Самым эффективным средством борьбы про-
тив БПЛА является единая и систематизированная ПВО (ударной силой 
которой являются самолеты-истребители) с широкой интеграцией РЭБ си-
стем. В этом ключе существенным для нас являются трансформация ПВО-
ВВС в единый род войск и приобретение самолетов-истребителей, после 
чего интеграция всего этого с системами РЭБ и цифрового командования. 

Ключевые слова: БПЛА, ЛА, ПВО, РЭБ, ВС, военная авиация, самолет, 
истребитель, воздушная атака, дирижабль, война, победа, наступление, 
оборона, армия, приказ 

ARTSRUN HOVHANNISYAN - THE ROLE OF UAVS IN MODERN 
WARFARE

UAVs are very prospective AVs. Initially being just an ordinary type of 
AVs, UAVs have grown up to complex weapons for performing strategic tasks. 
Due to massive implementation of modern MAAs it has become possible to 
gain a victory right from the beginning of combat operations. The massiveness 
of performance is unprecedented. The gravity center of the combat operations 
has been transferred from ground to air long time ago. Today the wars of 5th 
generation have already been insured. The traditional notions of running a war are 
being replaced by new ideas and approaches. Future wars are going to be network 
platform-centric with a very important role given to UAVs. It is vital to properly 
understand their nature and to have own solutions instead of waiting for changes. 
UAVs are not just new type of AVs, they are new type of aviation in upcoming 
wars. In case of increase in numbers of UAVs in Azerbaijani army’s large and 
diverse armament, there can arise air superiority during combat operations, which 
can lead to a victory. The most effective way for fighting against UAVs is the 
united and systematic operating AAD, where the main role is given to fighter 
jets with the wide integration of RES systems. Here the essential part for us is 
the creation of joint unit of AAD-MAF, acquisition of fighter jets and afterwards 
integration of all of this with RES and digital management systems.

Key words: UAV, AV, anti-aircraft warfare, armed forces, military aircraft, 
fighter aircraft, air attack, airship, war, victory, offensive, defense, army, 
command
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Չ ԺՈՒ ԳԵ ԼՅԱ ՆԻ ՌԱԶ ՄԱՐ ՎԵՍ ՏԸ

 Սե րոբ Բա զի կյան, ՀՀ ՊՆ

 Մարդ կու թյան պատ մու թյունն ան քակ տե լի ո րեն կապ ված է ռազ
մա կան հա կա մար տու թյուն նե րի հետ։ Մի մյանց դեմ ա ռան ձին հան
րույթ նե րի պայ քա րը հա նուն ռե սուրս նե րի և իշ խա նու թյան է ա պես 
ազ դել է հա սա րա կու թյան զար գաց ման վրա։ Եվ մի ան գա մայն օ րի
նա չափ է, որ ռազ մա կան գի տու թյու նը դեռ մարդ կու թյան ձևա վոր ման 
ար շա լույ սին սկ սել է զար գա նալ իր ա մե նա տար բեր դրս ևո րում նե րով 
և ո ւղ ղու թյուն նե րով. դա և՛ տեխ նի կա կան ո լորտն էր, և՛ հա մաս տո
րա դա սու թյան կա ռուց ված քի ձևա վո րու մը, և՛ բա նա կի ար դյու նա վետ 
մա տա կա րար ման և հա մալր ման մշա կու մը, և՛ ռազ մա կան փի լի սո
փա յու թյու նը։

 Ռազ մա կան փի լի սո փա յու թյան հի շա տա կումն ա մե նից ա ռաջ 
ա սո ցաց վում է հե ռա վո րար ևե լյան մտա ծող նե րի և նրանց աշ խա
տու թյուն նե րի հետ։ Ա ռա ջին հեր թին դրանք չի նա կան դա սա կան յոթ 
աշ խա տու թյուն ներն ե ն՝ « Պա տե րազ մի ար վես տը» (մ.թ.ա. 4րդ դար, 
հե ղի նակ՝ ՍունՑը զի), « Պատ վար ժան Ո ւի պա տե րազ մի կա նոն նե
րը» կամ պար զա պես «Ու Ցը զի» (մ.թ.ա. 4րդ դար), « Վեց գաղտ նի 
ո ւս մունք» (մ.թ.ա. 11րդ դար), « Սի մի մե թոդ նե րը» (մ.թ.ա. 4րդ դար), 
« Վեյ Լյաոց զի» (մոտ մ.թ.ա. 43րդ դա րեր), « Հո ւան ՇիԳու նի ե րեք 
ռազ մա վա րու թյուն նե րը» և « Տայ Ցզու նի հար ցե րը և Լի Վեյ Գու նի 
պա տաս խան նե րը» (մ.թ.ա. 910րդ դա րեր)։ 

Հին աշ խար հի ռազ մա կան գի տու թյան չին մտա ծող նե րի շար
քում իր ու րույն տեղն ու նի Ե ռա թա գա վո րու թյան ժա մա նա կաշր ջա
նի1 (մ.թ. 3րդ դար) Շու պե տու թյան վար չա պետ, զո րա վար Չժու գե 
Լյա նը։ Նա, որ պես կա նոն, հա մար վում է իր ժա մա նա կի ա մե նա մեծ 
և հմուտ զո րա վա րը, ի նչ պես և գիտ նա կանն ու գյու տա րա րը։ Չի նա
կան մշա կույ թում այս զո րա վա րի և քա ղա քա կան գործ չի ա նունն 
ար դեն վա ղուց դար ձել է ե զա կի մտա ծո ղու թյան, ի մաս տու թյան և 
պե տա կան խո րա ման կու թյան խորհր դա նիշ։ Ի դեմս նրա՝ չին ժո ղո

1 Եռաթագավորության ժամանակաշրջանն ընդգրկում է 220280 թթ., երբ Չինաստանը 

Հան հարստության անկումից հետո բաժանվում է միմյան դեմ պայքարող երեք 

թագավորությունների՝ Վեյ, Ու և Շու։
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վուրդն ամ բող ջաց րել է կա տա րյալ զո րա վա րի կեր պա րը. մարդ, որ 
ոչ մի այն հմուտ է ու քաջ, այլ նաև ըն դու նակ է են թար կել ռազ մա կան 
գոր ծը չի նա կան մշա կույ թին բնո րոշ բա րո յա կան սկզ բունք նե րին և 
հոգ ևոր նր բի նու թյա նը։

Չ ժու գե Լյա նը ծն վել է 181 թ. հու լի սի 23ին Լա նյա շր ջա նի Յան
դու բնա կա վայ րում պե տա կան պաշ տո նյայի ըն տա նի քում։ Ազ
գությամբ հան է։ Նրա ե րկ րորդ ա նունն է ե ղել Կուն Մին, որ նշա
նա կել է « խե լա ցի, լու սա վո րյալ», ի սկ մա կա նուն նե րը՝ Ու լուն՝ «ք նած 
վի շապ», և Ֆու լուն՝ «ս պա սող ի մաս տուն, ճգ նա վոր»2։

Չ ժու գե Լյանն ըն տա նի քում ե րեք եղ բայր նե րից ե րկ րորդն է ր։ 
Ե րեք տա րե կան հա սա կում մա հա նում է նրա մայ րը, ո ւթ տա րե կա
նում՝ հայ րը։ Նրա և փոքր եղ բոր խնա մա կա լու թյունն ստանձ նում է 
հո րեղ բայ րը՝ Չժու գե Սյո ւա նը։ Ի նը տա րե կա նում Չժու գե Լյա նը դեռ 
չէր կա րո ղա նում խո սել։ Ըն տա նի քը կա րի քի մեջ էր, այդ ի սկ պատ
ճա ռով նա ստիպ ված էր հով վու թյուն ա նել հար ևան բլ րի վրա։ Բլրի 
հար ևա նու թյամբ դաո սա կան տա ճար կար։ Տա ճա րի վա նա կան նե
րից մե կը նկա տում է տղային, ժես տե րով խոս քի բռն վում հե տը և 
հաս կա նում, որ Չժու գե Լյա նը խե լա միտ է և ու շիմ, և ո րո շում է զբաղ
վել վեր ջի նիս համ րու թյան խնդ րով։ Շու տով Չժու գե Լյա նը սկ սում 
է խո սել և ըն տա նի քի հա մա ձայ նու թյամբ դառ նում է վա նա կա նի 
ա շա կեր տը՝ վեր ջի նիս մոտ ու սա նե լով ա ստ ղա գի տու թյուն, աշ խար
հագրու թյուն և ռազ մա կան կար գա պա հու թյուն3։

195 թ., ե րբ զո րա վար Ցաո Ցաոն գրա վում է Շան դու նը, Չժու գե 
Լյա նի ըն տա նի քը փախ չում և ա պաս տան է գտ նում հա րա վում, որ
տեղ և շու տով մա հա նում է նրա հո րեղ բայ րը։ Չժու գե Լյա նը կրտ սեր 
եղ բոր հետ բնա կու թյուն է հաս տա տում Լունչ ժուն լե ռան վրա։ Չժու
գե Լյա նի կեն սա գիր նե րի վկա յու թյամբ՝ 197 թ.ից նրա հե ղի նա կու
թյու նն սկ սում է մե ծա նալ, և ժա մա նա կի ըն թաց քում նա ստա նում է 
«ք նած վի շապ» մա կա նու նը։ Նա ձեռք է բե րում ազ դե ցիկ ըն կեր ներ, 
շու տով ա մուս նա նում նրան ցից մե կի դս տեր հետ՝ այդ կերպ բա րե
կա մա կան կապ հաս տա տե լով Ցզին նա հան գի նա հան գա պետ, զո
րա վար Լյու Բյաոյի հետ4։ 

2 Տես Шульга Д., Мерзликин А., «Вертоград полководца» Чжугэ Ляна на стыке 
дисциплин, Новосибирск, Омега-принт, 2016, էջ 15:
3 Տես նույն տեղում, էջք 15-16։
4 Տես նույն տեղում, էջ 16։
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207 թվա կա նին ան վա նի զո րա վար Լյու Բեյը դի մում է Չժու գե 
Լյա նի ըն կեր նե րին՝ խնդ րե լով հան դի պում կազ մա կեր պել վեր ջի նիս 
հետ։ Լյու Բեյը ե րեք ան գամ ան ձամբ գնում է Չժու գե Լյա նի հետ 
հան դիպ ման, ո րից ա ռա ջին եր կու ան գա մը Չժու գե Լյա նը պար զա
պես դուրս չի գա լիս զո րա վա րի հետ հան դի պե լու և մի այն եր րորդ 
ան գամ է մի ա նում նրան։ Նրանց հան դիպ ման ար դյուն քը լի նում է 
այն, որ շու տով Չժու գե Լյա նը ձեռ նա մուխ է լի նում գոր ծո ղու թյուն նե
րի նոր ծրագ րի կազմ մա նը (Լունչ ժու նյան ծրա գիր)՝ կապ ված նախ
կին Հան կայս րու թյան տա րած քում ձևա վոր ված պե տու թյուն նե րի 
միջև ծայր ա ռած տա րա ձայ նու թյուն նե րի կտ րուկ սրաց ման հետ։ 
Չժու գե Լյա նը հաս կա նում էր, որ հյու սի սային Վեյ թա գա վո րու թյան 
հետ պա տե րազմն ան խու սա փե լի է, և շատ քիչ ժա մա նակ է մնա ցել 
պատ րաստ վե լու հա մար, ին չը պետք էր օգ տա գոր ծել խե լամ տո րեն։ 
Ժո ղովր դի սե րը Լյու Բեյի հան դեպ հեշ տաց նում է կազ մա կերպ ված 
զո րա հա վա քը։

208 թ. Չժու գե Լյա նը մեկ նում է Ու թա գա վո րու թյուն և դա շինք 
կն քում վեր ջի նիս ար քա Սուն Ցյու նի հետ։ Չժու գե Լյա նը վե րա դառ
նում է Ու թա գա վո րու թյան դես պա նորդ Լու Սո ւի հետ՝ կազ մա կեր պե
լու գա լիք պա տե րազ մը։ 208209 թթ. տե ղի ու նե ցած Չի բի ի (Կար միր 
պա տե րի) ճա կա տա մար տում տա րած հաղ թա նա կից հե տո Չժու գե 
Լյա նին սկ սում են ան վա նել « կա ռա վար չի գլ խա վոր ռազ մա կան 
խորհր դա կան», նրան են վս տա հում Լին լին, Գո ւի յան և Չան շա շր
ջան նե րի կա ռա վա րու մը և պաշտ պա նու թյու նը, ի նչ պես նաև ռազ մա
կան կա րիք նե րի հա մար հար կե րի հա վա քու մը, բա նա կի ա պա հո վու
մը զին վոր նե րով, հան դեր ձան քով և պա րե նով5։ 

221 թվա կա նին, այն բա նից հե տո, ե րբ Ցաո Ցաոյի որ դի Ցաո 
Պեյը բռ նա զավ թում է Հան թա գա վո րու թյան կայ սե րա կան գա հը, Լյու 
Բեյը հռ չա կում է ի րեն կայսր և հիմ նում Շու (Հան) թա գա վո րու թյու
նը։ Չժու գե Լյա նը նշա նակ վում է թա գա վո րու թյան կանց լերվար չա
պետ, ի նչ պես նաև ստանձ նում կայ սե րա կան քար տու ղա րու թյու նը։ 

222 թ. Լյու Բեյը պար տու թյուն է կրում Սյաո տի նի ճա կա տա
մար տում և ար դեն մահ վան մահ ճում նշա նա կում Չժու գե Լյա նին իր 
որ դու՝ Լյու Շա նի խնա մա կալգա հա պա հը և պատ վի րում որ դուն իր 
մա հից հե տո լսել Չժու գե Լյա նին ի նչ պես սե փա կան հո րը: Հոր մա
հից հե տո (223 թ.) գահ բարձ րա նա լով՝ Լյու Շա նը Չժու գե Լյա նին 

5 Տես նույն տեղում, էջք 1617։
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շնոր հում է « Զին վո րա կան սյան հոու» (բա ռա ցի՝ « գա վա ռի, մար զի 
տի րա կալ») տիտ ղո սը, նշա նա կում Ի նա հան գի նա հան գա պետ և 
փաս տա ցի նրան հանձ նում բո լոր պե տա կան գոր ծե րը։

 Շու թա գա վո րու թյու նում իր գա հա պահ ման ժա մա նա կաշր ջա
նում Չժու գե Լյա նը որ պես գե րա գույն նպա տակ է հռ չա կում Հան 
հարս տու թյան վե րա կանգ նու մը. Շու թա գա վո րու թյու նում հա մա րում 
է ին, որ Հան հարս տու թյու նը բռ նա զավթ վել էր Ցաո Ցաոյի կող մից։ 
Չժու գե Լյա նը հաս կա նում էր, որ Վեյ թա գա վո րու թյան վրա հար
ձա կում գոր ծե լու հա մար նախ պետք էր ու ժե ղաց նել իշ խա նու թյու
նը Շո ւում։ Նա ան հանգս տա նում էր, որ հա րա վային ցե ղե րը կա րող 
է ին ա պս տամ բել այն պա հին, ե րբ նա իր բա նա կը կշար ժեր դե պի 
հյու սիս՝ Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով նա վճ ռում 
է նախ հնա զան դեց նել հա րա վային ցե ղե րը։ 225 թ. Չժու գե Լյա նը 
վե րակն քում է դա շին քը Շու և Ու թա գա վո րու թյուն նե րի միջև և կա
րո ղա նում մի ա վո րել հա րա վային նան մա նյան ցե ղե րը Շու թա գա
վո րու թյա նը՝ այդ կերպ ե րաշ խա վո րե լով հյու սի սային ար շա վանքն 
ար տա քին մի ջամ տու թյուն նե րից6։ Նա նաև հա րա վից ռե սուրս ներ է 
ստա նում և սկ սում պատ րաստ վել Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ ռազ մա
կան հար ձակ վո ղա կան ար շա վանք նե րին։

Չ ժու գե Լյա նը 228234 թթ. Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ կազ մա կեր
պում է 5 ար շա վանք, ո րոն ցից չորսն ա վարտ վում են ան հա ջո ղու
թյամբ։ Ա ռա ջին ար շա վան քի ժա մա նակ Չժու գե Լյա նը կա րող նում է 
Վեյ թա գա վո րու թյան ե րի տա սարդ զո րա վար Ցզյան Վեյին հա մո զել՝ 
ան ցնե լ իր կող մը։ 234 թ.ի ն՝ Վեյ թա գա վո րու թյան դեմ հեր թա կան 
ար շա վան քի ժա մա նակ, Չժու գե Լյա նը հի վան դա նում է և շու տով 
մա հա նում 54 տա րե կան հա սա կում։ 

Չ ժու գե Լյա նի ի րա կան կեն սագ րու թյու նը, ռազ մա կան ու ղին և 
ժո ղովր դա կան աս քե րը նրա մա սին սեր տո րեն մի ա հյուս ված ե ն։ Այդ 
աս քե րի մի մա սը տեղ է գտել 14րդ դա րի չի նա ցի հայտ նի գրող Լո 
Գո ւանչ ժու նի «Ե ռա թա գա վո րու թյուն» վե պում, որ տեղ հան րահռ
չակ վել են Չժու գե Լյա նի ի մաս տու թյու նը և խո րա ման կու թյու նը։ 
Վե պում նկա րագր ված են ռազ մա կան դժ վա րին ի րա վի ճա կից դուրս 
գա լու՝ Չժու գե Լյա նի կող մից մտած ված բազ մա թիվ մո դել ներ, ո րոնք 
բազ միցս ըն դօ րի նակ վել են հե տա գա սե րունդ նե րի կող մից։ Ստորև 
կներ կա յաց նենք դրան ցից ու շագ րավ նե րը։

6 Տես նույն տեղում, էջ 18։
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Ծղոտով նավակների կիրառումը՝ նետերի ձեռքբերման հա
մար։ Կար միր պա տե րի ճա կա տա մար տից ա ռաջ Չժու գե Լյանն 
այ ցե լում է Ո ւի ռազ մա կան ճամ բար՝ օգ նե լու Չժոու Յույին նա խա
պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րում։ Չժոու Յույն ի դեմս Չժու
գե Լյա նի վտանգ է տես նում Ո ւի հա մար, ի նչ պես նաև նա խան ձում 
նրա տա ղան դին։ Այդ ի սկ պատ ճա ռով հանձ նա րա րում է վեր ջի նիս 
տասնօ րյա ժամ կե տում 100000 նետ հայ թայ թել, այ լա պես նրան մա
հա պատ ժի կեն թար կեն։ Ի պա տաս խան՝ Չժու գե Լյա նը հանձն է առ
նում կա տա րել ա ռա ջին հա յաց քից ա նի րա կա նա նա լի թվա ցող այդ 
ա ռա ջադ րանքն ըն դա մե նը ե րեք օ րում։ Նա խնդ րում է ի րեն տրա
մադ րել 20 նա վակ՝ յու րա քան չյու րում մի քա նի զին վոր և բազ մա թիվ 
ծղո տե խրտ վի լակ ներ։ Լու սա դե մին, օ գտ վե լով այն հան գա ման
քից, որ մա ռախ լա պատ է լի նում, Չժու գե Լյանն ո ւղ ղում է իր նա
վակ նե րը թշ նա մու՝ վե յա կան ռազ մա ճամ բա րի կող մը՝ հրա մայե լով 
իր զին վոր նե րին թմբ կա հա րել և բարձ րա գոչ հրա ման ներ ար ձա կել՝ 
ստեղ ծե լով թվա ցյալ հար ձակ ման պատ կեր։ Վեյի զին վոր նե րը, լսե
լով այդ ձայ նե րը, սկ սում են նե տա հա րել Չժու գե Լյա նի նա վակ նե
րը։ Մշու շի պատ ճա ռով նա վակ նե րը տե սա նե լի չէ ին, և զին վոր նե րը 
նե տե րը պար զա պես ար ձա կում է ին թմ բուկ նե րի ձայ նի ո ւղ ղու թյամբ։ 
Ե րբ ծղո տե խրտ վի լակ ներն ար դեն լի է ին վե յա կան նե տե րով, Չժու
գե Լյա նը հրա ման է տա լիս նա վար կել հետ։ Խրտ վի լակ նե րի մեջ 
մխրճված նե տե րի քա նա կը մոտ 100000 էր, ի նչ պես և պա հանջ վել 
է ր7։ Հետ դար ձի ճա նա պար հին Չժու գե Լյա նի և զո րա կան Լու Սո ւի 
միջև տե ղի է ու նե նում հետ ևյալ ե րկ խո սությու նը.

«Հի մա դուք հաս կա ցա՞ք։ Մի՞ թե վատ է ձեռք բե րել հա րյուր հա
զար նետ՝ ա ռանց նվա զա գույն ջանք ան գամ գոր ծադ րե լու։ Վա ղը 
մենք կա րող ե նք այս նե տե րով խփել մեր թշ նա մուն։

Դուք ի մաս տուն եք,  բա ցա կան չեց Լու Սուն։  Բայց ես չեմ 
հաս կա նում՝ դուք որ տե ղի՞ց ի մա ցաք, որ այ սօր մշուշ կլի նի։

Լի նել զո րահ րա մա նա տար և չհաս կա նալ ե րկ նային նա խան
շան նե րը, չհաս կա նալ ցա մա քի օ րենք նե րը, ո չինչ չգի տե նալ բնու
թյան մութ և լու սա վոր ու ժե րի մա սին, ըն դու նակ չլի նել ռազ մա կան 
նա խագ ծեր կազ մել, չի մա նալ՝ ե րբ ու ի նչ ե ղա նակ նե րով մարտ վա
րել, չկա րո ղա նալ գնա հա տել զոր քի ու ժը, նշա նա կում է լի նել ա պա

7  Տես Ло Гуаньчжун,  Троецарствие, М., 1954, т. 1, էջք 569-575:
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շնորհ, պա տաս խա նեց Չժու գե Լյա նը…»8։
Բաց դարպասներ։ Հյու սի սային ա ռա ջին ար շա վան քի ժա մա

նակ Ցզե տին կոչ վող փոք րիկ բնա կա վայ րի կորս տի պատ ճա ռով ձա
խող վել էր Չա նան քա ղա քը գրա վե լու Չժու գե Լյա նի փոր ձը։ Չժու
գե Լյա նը փոք րա թիվ զոր քով տե ղա կայ վել էր Սի չեն քա ղա քում, ի սկ 
նրա հիմ նա կան ու ժերն այդ ժա մա նակ գտն վում է ին մեկ այլ վայ
րում։ Շու տով լուր է ստաց վում, որ վե յա կան զո րա վար Սի մա Ին իր 
150000ա նոց զոր քով շարժ վում է դե պի Սի չեն9։ Չժու գե Լյա նի՝ քա
ղա քում տե ղա բաշխ ված ռազ մա կան ճամ բա րը վտանգ ված է ր։ Նրա 
են թա կա յու թյան տակ այդ պա հին գրե թե զորք չկար, ըն դա մե նը 5000 
զին վոր, ո րոն ցից կե սը հի վանդ էր, մյուս կե սը զբաղ ված էր պա րե նի 
տե ղա փոխ մամբ։ Զո րա վա րը ո րո շում է փոք րա թիվ կա յա զո րի ու ժե
րով մի ան գա մայն յու րօ րի նակ կեր պով պաշտ պա նել քա ղա քը թշ նա
մա կան զոր քից։ 

Չ ժու գե Լյանն ան մի ջա պես հրա մա յում է հա վա քել բո լոր դրոշ
նե րը, ի սկ զին վոր նե րին՝ թաքն վել և պահ պա նել քար լռու թյուն. հրա
մա նը խախ տող ներն ան մի ջա պես դա տա պարտ վե լու է ին մահ վան։ 
Այ նու հետև նա կար գադ րում է բա ցել ամ րո ցի դար պաս նե րը, դար
պաս նե րի եր կու կող մում կանգ նեց նում է սո վո րա կան բնա կիչ նե րի 
հա գուս տի տակ ծպտ ված եր կու տաս նյակ զին վոր, ո րոնց հրա մա
յում է ավ լել փո ղոց նե րը և վե յա կան զոր քի հայտն վե լու ժա մա նակ 
որ ևէ տեղ չհե ռա նալ։ Չժու գե Լյանն ին քը « հագ նում է կա րա պի 
բմ բու լից կար ված իր թիկ նո ցը, գլու խը կա պում է սպի տակ մե տաք
սով, ձեռքն է վերց նում ցիտ րան10 և եր կու ծա ռա նե րի ու ղեկ ցու թյամբ 
բարձ րա նում է աշ տա րա կի վրա։ Նս տե լով բազ րիք նե րի մոտ՝ սկ սում 
է ա նու շա բույր խունկ ծխել և ցին նվա գել»11։ Ե րբ Վեյ թա գա վո րու
թյան զո րա վար Սի մա Ին իր զոր քով մո տե նում է քա ղա քին, տես նում 
է Չժու գե Լյա նին, որ «խն կար կե լով ան հոգ ծի ծա ղում էր և նվա գում։ 
Նրա ձախ կող մում մի տղա էր կանգ նած՝ ձեռ քին թան կար ժեք թու
րը, աջ կող մում՝ մեկ այլ տղա՝ եղ նի կի պո չից պատ րաստ ված ճան
ճաս պա նով։ Ամ րո ցի դար պաս նե րի մոտ եր կու տաս նյակ բնա կիչ ներ 

8  Նույն տեղում, էջք 574575։
9 Տես Ло Гуаньчжун,  Троецарствие, М., 1954, т. 2, էջք 447-448:
10 Երաժշտական գործիք Չինաստանում։
11 Ло Гуаньчжун,  Троецарствие, М., 1954, т. 2, с. 448.
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ջրում և ավ լում է ին փո ղոց նե րը։ Շր ջա կայ քում այլևս ոչ ոք չկար»12։ 
Այս տես նե լով՝ Սի մա Ին մտա ծում է, որ խո րա մանկ զո րա վար Չժու
գե Լյա նը ծու ղակ է լա րել իր զոր քի դեմ, և հրա մա յում է նա հան ջել։ 
Ա վե լի ո ւշ Չժու գե Լյա նը բա ցատ րում է իր զին վո րա կան նե րին, որ իր 
այս խո րա մանկ մար տա վա րու թյու նը գոր ծեց մի այն շնոր հիվ Սի մա 
Ի ի բնա ծին կաս կա ծամ տու թյան, ո րն ան ձամբ բազ միցս ա կա նա տես 
էր ե ղել, թե ի նչ պես է կա րո ղա նում ին քը հա ջող ծու ղակ ներ լա րել սե
փա կան թշ նա մի նե րի դեմ։ Բա ցի այդ, ի րեն ճա նա չում է ին որ պես մի 
զո րա վա րի, որ չա փա զանց զգույշ է և հազ վա դեպ է դի մում ռիս կի։ 
Փաս տո րեն, Չժու գե Լյա նի հնա րամ տու թյունն ու բծախնդ րու թյու նը 
և Սի մա Ի ի կաս կա ծամ տու թյու նը տպա վո րու թյուն է ին ստեղ ծել, որ 
Սի չեն քա ղաքամ րո ցում ծու ղակ է լար ված, և այդ կերպ պաշտ պա
նել է ին այն թշ նա մա կան զոր քե րից։ 

Ան կաս կած, սա թշ նա մու դա տո ղու թյուն նե րի ռա ցի ո նալ մո դե լա
վոր ման ա մե նան շա նա վոր օ րի նակ նե րից մեկն է, ե րբ բա ցա ռա պես 
հա մեստ, խորհր դան շա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով գրանց վել 
է հաղ թա նակ։

 Հարկ է նշել, որ ռազ մա կան գի տու թյու նը պե տու թյուն նե րի, պե
տու թյուն նե րի դա շինք նե րի կամ սո ցի ա լա կան խմ բե րի կող մից պա
տե րազմ նե րի նա խա պատ րաստ ման և վար ման գի տե լիք նե րի հա
մա կարգ է։ Ռազ մա կան գի տու թյու նը ու սում նա սի րում է պա տե րազ
մի օ րենք նե րը և այն վա րե լու մի ջոց նե րը։ Ռազ մա կան գի տու թյու նը, 
մեկ տեղ ված ի րա կան փոր ձի հետ, ո րո շում է զին ված պայ քար վա
րե լու գո յու թյուն ու նե ցող և ստեղծ վե լիք մի ջոց նե րի և մե թոդ նե րի կա
տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը13։ Չժու գե Լյա նի՝ որ պես զո րահ րա մա
նա տա րի և ռազ մա կան գոր ծի տե սա բա նի նո րա րա րու թյան մա սին 
վկա յում են այն մար տերն ու ճա կա տա մար տե րը, ո րոնց մշակ մա նը 
նա մաս նակ ցել է։ 

Նշ ված նե րի շար քում ա ռանձ նա նում է 208209 թթ. տե ղի ու նե ցած 
Կար միր քա րա ժայ ռի ճա կա տա մար տը, ո րում Ու և Շու թա գա վո րու
թյուն նե րի մի ա ցյալ զոր քե րը հաղ թա նակ են տա նում Վեյ թա գա վո
րու թյան կայ սե րա կան զոր քե րի նկատ մամբ։ Ցաո Ցաոյի կող մից 
թույլ տված մի շարք ռազ մա վա րա կան սխալ նե րը, ի նչ պես նաև Ու 
և Շու թա գա վո րու թյուն նե րի զո րահ րա մա նա տար նե րի խո րա մանկ 

12 Նույն տեղում։
13 Տես Большая советская энциклопедия, т. 3,  М., 1970, էջ 92:
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հնարք նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը դաշ նա կից զոր քե րի հաղ թա նա
կի պատ ճառ դար ձան։ Ցաո Ցաոյի՝ ա ռա վե լա պես հյու սի սաբ նակ
նե րից կազմ ված զոր քե րը՝ ի նչ պես զո րա վար նե րը, այն պես էլ զին
վոր նե րը, ծո վային մար տե րի փորձ չու նե ին, ա վե լին՝ տա ռա պում 
է ին ծո վային հի վան դու թյամբ։ Ար ևա դար ձային հի վան դու թյուն նե րը, 
ո րոնց հան դեպ հա րա վաբ նակ ներն ար դեն ի մու նի տետ ու նե ին, հյու
ծում և թու լաց նում է ին հյու սի սաբ նակ նե րին։ Բա ցի այդ, Ցաո Ցաոյի 
զոր քե րը հոգ նել է ին ի րենց հա մար ան սո վոր շր ջա կա մի ջա վայ րից 
և ար շա վան քի եր կա րատ ևու թյու նից14։ Ցաո Ցաոն մտա դիր էր հաղ
թա նակ տա նել թշ նա մու հան դեպ իր զոր քե րի քա նա կա կան զգա լի 
գե րակշ ռու թյան շնոր հիվ։ Նրա ա ռա ջին մար տա վա րա կան սխա լը 
ե ղավ այն, որ նա հետ ևա կի և հե ծե լա զո րի մեծ մա սը տե ղա կայեց 
նա վե րի վրա, ո րոնք դաշ նա կից նե րի կող մից իր բա նակ ներդր ված 
գոր ծա կալ նե րի խորհր դով մի մյանց հետ շղ թայ ված է ին՝ ի բրև թե 
նա վե րի ճո ճը նվա զեց նե լու հա մար։ Հենց այդ հան գա ման քից օ գտ
վե լով է լ՝ դաշ նա կից նե րը դե պի թշ նա մու ռազ մա նա վերն են ո ւղ ղում 
վա ռե լի քով բեռն ված ի րենց նա վե րը և այ րում դրանք՝ հրի մատ նե լով 
Ցաո Ցաոյի նա վա տոր մը։ Մի ա ժա մա նակ դաշ նա կից զոր քե րը ցա
մա քային հար ձա կում են ի րա կա նաց նում Ցաո Ցաոյի մեր ձափ նյա 
ռազ մա կան ճամ բար նե րի վրա՝ ստի պե լով թշ նա մու զոր քե րին բռ նել 
նա հան ջի ճա նա պար հը, որ տեղ նրանք ը նկ նում են ի րենց դեմ լար
ված բազ մա թիվ ծու ղակ նե րի մեջ։ 

 Պարտ վե լով այս մար տում՝ Ցաո Ցաոն կորց րեց հնա րա վո րու
թյունն իր իշ խա նու թյու նը տա րա ծե լու ո ղջ ե րկ րով մեկ և պատ մու
թյան մեջ մնա լու որ պես Ցին Շի հո ւան դի ից հե տո ե րկ րորդ մար դը, որ 
մի ա վո րել էր ո ղջ եր կի րը մեկ պե տու թյան մեջ։

Ու շագ րավ են նաև Չժու գե Լյա նի ձեռ նար կած հյու սի սային հինգ 
ար շա վանք նե րը, թեև դրան ցից մի այն մե կը հա ջո ղու թյամբ ա վարտ
վեց։ Շու թա գա վո րու թյունն իր տա րած քով և ռե սուրս նե րով ա մե նա
փոքրն էր ե րեք թա գա վո րու թյուն նե րի մեջ, սա կայն չնա յած այդ հան
գա ման քին՝ վա րում էր ագ րե սիվ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն։ 
Ի նչ վե րա բե րում է Վեյ թա գա վո րու թյա նը, վեր ջի նիս ռե սուր սային 
բա զան թույլ էր տա լիս ձևա վո րել ա ռա վել մե ծա թիվ զոր քեր։ Վեյ թա
գա վո րու թյան բա նա կը գրե թե մշ տա պես քա նա կա կան գե րա զան ցու

14 Տես Шульга Д., Мерзликин А., «Вертоград полководца» Чжугэ Ляна на стыке 
дисциплин, Новосибирск, Омега-принт, 2016, էջ 36:
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թյուն ու ներ հա կա ռա կորդ բա նակ նե րի նկատ մամբ։ Եվ մի այն Չժու
գե Լյա նի հնա րամ տու թյան շնոր հիվ Վեյ թա գա վո րու թյու նը, չնա յած 
իր զոր քե րի քա նա կան գե րա զան ցու թյա նը, գրե թե միշտ ստիպ ված 
էր լի նում պաշտ պան վել։ Սի մա Ի ն՝ Վեյ թա գա վո րու թյան լա վա գույն 
զո րահ րա մա նա տար նե րից մե կը, ան գամ Չժու գե Լյա նին պար տու
թյան մատ նե լուց հե տո ե րբ ևէ չէր կա րո ղա նում զար գաց նել իր հա ջո
ղու թյու նը։ Փո խա րե նը նա աշ խա տում էր ստեղ ծել պա տային ի րա
վի ճակ և սպա սել այն պա հին, ե րբ Չժու գե Լյա նի մոտ կա վարտ վե ին 
զեն քի և պա րե նի պա շար նե րը, և նա կնա հան ջեր ա ռանց մար տի։ 

Չ ժու գե Լյա նի հյու սի սային ար շա վանք նե րը սո վո րա բար ան հա
ջո ղու թյամբ է ին ա վարտ վում հենց պա րե նամ թեր քի ան բա վա րարու
թյան և ոչ թե մար տա կան պար տու թյուն նե րի պատ ճա ռով։ Նշյալ 
հինգ ար շա վանք նե րի ըն թաց քում Չժու գե Լյա նի մի ակ ձեռք բե րու մը 
ե ղան Ու դու և Ին պին շր ջան նե րը, ի նչ պես նաև Շո ւում ա պաս տան 
գտած Վեյ թա գա վո րու թյան հպա տակ նե րը։ Սա կայն հարկ է նշել, 
որ չնա յած ռազ մա կան ձա խո ղում նե րին՝ Չժու գե Լյա նի զոր քի կո
րուստ նե րը եր բեք չեն գե րա զան ցել զոր քի ը նդ հա նուր թվա քա նա կի 
(ա ռա վե լա գույ նը ե ղել է 200000 մարդ) 5 տո կո սը, ի սկ ռազ մա կան կա
րիք նե րի հա մար կա տար ված ծախ սե րը ե ղել են խիստ չա փա վոր15։

Չ ժու գե Լյա նի կեն սագ րու թյան և նրա կամ նրա մաս նակ ցու
թյամբ պլա նա վո րած մար տե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է տա լիս 
ա սել, որ ոչ ստան դարտ ի րա վի ճակ նե րում նա ի վի ճա կի էր ըն դու
նել ար տա սո վոր ո րո շում ներ։ Մար տի դաշ տում հա կա ռա կորդ նե րը, 
քա նա կա պես նրան մի քա նի ան գամ գե րա զան ցե լով հան դերձ, շատ 
հա ճախ ան հա ջո ղու թյուն է ին կրում, ի սկ ե թե ան գամ հաղ թա նակ է ին 
տա նում, վա խե նում է ին շա րու նա կել և զար գաց նել ի րենց հա ջո ղու
թյու նը։

 Հաղ թա նակ ներ տա նե լիս Չժու գե Լյա նը մշ տա պես ան նշան 
կո րուստ ներ էր ու նե նում։ Նրա կող մից ռազ մա կան տն տե սու թյան 
հմուտ պլա նա վո րու մը նվա զա գույ նի էր հասց նում բա նա կի ծախ սե
րը, ին չը բա րեն պաստ տն տե սա կան ի րա վի ճակ էր ստեղ ծում խա ղաղ 
բնակ չու թյան շր ջա նում և մե ծաց նում էր այլ թա գա վո րու թյուն նե րից 
մարդ կանց ներ հոս քը դե պի Շու։ Չժու գե Լյա նը հո գե բա նա կան պա
տե րազմ նե րի մե թոդ նե րի կի րառ ման կողմ նա կից է ր։ Ահ ռե լի ու շա
դ րու թյուն էր դարձ նում կադ րային խնդ րին, շր ջա պա տում էր ի րեն 

15 Տես Шульга Д., Мерзликин А.,  նշվ. աշխ., էջ 37։ 
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տա ղան դա վոր ան ձան ցով, ո րոնք նրա մա հից հե տո ան գամ շա րու
նա կում է ին ա ռաջ նորդ վել իր խոր հուրդ նե րով։ Խա ղաղ ժա մա նակ 
Չժու գե Լյա նը պատ րաստ վում էր նոր պա տե րազմ նե րին, պար տա
ճա նա չո րեն կա տա րում իր վրա դր ված վար չա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ 

 Հարկ է նշել, որ Չժու գե Լյա նը հրա շա լի ռազ մա վար է ր։ Նա 
չա փա զանց մեծ կար ևո րու թյուն էր տա լիս զո րահ րա մա նա տա րի 
անձնա կան ո րակ նե րին և կար ծում էր, որ զո րա պե տե րը սխալ վե լու 
ի րա վունք չու նեն։ Չժու գե Լյա նը հա մա կող մա նի ո րեն քն նու թյան է 
առ նում զո րա պե տի կեր պա րը, հատ կա նիշ նե րը և գոր ծու նե ու թյունն 
իր « Զո րա պե տի գան ձա րա նը» աշ խա տու թյու նում16։ Այն բաղ կա ցած 
է 50 գլուխ նե րից, ո րոնք ը նդ գր կում են յոթ ո լորտ՝ զո րա պե տի բա րո
յաէ թի կա կան պատ րաս տու թյան հար ցեր, զո րա պե տի և մի ա պե տի 
փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, կադ րե րի ը նտ րու թյան և պատ րաստ ման 
հար ցեր, զո րա պե տի հա մար ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ ներ, զին վո րա
կան կար գա պա հու թյան հար ցեր, ռազ մա կան ռազ մա վա րու թյան վե
րա բե րյալ գործ նա կան խոր հուրդ ներ և շր ջա պա տող ժո ղո վուրդ նե րի 
հա մա ռոտ բնու թագ րեր։

Աշ խա տու թյան կե սից ա վե լին նվիր ված է զո րա պե տի պատ
րաստ ման հար ցե րին և նրան ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ նե րի նկա
րագր մա նը, քա ռորդ հատ վա ծը՝ բա նա կի պատ րաստ ման հար ցե րին, 
մյուս քա ռոր դը՝ պա տե րազ մե լուն ա ռնչ վող մնա ցյալ հար ցե րին։ Ի 
տար բե րու թյուն իր նա խորդ նե րի՝ Չժու գե Լյանն իր աշ խա տու թյան 
մեջ կենտ րո նա նում է ռազ մա կան գի տու թյան, մաս նա վո րա պես՝ զո
րա պե տի պատ րաստ ման և նրան ան հրա ժեշտ հա մա լիր գի տե լիք
նե րի վրա։ Այդ աշ խա տու թյան հի ման վրա ներ կա յաց նենք Չժու գե 
Լյա նի վե րա բեր մուն քը պա տե րազ մին, պե տու թյան մեջ զո րա պե տի 
դե րա կա տա րու թյա նը, զո րա պե տին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը և 
այլն։

 Վերաբերմունքը պատերազմին։ Չժու գե Լյա նը չա փա զանց 
զգու շա վո րու թյամբ էր վե րա բեր վում պա տե րազ մին։ Նրա կար ծի քով՝ 
ու ժեղ բա նա կը և հմուտ զո րա պետն ան հրա ժեշտ են որ պես զս պող 
գոր ծոն, ի սկ զին ված ը նդ հա րու մը ներ կա յաց վում է որ պես ան ցան
կա լի մի ջոց. պետք է կա րո ղա նալ հաղ թել կամ չպարտ վել ա ռանց 
պա տե րազ մի։ Չժու գե Լյանն ի րեն նա խոր դած ռազ մա կան տե սա

16 Տես Чжугэ Лян, Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京։ 北京 燕山出版社; 
Военная книга Чжугэ Ляна]. Пекин. Яньшань чубаньшэ, 2008:
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բան նե րի նման կար ծում էր, որ պա տե րազ մը պետք է լի նի սրըն թաց 
և եր կար չտ ևի. « Հենց որ պա տե րազ մը սկ սում էր ձգ վել, պա րե նի մա
տա կա րա րում նե րը դա դա րում է ին, սո վո րա կան ժո ղո վուր դը հայտն
վում էր չքա վո րու թյան մեջ և չա րա նում էր իր տի րա կա լի դեմ» (գ լուխ 
38)17։ 

 Զորապետիդերըպետությանմեջ։Չժու գե Լյա նի հա յացք նե
րը զո րա պե տի և տի րա կա լի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ 
նման են Սուն Ցը զի ի մո տե ցում նե րին, այն է՝ իր նշա նա կու մից հե
տո զո րա պե տը չպետք է կա տա րի տի րա կա լի հրա ման նե րը։ Չժու գե 
Լյա նը հա մե մա տում է բա նա կը, որ տեղ զո րա պե տը լի ա կա տար իշ
խա նու թյուն ու նի, թևա վոր վագ րի հետ, և հա կա ռա կը՝ այն զո րա պե
տին, որ իշ խա նու թյուն չու նի, նույ նաց նում է ջրային վի շա պի հետ, 
ո րը հայտն վել է գե տում և ե րա զում է օվ կի ա նոս ներ նվա ճել18։

 Պահանջներ զորապետին։ Չժու գե Լյա նը, հիմք ըն դու նե լով 
այն փաս տը, որ մար դիկ տար բեր են և զա նա զան տա ղանդ նե րի 
տեր, զո րա պե տե րին դա սա կար գում է ը ստ նրանց հատ կա նիշ նե
րի։ Ը ստ նրա՝ կա զո րա պե տե րի ի նը հիմ նա կան տե սակ՝ մար դա սեր 
կամ մարդ կային, ար դար, պատ շա ճա վոր, ի մաս տուն, վս տա հու թյուն 
ներշն չող, հետ ևա կի գե նե րալ, հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար, քա ջա րի 
և մեծ, ո րոն ցից յու րա քան չյուրն իր տեղն ու կի րա ռու թյունն ու նի պա
տե րազ մի ժա մա նակ։ Նման մո տե ցու մը տար բե րում է Չժու գե Լյա
նին իր նա խորդ նե րից, ո րոնք բա վա կա նին « սեղմ» բնու թա գիր է ին 
տա լիս « կա տա րյալ զո րա պե տի» հա մար և ը ստ ան ձնային հատ կա
նիշ նե րի չէ ին տարբերակում։ Չժու գե Լյա նը կար ծում էր, որ կա տա
րյալ է այն զո րա պե տը, ո րն իր մեջ հա մախմ բում է մարդ կային ա մե
նա տար բեր հո գե բա նա կան տե սակ նե րի լա վա գույն հատ կա նիշ նե րը՝ 
ան հրա ժեշտ ռազ մա կան գոր ծին։ « Մեծ զո րա պետ է նա, որ աշ խա
տում է վերց նել այլ տա ղան դա վոր ան ձանց լա վա գույն հատ կա նիշ
նե րը, հաշ վի է նս տում այ լոց կար ծի քի հետ, մե ծա հո գի է, բայց միև
նույն ժա մա նակ՝ ա ներկ բա իր ո րո շում նե րում, գոր ծում է սրըն թաց, 
բայց միև նույն ժա մա նակ՝ մտած ված»19 (գ լուխ 4)։ 

Չ ժու գե Լյա նը ռազ մար վես տում « հո գե բա նա կան մո տեց ման» 

17 Նույն տեղում, էջ 26: Տես նաև Шульга Д., Мерзликин А., «Вертоград полководца» 
Чжугэ Ляна на стыке дисциплин, Новосибирск, Омега-принт, 2016, էջ 113:
18 Տես Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., էջ 93:
19 Նույն տեղում, էջ 95։
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կողմ նա կից է ր։ Նա կար ծում էր, որ զո րա պե տը պետք է լավ հո գե բան 
լի նի։ Նրա աշ խա տու թյան մեջ նկա րագր ված են ի նչ պես այն ի դե ալ
նե րը, ո րոնց պետք է ձգ տի զո րա պե տը, այն պես էլ այն տի պիկ սխալ
նե րը, որ նա կա րող է թույլ տալ խա ղաղ ժա մա նակ։ Չժու գե Լյա նին 
նա խոր դած ռազ մա կան տե սա բան նե րը մարդ կային բնույ թին ա ռնչ
վող այ սօ րի նակ հար ցե րին չէ ին ան դրա դար ձել, ու շադ րու թյուն չէ ին 
դարձ րել այն պի սի հատ կա նիշ նե րի վրա, ի նչ պի սիք են հպար տու
թյու նը և ժլա տու թյու նը։ Մինչ դեռ Չժու գե Լյա նը ցույց է տա լիս, որ 
յու րա քան չյուր մար դու մեջ և՛ բա րին կա, և՛ չա րը, և կախ ված ի րա վի
ճա կից՝ կա րող է եր ևան գալ կա՛մ մե կը, կա՛մ մյու սը։ 

Չ ժու գե Լյա նի աշ խա տու թյան մեջ, ի տար բե րու թյուն ռազ մար
վես տին նվիր ված չի նա կան ա վե լի վաղ աշ խա տու թյուն նե րի, ներ կա
յաց վում են կա տա րյալ զո րա պե տին ան հրա ժեշտ հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք հնա րա վոր է զար գաց նել ու սուց ման ար դյուն քում։ Դրանք են 
հինգ տա ղանդ նե րը20 (թշ նա մա կան զոր քե րի զո րա շար ժե րի վել րու
ծու թյան հնա րա վո րու թյուն, ճիշտ հար ձակ վե լու և նա հան ջե լու կա
րո ղու թյուն, պե տու թյան բո լոր ու ժեղ և թույլ կող մե րի ի մա ցու թյուն, 
տար վա ե ղա նակ նե րի փո փո խու թյա նը զու գա հեռ մար տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րի վար ման կա րո ղու թյուն՝ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով 
մարդ կային գոր ծո նի վրա, գե տե րի, լճե րի և լեռ նանցք նե րի ան ցման 
դժ վա րու թյուն նե րի ի մա ցու թյուն), չորս պա հանջ նե րը21 (կա րո ղու
թյամբ և խո րա ման կու թյամբ հաղ թե լու ըն դու նա կու թյուն, հե ռա տե
սու թյունխո րա թա փան ցու թյուն, դժ վա րին ի րա վի ճակ նե րում հանգս
տու թյան պահ պան ման կա րո ղու թյուն, մար տիկ նե րին հա մախմ բե լու 
ըն դու նա կու թյուն) և հինգ ա ռա քի նու թյուն նե րը22 (« բա րո յա կան մաք
րու թյունն ըն դու նակ է ո գեշն չել սո վո րա կան ժո ղովր դին», «որ դի ա
կան ակ նա ծան քը և հար գանքն ա վագ նե րի նկատ մամբ ըն դու նակ 
են դա րե րով փա ռա վո րել մար դուն», « հա վա տար մու թյու նը ե րդ մա նը 
կօգ նի ձեռք բե րել բազ մա թիվ ըն կեր ներ», «ա պա գան տես նե լու կա
րո ղու թյու նը թույլ կտա հաշ վի նս տել մարդ կանց հետ», « քո հետ ևից 
տա նե լու կա րո ղու թյու նը կօգ նի հաս նել նշա նա վոր ար դյունք նե րի»)։

20 Տես Чжугэ Лян, Чжугэ Лян биншу [诸葛亮。诸葛亮宾书。北京։ 北京 燕山出版
社; Военная книга Чжугэ Ляна]. Пекин. Яньшань чубаньшэ, 2008. էջ 109: Տես նաև 

Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., էջ 97։
21 Տես նույն տեղում։
22 Տես նույն տեղում, էջ 114: Տես նաև Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., էջ 98։
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Չ ժու գե Լյանն իր աշ խա տու թյու նում ա ռաջ է քա շում 15 կա նոն23, 
ո րոնց հետ ևե լու դեպ քում զո րա պե տը պար տու թյուն չի կրի։

1.  Նախ քան ծրագ րեր կազ մելն ան հրա ժեշտ է ի մա նալ հա կա
ռա կոր դի մտադ րու թյուն նե րի մա սին։

2.  Պետք է ման րակրկ տո րեն ու սում նա սի րել թշ նա մուն և ա մեն 
ճա նա պար հով փոր ձել տե ղե կու թյուն ներ ձեռք բե րել նրա 
մա սին։

3.  Միշտ լի նել ա րի և չհանձն վել ան գամ թշ նա մու քա նա կա կան 
գե րա զան ցու թյան պա րա գա յում։

4.  Լի նել ան կա շառ և ար դա րա միտ։
5.  Պատ ժել ար դա րո րեն։ 
6. Անն կուն տա նել պար տու թյու նը։ 
7. Անհ րա ժեշտ է լի նել մե ծա հո գի և հան դուր ժող են թա կա նե րի 

հան դեպ։
8.  Միշտ պա հել խոս տում նե րը և ա վար տին հասց նել խոս տաց

ված գոր ծե րը։
9. Հար գա լից վե րա բեր վել և պահ պա նել վար վե ցո ղու թյան բո

լոր կա նոն նե րը ի մաս տուն մարդ կանց հետ շփ վե լիս։
10. Հս տակ տար բե րել բա րին և չա րը, չհա վա տալ ստոր մարդ

կանց խա բե ու թյուն նե րին։
11.  Հետ ևել ի նքդ քեզ և չկա տա րել գոր ծեր, ո րոնք հա կա սում են 

բա րո յա կան նոր մե րին։
12.  Լի նել մարդ կային, լավ վե րա բեր վել են թա կա նե րի հետ։
13.  Կա տա րել ծա ռայո ղա կան բո լոր պար տա կա նու թյուն նե րը և 

պատ րաստ լի նել զո հա բե րել սե փա կան կյան քը հա նուն պե
տու թյան։

14.  Խիստ հետ ևել սե փա կան պար տա կա նու թյուն նե րին, ի մա
նալ չա փը և չգե րա զան ցել լի ա զո րու թյուն նե րը։

15. Մշ տա պես վե րա նայել ծրագ րե րը, ձգ տել ի մա նալ թշ նա մա
կան ի րադ րու թյան մա սին։ 

Ամ փո փե լով վե րո շա րադ րյա լը՝ նշենք, որ կաս կա ծից վեր է, որ 
Չժու գե Լյա նի այս աշ խա տու թյունն իր ժա մա նա կաշր ջա նի հռ չա
կա վոր փաս տաթղ թե րից մեկն է թե՛ իր փաս տա ցի, թե՛ խոր քային 
հայե ցա կար գային բո վան դա կու թյամբ։ Մեծ ռազ մա վա րի ա նունն իր 

23 Տես Чжугэ Лян. նշվ. աշխ., էջ 74: Տես նաև Шульга Д., Мерзликин А., նշվ. աշխ., 

էջ 105։
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նշա նա կա լի տեղն ու նի չի նա կան հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան, 
մշա կույ թի և պատ մու թյան, ի սկ նրա « Զո րա պե տի գան ձա րան» աշ
խա տու թյու նը՝ ռազ մար վես տի տե սու թյան մեջ։ Եվ չնա յած ան ցած 
տաս նութ դա րե րի ըն թաց քում պա տե րազմ նե րը փո խել են ի րենց 
բնույ թը, ի սկ ռազ մա կան գի տու թյու նը՝ շեշ տա կի զար գա ցում ապ րել, 
չի նա ցի մե ծա նուն զո րա վա րի ռազ մար վեստն առ այ սօր շա րու նա
կում է ու սա նե լի լի նել և ո գեշնչ ման աղ բյուր մնալ մե րօ րյա զո րա կան
նե րի հա մար։

 Բա նա լի բա ռեր  Չժու գե Լյան, չի նա կան ռազ մար վեստ, պա տե րազմ, 

ռազ մա վար, ռազ մա կան գի տու թյուն

СЕРОБ БАЗИКЯН - ВОЕННОЕ ИСКУССТВО ЧЖУГЭ ЛЯНА

В статье представлены жизнь и деятельность великого китайского пол-
ководца, государственного деятеля, военного теоретика и стратега Чжугэ 
Ляна (3-ий век н.э.). Путем анализа боевого пути Чжугэ Ляна, показано но-
ваторство боев, проведенных или спланированных полководцем. На основе 
военно-философского трактата «Вертоград полководца» представлены ос-
новные положения военного искусства и военной теории Чжугэ Ляна.

Ключевые слова: Чжугэ Лян, военное искусство Древнего Китая, 
война, стратег, военная наука

SEROB BAZIKYAN - MILITARY ART OF ZHUGE LIANG

The current article reflects on the life and deeds of one of the greatest Chinese 
commanders, statesmen and strategist Zhuge Liang (III century). Analyzing the 
military career of Zhuge Liang, the author shows the novelty in battles organized 
or accompanied by the commander. Based on the military-philosophical tractatus 
“Jiang Yuan” (“The Vineyard of General”), the author presents the main points of 
Zhuge Liang’s military art and warfare theory.

Key words: Zhuge Liang, Ancient Chinese Military Art, strategist, Military 
science
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ՊԲ 23524 ԶՈ ՐԱ ՄԱ ՍԻ ՄԱՍ ՆԱԿ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ 2016 Թ. 
ԱՊ ՐԻԼՅԱՆ ՊԱ ՏԵ ՐԱԶ ՄԻՆ

 
Էդ գար Էլ բա կյան, ԵՊՀ

2016 թ. ապ րի լի 2ի լու սա բա ցին՝ ժա մը 02:3003:00ից սկ սած, 
Ա դր բե ջա նը բա ցա հայտ լայ նա ծա վալ հար ձա կում ձեռ նար կեց Ար
ցա խի ո ւղ ղու թյամբ՝ մե ծա քա նակ ու ժե րով հար ձակ վե լով հատ կա
պես 6րդ պաշտ պա նա կան շր ջա նի (Մա տա ղիս) և 9րդ պաշտ պա
նա կան շր ջա նի (Ջաբ րայիլ) ա ռան ձին մար տա կան դիր քե րի ո ւղ ղու
թյամբ։ Ա ռա վո տյան ար դեն թշ նա մին կա րո ղա ցել էր մխրճ վել նշ ված 
պաշտ պա նա կան շր ջան նե րի մի քա նի բարձ րա դիր մար տա կան 
դիր քեր։ Ճա կա տի ա ռան ձին հատ ված նե րում Ա դր բե ջա նը կի րա ռեց 
նաև օ դուժ։ Ապ րի լի 2ի ա ռա վո տյան թշ նա մու կող մից հրե տա կո ծու
թյան են թարկ վե ցին Պաշտ պա նու թյան բա նա կի մերձ ճա կա տային 
զո րա մա սե րից ո րոշ նե րի մշ տա կան տե ղա կայ ման վայ րե րը։ Հայ կա
կան ու ժե րի խն դիրն էր նախ՝ կան խել թշ նա մու հե տա գա ա ռաջ խա
ղաց ման փոր ձե րը, ա պա՝ հետ բե րել կորց րած տե ղա մա սե րը։

9րդ ՊՇ ո ւղ ղու թյամբ թշ նա մու ա ռաջ խա ղա ցու մը կա սեց նե լու և 
գի շե րը հա կա ռա կոր դի մխրճ ված մար տա կան դիր քե րը վե րա կանգ
նե լու հա մար վե րա դաս հրա մա նա տա րու թյան կար գադ րու թյամբ 
մար տա կան կի րառ ման շր ջան են դուրս բեր վում նաև Վա րան դա յում 
(Ֆի զու լի) տե ղա կայ ված ՊԲ 23524 զո րա մա սի զրա հա տան կային 
գու մար տա կի ու ժե րը՝ 2 տան կային և 1 մո տոհ րաձ գային վաշ տի ու
ժե րով1։ Այդ զո րա մա սում տագ նա պի ազ դան շա նը ստաց վում է ապ
րի լի 2ի ն՝ ժա մը 06:30ի սահ ման նե րում։ Ազ դան շան ստա նա լուն 
պես ան ձնա կազ մը բեր վում է բարձր մար տա կան պատ րաս տա կա
նու թյան աս տի ճա նի՝ դուրս գա լով հա մա պա տաս խան նա խո րոշ ված 
շր ջան ներ2։ Զո րա մա սի հրա մա նա տար փոխգն դա պետ Մար տին 
Ջհան գի րյա նին և վեր ջի նիս՝ նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման 
գծով տե ղա կալ մայոր Ար թուր Հով սե փյա նին հա ջող վում է թշ նա
մու կող մից զո րա մա սի տա րած քի հրե տա կո ծու թյան ներ քո ան ձնա

1 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց ՊԲ 23524 զորամասի հրամանատար փոխգնդա

պետ Մարտին Ջհանգիրյանի  հետ, Վարանդա, 2016 թ, հոկտեմբերի 8։
2 Տես նույն տեղում։
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կազմն ան կո րուստ դուրս հա նել հա վա քա կա յա նից և ստո րա բա ժա
նում նե րի կազ մով ե րթ կա տա րել դե պի 9րդ ՊՇ հա մա պա տաս խան 
հատ ված։ ՊԲ 23524 զո րա մա սի՝ ջաբ րայի լյան հատ ված ու ղարկ վող 
ան ձնա կազ մի մար տա կան խն դիրն էր կանգ նեց նել հա կա ռա կոր դի 
ա ռաջ խա ղա ցու մը։ Ա ռաջ նագ ծի այս հատ վա ծի պաշտ պա նու թյու նը 
ղե կա վա րում է ին ՊԲ հրա մա նա տա րի ա ռա ջին տե ղա կալ, գե նե րալ
մայոր Մի քայել Ար զու մա նյա նը և 18րդ հրաձ գային դի վի զի այի հրա
մա նա տա րի տե ղա կալ գն դա պետ Ա րա րատ Մել քու մյա նը։ Հաս նե լով 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շր ջան՝ Մ. Ջհան գի րյա նի ղե կա վա
րած 2րդ տան կային վաշ տը զբա ղեց նում է կրա կային բնագ ծեր հա
կա ռա կոր դի կող մից մխրճ ված 112118 մար տա կան դիր քե րի թի կուն
քային մա սում՝ խն դիր ու նե նա լով կա սեց նել հա կա ռա կոր դի հե տա գա 
ա ռաջ խա ղա ցու մը։ Մար տա կան նույն խն դիրն ու ներ նաև 2րդ տան
կային վաշ տին քիչ ա վե լի ո ւշ մի ա ցած 1ին տան կային վաշ տը՝ Ա. 
Հով սե փյա նի գլ խա վո րու թյամբ3։

Մխրճ ված լի նե լով նշ ված մար տա կան դիր քեր՝ թշ նա մին, ը ստ 
եր ևույ թին, նպա տակ ու ներ տե ղում ամ րա նա լուց զատ զար գաց նել 
հար ձա կու մը դե պի հայ կա կան ու ժե րի պաշտ պա նու թյան խորք։ 
Հայ կա կան տան կային ստո րա բա ժա նում նե րի ան ձնա կազ մը հա
վաս տան շում է հա կա ռա կոր դի ին ժե նե րա կան տեխ նի կան, ո րով 
հաղ թա հա րում է ին ար գե լա փա կոց նե րի հա մա կար գե րը, հա կա տան
կային փո սեր4, ի նչ պես նաև կեն դա նի ու ժի շար ժը մխրճ ված դիր քե րի 
տա րած քում5։ Մայոր Ա. Հով սե փյա նին, վեր ջի նիս ան մի ջա կան ղե
կա վա րու թյամբ նաև 1ին տան կային վաշ տի հրա մա նա տար կա պի
տան Ար ման Ա դա մյա նին, 2րդ տան կային վաշ տի 3րդ տան կային 
դա սա կի հրա մա նա տար, ա վագ լեյ տե նանտ Ռո ման Ա դա մյա նին 
հա ջող վում է ի րա կա նաց նել թշ նա մու կեն դա նի ու ժի չե զո քա ցում, ի սկ 
այ նու հետև՝ մեր ու ժե րի տե սա դաշ տում հայտն ված ա դր բե ջա նա կան 

3 Տես 2016 թ. ապրիլի 25ը ընկած ժամանակահատվածում հայրենիքի սահմանների 

պաշտպանության գործում դրսևորած բացառիկ խիզախության և անձնական 

արիության, կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում ծառայողական պարտքը 

կատարելիս ցուցաբերած անձնվիրության համար ՀՀ պետական պարգևներով 

պարգևատրման արժանի զինծառայողների անվանացուցակ, 2016 թ. մայիսի 10, 

https://www.facebook.com/arcrun/posts/1036756516359956, հղվել է 04.04.2017 թ.։
4 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
5 Տես Գևորգյան Մ., Հարցազրույց ՊԲ 23524 զորամասի հրամանատարի տեղակալ 

մայոր Արթուր Հովսեփյանի հետ, Վարանդա, 2016 թ, հոկտեմբերի 8։
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զին տեխ նի կայի խո ցում։ 
Մայոր Ա. Հով սե փյա նը վկա յում է. «Սկզ բից բո լոր դիր քե րում 

ա նընդ հատ հետ ևա կի շար ժեր կային։ Մենք մի ան գա մից սկ սե ցինք 
ի րանց ո ւղ ղու թյամբ կրա կել։ Ո րոշ ժա մա նակ այլևս չէ ին էր ևում, մի 
մա սը նա հան ջել էր, մի մա սը եր ևի ո չն չա ցել է ր։ Հե տո հայտն վե ցին 
ի րանց տան կե րը. մի ան գա մից 5 հատ տանկ։ Էդ հատ վա ծում մենք 
դեռևս 1 տանկ է ինք (ա նձ նա կազ մը՝ Ա. Հով սե փյան, Ա. Ա դա մյան, 
Ռ. Ա դա մյան – Է . Է.)։ Էդ հինգ տան կից մե կին մեր կրա կած ար կը 
կպավ։ Հենց կպավ, ես հետ քաշ վե ցի։ Տան կի շար ժիչն ան ջա տե ցի 
ու ի ջա, սկ սե ցի խրա մա տից դի տար կել դրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը։ 
Տե սա, որ կրա կում է ին մեր ո ւղ ղու թյամբ, բայց ի րանց կրա կած ար
կե րը թռ չում է ին մեր գլ խա վեր ևով, նպա տա կա կե տին չէ ին հաս նում։ 
Դա սա կի հրա մա նա տար Ա դա մյա նին ա սե ցի՝ « Շուտ շար ժի չը գոր
ծար կի, դուրս ա րի բաց տա րածք»՝ հու շե լով, որ գե րաթ ռիչ քի ժա մա
նակ հնա րա վոր չի հա ջորդ ար կը դի պուկ կպ նի։ Եր կու հատ տանկ 
թո ղե ցին մար տի դաշ տում, ե րե քը հետ քաշ վե ցին, թաքն վե ցին»6։ 
Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից շուրջ եր կու շա բաթ ան ց7 նշ ված 
ան ձնա կազ մի բո լոր ե րեք ան դամ նե րը պարգ ևատր վե ցին ՀՀ « Մար
տա կան խաչ» 2րդ աս տի ճա նի շքան շա նով՝ հա կա ռա կոր դի 2 մի ա
վոր տանկ վնա սա զեր ծե լու և ո չն չա ցե լու, ի նչ պես նաև կեն դա նի ու ժի 
զգա լի կո րուստ ներ պատ ճա ռե լու հա մար8։

 Նույն օր վա կե սօ րին զրա հա տան կային գու մար տա կը ստա նում 
է նոր խն դիր՝ կա սեց նել գրավ ված դիր քե րից ձախ թևանց ման մի ջո
ցով դե պի հայ կա կան 119 մար տա կան դիրք թշ նա մու նոր ա ռաջ խա
ղաց ման փոր ձը9։ Հրա մա նա տա րու թյան կող մից թշ նա մու՝ խոր քում 
ա ռաջ խա ղա ցող ստո րա բա ժա նում նե րի վի ճա կը և քա նա կու թյու նը 
գնա հա տե լուց, ստեղծ ված մար տա վա րա կան ի րադ րու թյու նը վեր
լու ծե լուց հե տո ո րո շում է կա յաց վում ժա մը 14:00ի սահ ման նե րում 
ի րա կա նաց նել հա կագ րոհ և վե րա կանգ նել ա ռաջ նա գի ծը։ Հա կա

6 Նույն տեղում։
7 Տես Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Արցախում պետական բարձր պարգևներով 

պարգևատրել է հայրենիքի զինվորներին,  2016 թ. ապրիլի 19, http://www.president.

am/hy/pressrelease/item/2016/04/19/PresidentSerzhSargsyanworkingvisitto

Artsakh/, հղվել է 10.04.2017 թ.։
8 Տես 2016 թ. ապրիլի 25ը ընկած ժամանակահատվածում..., նույն տեղում։
9 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
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գրո հը են թադ րում էր «300» կոչ վող բա զայի դի տա կե տի ո ւղ ղու թյամբ 
ա ռա ջա նա լով՝ վե րա կանգ նել Վա րա զաթմ բից10 800 մ հյու սիսա րև
մուտք ըն կած 117 և 115 մար տա կան դիր քե րը՝ այդ պի սով թևե րից 
օ ղա կի մեջ առ նե լով բար ձուն քը՝ ստի պե լով հա կա ռա կոր դին նա հան
ջել ա ռա վո տյան գրա ված հայ կա կան դիր քե րից11։

 Մար տա կան խնդ րի կա տար ման հա մար մայոր Ա. Հով սե փյա
նին տրա մադր ված 4 տան կե րի թվում էր նաև 321 կո ղային հա մա րով 
Տ72 տան կը՝ հրա մա նա տար՝ ա վագ լեյ տե նանտ Բե նի ա մին Ե ղո յան, 
նշա նա ռուօ պե րա տոր՝ շար քային Վլա դի միր Ա լի խա նյան, մե խա
նիկվա րորդ՝ շար քային Տիգ րան Աբ գա րյան։ Զո րա մա սի լա վա գույն
նե րից մե կը հա մար վող12 տան կային այս ան ձնա կազմն ա ռանձ նա կի 
նա խան ձախնդ րու թյուն ու պատ րաս տա կա մու թյուն էր դրս ևո րում 
ա ռա ջադր ված խնդ րի կա տար ման գոր ծում մաս նակ ցու թյուն ու նե
նա լու հա մար։ Հենց նրանց է Ա. Հով սե փյա նը խն դիր ա ռա ջադ րում 
հա կագ րո հե լու և վե րա կանգ նե լու 117 մար տա կան դիր քը13։ Հաշ վի 
առ նե լով գրավ ված դիր քում ա դր բե ջա նա կան հետ ևա կի հնա րա վոր 
դի մադ րու թյու նը՝ Ա. Հով սե փյա նը հրա հան գում է մար տա կան գոր ծո
ղու թյու նը կա տա րե լիս դիրք չմտ նել։ Մո տե նա լով մար տա կան դիր քին 
մինչև 50 մ՝ տան կի ան ձնա կազ մը փայ լուն կա տա րում է մար տա կան 
խն դի րը, ա վե լին՝ ներ խու ժում մար տա կան դիր քի տա րածք, տան կով 
տա պա լում ա ռա վո տյան այդ տեղ ամ րաց ված ա դր բե ջա նա կան դրո
շը և հրա մա նա տա րու թյա նը զե կու ցում խնդ րի կա տար ման մա սին։ Մ. 
Ջհան գի րյանն այս պես է նկա րագ րում մար տի այդ դր վա գը. « Կորց
րած էդ դիր քը մտ նե լու ժա մա նակ ի րենց ան ձնա կազ մը մի ան գա մից 
թռավ կար ծես մի ա կն թար թում, մտավ մար տա կան դիրք՝ ան մի ջա

10 Վարազաթումբը գտնվում է ծովից 271.1 մ բարձրության վրա։ Խորհրդային 

Գլխավոր շտաբի տեղագրական քարտեզում նշված է «Ляля-Иляги» անվամբ, 

որը տառադարձված է ադրբեջաներեն «Lalə İlahi» տեղանունից։ Հայտնի է նաև 

«Լալաթափա» անվամբ։ Տեղադիրքը քարտեզի վրա տե՛ս https://goo.gl/3oGNJQ։
11 Այստեղ տեղին է նշել, որ 1990ական թվականների պատերազմի ժամանակ 

բարձունքն ազատագրվել էր նույն եղանակով ու տրամաբանությամբ՝ խուսափելով 

հետևակի դիմահար գրոհից։
12 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի 

հետ..., տե՛ս նաև Նվիրյալները. Բենիամին Եղոյան, Տիգրան Աբգարյան, Վլադիմիր 

Ալիխանյան, «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն», 2017, https://www.

youtube.com/watch?v=20cJi0fhImw, հղվել է 26.04.2017 թ.։
13 Տես Գևորգյան Մ., Հարցազրույց մայոր Արթուր Հովսեփյանի հետ...։
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պես էդ կորց րած դիր քը, որ տեղ ա դր բե ջան ցի նե րը դրել է ին ի րենց 
դրո շը։ Մի ան գա մից բարձ րա ցան, ի րենց թր թուր նե րի տակ գցին էդ 
դրո շը, և [ տան կը] շր ջապ տույտ կա տա րեց, ու էդ տե ղից ար ձա կեց 
ևս մեկ ա րկ, և կա պի դուրս ե կավ, որ «հ րա մա նա տա՛ր, խն դի րը կա
տա րել եմ»»14։ Վե րա դառ նա լով ել ման դիրք՝ տան կի անձնա կազմն 
ար ժա նա նում է հրա մա նա տա րու թյան գո վես տի և խրա խու սան քի 
խոս քե րին։ Միև նույն ժա մա նակ Ա. Հով սե փյա նը տան կի ան ձնա
կազ մին՝ հրա մա նա տար Բ. Ե ղո յա նի գլ խա վո րու թյամբ, բա ցատ րում 
է, որ հա կա հետ ևա կային նռ նա կի նետ ման հե ռա վո րու թյան տի րույ
թում հայտն վե լով խրա մա տին մո տե նա լը վտան գա վոր էր և կա րող 
էր ան դառ նա լի հետ ևանք նե րի հան գեց նել, ե թե խրա մա տում հայ կա
կան տան կը դի մադ րու թյան հան դի պեր15։

Զ րա հա տան կային զո րա մա սի ան ձնա կազ մե րի կող մից մար
տա կան խն դիր նե րի հա ջող կա տա րու մից հե տո հրա մա նա տար Մ. 
Ջհան գի րյա նի կող մից խն դիր է բարձ րաց վում փաս տա ցի ո րեն թշ
նա մուց ա զատ ված դիր քե րը զբա ղեց նե լու հա մար հար ձա կումն 
ի րա կա նաց նել հետ ևա կի հետ հա մա տեղ, որ պես զի հնա րա վոր լի նի 
ա պա հո վել դրանք թշ նա մա կան նոր ո տնձ գու թյու նից16։ Ցա վոք, նշ
ված մար տա կան դիր քե րի պաշտ պա նու թյան հա մար պա տաս խա
նա տու ՊԲ 59703 զո րա մա սի (Ջաբ րայիլ) կող մից նշ ված գոր ծո ղու
թյու նը չի ի րա կա նաց վում։ Կա րե լի է են թադ րել, որ այս հար ցում ո րո
շա կի բա ցա սա կան դեր է խա ղա ցել նաև լու սա բա ցին Վա րա զաթմ բի 
վրա տվյալ զո րա մա սի հինգ բարձ րաս տի ճան սպա նե րի, այդ թվում՝ 
զո րա մա սի հրա մա նա տա րի՝ մար տա կան հեր թա պա հու թյան գծով 
տե ղա կալ փոխգն դա պետ Ա լեք սան Ա ռա քե լյա նի զոհ վե լու պա րա
գան, ին չի պատ ճա ռով է ա կան վնաս հասց վեց զո րա մա սի գոր ծու
նե ու թյան կազ մա կերպ մա նը։ Ապ րի լի 2ի ե րե կո յան՝ ժա մը 22:00 
սահ ման նե րում, հաշ վի առ նե լով, որ զին տեխ նի կան գի շե րային պայ
ման նե րում ա ռաջ նագ ծում պա հե լը վտան գա վոր է, այն հետ քաշ վեց 
ե րկ րորդ գծի խրա մատ ներ17։

 Հա ջորդ օ րը՝ ապ րի լի 3ին, մար տե րը շա րու նակ վում են նույն 
տրա մա բա նու թյամբ։ Թշ նա մին կր կին փոր ձում է ամ րա նալ մխրճ

14 Նվիրյալները...։
15 Տե՛ս նույն տեղում։
16 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
17 Տես նույն տեղում:
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ված դիր քե րում և հնա րա վո րու թյան դեպ քում հար ձա կու մը զար գաց
նել դե պի մեր պաշտ պա նու թյան խոր քը։ Մեր զրա հա տան կային 
ան ձնա կազ մե րը զբա ղեց րած բնագ ծե րում հար մա րեց ված տե ղե րից 
պար բե րա բար կրա կային խոց ման են են թար կում թշ նա մուն, հետ 
քաշ վում, 50100 մ խու սա վա րում, շա րու նա կում խո ցել18։ Օբյեկ տիվ 
դժ վա րու թյուն էր հա րու ցում այն հան գա ման քը, որ տվյալ զրա հա
տան կային ան ձնա կազ մե րը մար տա կան գոր ծո ղու թյուն է ին ի րա կա
նաց նում ան ծա նոթ, ի նչ պես նաև ին ժե նե րա կան ա ռու մով բա ցար ձա
կա պես չկա հա վոր ված տե ղա մա սում՝ ստիպ ված լի նե լով գի շե րային 
ին ժե նե րա կան աշ խա տանք նե րի մի ջո ցով ի նչոր չա փով հար մա րեց
նել տե ղան քը տան կե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար19։

 Ցա վոք, ապ րի լի 3ի ն՝ մո տա վո րա պես ժա մը 16:00 հատ վա
ծում20, մար տա կան խնդ րի կա տար ման ժա մա նակ թշ նա մու կող մից 
հայտ նա բեր վեց և խոց վեց վե րոն շյալ 321 տան կը։ Խոց ման պա հից 
վայրկյան ներ ա ռաջ « Բարս մե դի ա» վա վե րագ րա կան կի նոս տու
դիայի կող մից կա տար ված տե սա ձայ նագ րու թյան21 մեջ եր ևում է, թե 
ի նչ պես է տան կը բարձ րա նում նա խօ րոք կա հա վոր ված բա րեն պաստ 
հո ղաթմ բի վրա, ի րա կա նաց նում թշ նա մու զին տեխ նի կայի խո ցում և 
հետ շարժ վում դե պի պա հես տային կրա կային դիրք։ Այդ ըն թաց քում 
թշ նա մու հա կա տան կային ու ժե րին հա ջող վում է «Ս պայկ» տե սա կի 
հա կա տան կային կա ռա վար վող հր թի ռով խո ցել հայ կա կան տան
կը22։ Կյան քին սպառ նա ցող վտան գի պայ ման նե րում ծա ռայո ղա
կան պարտ քը կա տա րե լիս հե րո սա բար ըն կան ա վագ լեյ տե նանտ 

18 Տես նույն տեղում։
19 Տես նույն տեղում։
20 Տես Նվիրյալները...։
21 Տե՛ս Bars Media Documentary Film Studio, Tanks reportage, 2016 թ. ապրիլի 4, https://

www.youtube.com/watch?v=5ieaO3aqTQk, հղվել է 19.04.2017 թ., ինչպես նաև Bars 

Media Documentary Film Studio, War 2016 Compilation, 01:1401:27, 2016 թ. ապրիլի 

21, https://www.youtube.com/watch?v=dgOMUQ0dMq0, հղվել է 19.04.2017 թ.։
22 Հայկական տանկի դեմ կիրառված հրթիռի տվյալ մոդելը թույլ է տալիս կրակոցն 

արձակելուց հետո տեսողական սարքի միջոցով հետևել վերջինիս ընթացքին և ըստ 

անհրաժեշտության՝ (վերա)ուղղորդել այն (տե՛ս ElectroOptically Guided Weapons, 

Defense Update issue 207 (MayJune 2007), http://defenseupdate.com/features/du207/

helicopters_EO_missiles.htm, հղվել է 19.04.2017 թ.)։ Ըստ ամենայնի՝ ադրբեջանցի 

զինծառայողին հաջողվել է հավաստանշել հայկական տանկը հողաթմբի վրա 

եղած ժամանակ, արձակել հրթիռը, որից հետո արդեն հընթացս այն կառավարելով՝ 

հողաթմբի վրայով «իջեցնել» հետ շարժվող տանկի վրա։
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Բե նի ա մին Ե ղո յա նը, շար քային Վլա դի միր Ա լի խա նյա նը, շար քային 
Տիգ րան Աբ գա րյա նը…

 Ռու սաս տա նյան « Դաշ նային լրատ վա կան գոր ծա կա լու թյան» 
լրագ րող Կի րիլ Ռո մա նովս կին (Օտ տեր), որ 2016 թ. ապ րի լյան պա
տե րազ մի օ րե րին գոր ծուղ վել է Ար ցախ, ե ղել մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի շր ջա նում, այս պես է նկա րագ րում կա տար վա ծը. « Տան կը 
խոց վեց ապ րի լի 3ի ն… Կան խե լով ա ռաջ նագ ծում՝ Հադ րու թից հա
րավ, հար ձա կու մը … տան կիստ նե րը հայ կա կան պաշտ պա նու թյան 
ե րկ րորդ գծում թմ բի վրայից « լա ցաց նում է ին» ա դր բե ջան ցի նե րին։ 
Հա կա ռա կոր դը պա տաս խա նեց ՀՏԿՀով (հա կա տան կային կա ռա
վար վող հր թիռ – Է. Է.)։ Ը ստ եր ևույ թին՝ նկա տե լով կրա կո ցը՝ ան ձնա
կազ մը փոր ձեց սա հել և թաքն վել թմ բից ներքև… Չհասց րեց։ Տան կը 
ցի րու ցան ե ղավ դաշ տով մեկ… Սև մե տա ղի մի քա նի տոն նա մխրճ
վեց հան դի պա կաց լան ջի մեջ՝ հրա նո թի փո ղը դարձ նե լով հա կա ռա
կոր դի ո ւղ ղու թյամբ՝ ա սես չհաշտ վե լով տե ղի ու նե ցա ծի հետ… Տան
կը չէր ցան կա նում հանձն վել նաև ան ձնա կազ մի կորս տից հե տո… 
Տան կիստ նե րը խի զա խա բար է ին կռ վել։ Դա նկա տե լի է տան կի 
զբա ղեց րած վեր ջին դիր քից, բազ մա թիվ պար կուճ նե րից և թմ բի վրա 
մնա ցած հետ քե րից։ Դիր քը պար բե րա բար փո փոխ վում էր, տան կը 
ել նում էր թմ բի վրա, կրա կում, սա հում հետ։ Բազ մա թիվ են թր թու ռի 
հետ քե րը, ո րոնք բո լո րը հան գում են մի տե ղում, որ դար ձավ այդ մե
քե նայի հա մար վեր ջի նը… Ի սկ տան կիստ նե րից չմ նաց ֆի զի կա կան 
ոչ մի հետք, ա սես ա նէ ա ցել է ին օ դում՝ հառ նե լով բլուր նե րի, դաշ տե
րի, ի րանար ցա խյան սահ մա նի և Ա րաք սի դեղ նաջ րե րի վրա… Հա
վերժ փա՜ռք տղա նե րին»23։

Ամ փո փե լով 2016 թ. ապ րի լյան պա տե րազ մում ՊԲ 23524 զո րա
մա սի դե րա կա տա րու թյու նը՝ պետք է նշել, որ ը նդ հա նուր առ մամբ 
զո րա մա սի՝ մար տա կան կի րառ ման շր ջան դուրս բեր ված ստո րա

23 Լրագրողի խոսքերը հատվածավար քաղված և թարգմանված են ապրիլի 8ին 

«Ֆեյսբուք» սոցիալական ցանցում նրա կատարած գրառումից (Kirill Romanovskiy, 

“Башня армянского танка…”, 8.04.2016, https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1

303655129649617&set=a.492809640734174.129317.100000154284713&type=3&perm

Page=1, հղվել է 19.04.2017 թ.), ինչպես նաև ապրիլի 9ին «Դաշնային լրատվական 

գործակալությունում» տպված հոդվածից (Оттер К., Время собирать танки. 
Нагорный Карабах – что это было, 09.04.2016, https://riafan.ru/515358vremyasobirat

tankinagornyikarabahchtoetobylo, հղվել է 19.04.2017 թ.)։
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բա ժա նում նե րին հա ջող վել է կա տա րել իր ա ռջև դր ված մար տա կան 
խն դիր նե րը՝ կան խել թշ նա մու կեն դա նի ու ժի և զին տեխ նի կայի հե
տա գա բա ցա զա տումն ու ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի 9րդ ՊՇ պաշտ
պա նու թյան խորք։ Մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում զո
րա մասն ու նե ցավ 1 մի ա վոր տեխ նի կայի և ե րեք զին ծա ռայո ղի կո
րուստ։ Թշ նա մու կող մից ևս մեկ տանկ խոց վել է ր24 դեռ Վա րան դայից 
ե րթ կա տա րե լու ժա մա նակ, վի րա վոր վել է ին տան կի հրա մա նա տար 
Ռազ միկ Զա քա րյա նը և նշա նա ռուօ պե րա տոր Ա նդ րա նիկ Ա թա
լյա նը։ Հե տա գա յում Ռազ մի կը շա րու նա կեց ծա ռա յու թյու նը, ի սկ 
Ա նդ րա նիկն ստա ցած վի րա վոր ման հետ ևան քով զո րացր վեց։ Ը ստ 
զո րա մա սի հրա մա նա տա րի բա նա վոր վկա յու թյան՝ ապ րի լի 23ը 
զրա հա տան կային ան ձնա կազ մերն ը նդ հա նուր հաշ վար կով ո չն չաց
րել են թշ նա մու 8 մի ա վոր զրա հա տեխ նի կա և ին ժե նե րա սակրա վոր
կան տեխ նի կա25։ Ը ստ ա կա նա տես նե րի, այդ թվում՝ Մ. Ջհան գի րյա
նի, մայոր Մի քայել Մով սի սյա նի հու շե րի՝ 321 տանկն ապ րի լի 23ին 
գու մա րային հաշ վով խո ցել է թշ նա մու 4 մի ա վոր զրա հա տեխ նի կա՝ 
են թադ րա բար 3 տանկ և 1 ՀՄՄ26։ Հի շեց նենք, որ ը ստ պաշ տո նա կան 
պարգ ևատ րագ րի՝ ապ րի լի 2ին թշ նա մու ևս 2 մի ա վոր տանկ էր խո
ցել Ա. Հով սե փյա նի գլ խա վո րած ան ձնա կազ մը։

ՊԲ 23524 զո րա մա սի զոհ ված 3 զին ծա ռայող նե րը հետ մա հու 
պարգ ևատր վել են ՀՀ « Մար տա կան խաչ» 1ին աս տի ճա նի, զո
րա մա սի ևս 4 զին ծա ռայող՝ « Մար տա կան խաչ» 2րդ աս տի ճա նի 
շքանշա նով։

 Բա նա լի բա ռեր  Ապ րի լյան պա տե րազմ, Պաշտ պա նու թյան բա նակ

ЭДГАР ЭЛБАКЯН - УЧАСТИЕ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 23524 АО В 
АПРЕЛЬСКОЙ ВОЙНЕ 2016 Г.

В статье впервые изучается вовлечение одной из армянских войсковых 
частей в армяно-азербайджанской апрельской эскалации 2016 г. Посредст-
вом полевых работ и глубинных интервью автор представляет участие дан-

24 Տանկը հետագայում վերանորոգվել և վերադարձվել է զորամաս։
25 Տես Աղաբաբյան Ա., Հարցազրույց փոխգնդապետ Մարտին Ջհանգիրյանի հետ...։
26 Տես նույն տեղում, տե՛ս նաև Նվիրյալները...։
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ной войсковой части как в макро-уровне (в контексте общей организации 
оборонительного района), так и в мезо- и микроуровнях (внутренняя само-
организации войсковой части и частный вклад экипажей в боевых дейст-
виях).

Ключевые слова: Апрельская война, Армия Обороны Арцаха 

EDGAR ELBAKYAN - COMBAT ROLE OF DEFENSE ARMY’S 
MILITARY UNIT 23524 IN APRIL 2016 WAR

The article analyzes involvement of one of the Armenian military units in the 
Armenian-Azerbaijani military engagements in April, 2016. Through fieldwork 
and in-depth interviews the author elucidates the macro- and meso-levels of the 
military unit’s engagement in the April war.

Key words: April War, Artsakh’s Defence Army
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 ՊԱՇՏ ՊԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱ ՆԱ ԿԻ ՉՈՐ ՐՈՐԴ 

ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ՇՐ ՋԱՆՆ  ԱՊ ՐԻԼՅԱՆ ՄԱՐ ՏԱ ԿԱՆ 

ԳՈՐ ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ Օ ՐԵ ՐԻՆ

Վ լա դի միր Պո ղո սյան, ԵՊՀ

2016 թ. ապ րի լի 1ի լույս 2ի գի շե րը՝ ժ. 03։00ի սահ ման նե րում, 
սկս վեց հայա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի նոր փու լը՝ ապ րի լյան 
պա տե րազ մը։ Հայ րե նի քի մե րօ րյա պաշտ պան նե րը սառ նասր տո
րեն դի մա կայե ցին մինչև ա տամ նե րը զին ված հա կա ռա կոր դին։ 
Ժամ կե տային զին ծա ռայող ներն ի րենց հմ տա վարժ սպա նե րի հրա
մա նա տա րու թյամբ ա րի ա բար կանգ նե ցին մինչև վերջ և հան դես 
բե րե ցին հե րո սու թյան ան կրկ նե լի օ րի նակ ներ։ Մար տա կան գոր ծո
ղու թյուն ներն ա ռա վել թեժ է ին ռազ մա ճա կա տի վե րած ված սահ մա
նագ ծի հա րա վար ևե լյան և հյո ւի սար ևե լյան ո ւղ ղու թյուն նե րում։ Ա մե
նայն հա վա նա կա նու թյամբ հա կա ռա կոր դը նաև մտադր ված էր հրա
դա դա րի գծի հյու սի սային և հա րա վային ո ւղ ղու թյուն նե րում ակ տիվ 
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյուն քում տար րա լու ծել կենտ րո
նա կան պաշտ պա նա կան ո ւղ ղու թյան ռազ մա կան ու ժե րը, ին չը, սա
կայն, չհա ջող վեց։ 

Ապ րի լյան մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ոչ պա կաս կար ևոր, 
սա կայն այդ քան էլ չլու սա բան ված գոր ծո ղու թյուն նե րը տե ղի ու նե
ցան հենց Ակ նայի (Աղ դա մի) ո ւղ ղու թյամբ1։ Հատ կա պես մեծ վտանգ 
էր ներ կա յաց նում կենտ րո նա կան հատ վա ծում կու տակ ված թշ նա
մա կան զո րա խում բը, ո րն ը ստ մար տա կան պլա նի` պետք է աշ խա
տեր մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի մի այն ե րկ րորդ օր վա նից հե
տո2։ Այս ա մենն ա պա ցուց վեց նաև ապ րի լի 2ի ա ռա վո տյան 9րդ 
ՊՇ N մար տա կան դիր քի մա տույց նե րում խոց ված թշ նա մա կան 

1 Տես Ադրբեջանական բլիցկրիգի տապալումը. քառօրյա պատերազմն՝ ինֆո

գրաֆիկաներով, «Երկիր Մեդիա», 18.04.2016, https։//www.youtube.com/

watch?v=100fLnys_X4, հղվել է 01.02.2017 թ.։
2 Տես Հովհաննիսյան Ա., Ապրիլյան պատերազմ. համառոտ ակնարկ, «ԼՂՀ (Արցախի) 

25-ամյա պետականության ձեռքներումներն ու արդի մարտահրավերները», 

միջազգային երիտասարդական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2016, 

էջ 243։
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մար տա կան ո ւղ ղա թի ռի օ դա չու նե րի մոտ առ կա փաս տաթղ թե րով3։
 

Են թադր վում է, որ հա կա ռա կոր դը որ պես ա ռաջ նային նպա տակ 
խն դիր է ու նե ցել դիր քային ա ռա վե լու թյան հաս նե լու և իր հիմ նա կան 
ու ժե րով ան ցնե լու պաշտ պա նու թյան բնա գի ծը, հաս նե լու և գրա վե
լու Ակ նան ու նրա մո տա կա կար ևոր նշա նա կու թյան բար ձունք նե րը 
(մաս նա վո րա պես` Ո ւխ տա սա րը)։ Կար ծում ե նք, որ այս խնդ րի հա
ջող ի րա կա նա ցու մից հե տո մի այն հա կա ռա կոր դը կա րող էր զար
գաց նել հար ձա կում Աս կե րանՍ տե փա նա կերտ ո ւղ ղու թյամբ։

 Հա կա ռա կոր դի կող մից ապ րի լի 1ի լույս 2ի գի շե րը՝ ժա մը 03։00
ի սահ ման նե րում, սկս վե ցին հրե տա կոծ վել ՊԲ չոր րորդ պաշտ պա
նա կան շր ջա նի պաշտ պա նա կան բնագ ծի մար տա կար գե րը։ Պաշտ
պա նա կան շր ջա նի ստո րա բա ժա նում նե րի ղե կա վա րու մը պատ շաճ 

3 Տես նույն տեղում: Տե՛ս նաև ՊԲ հակաօդայինների կողմից խոցված ադրբեջանական 

ՄԻ24 ուղղաթիռը (Տեսանյութ, ֆոտո), ԼՂՀ ՊԲ պաշտոնական կայք, 02.04.2016, 

http։//nkrmil.am/news/view/192, հղվել է 03.11.2017 թ.:
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մա կար դա կով կազ մա կեր պե լու, հա կա ռա կոր դի կող մից սպաս վող 
հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին պատ րաստ լի նե լու, նրան 
հա մար ժեք պա տաս խան տա լու նպա տա կով ղե կա վար ման մար
մին ներն ան ցան մար տա կան աշ խա տան քային ռե ժի մի։ Պաշտ
պա նա կան շր ջա նի ու ժե րը, բեր վե լով լրիվ մար տա կան պատ րաս
տա կա նու թյան աս տի ճա նի, ապ րի լի 2ի ե րկ րորդ կե սին ան ցան 
պաշտ պա նու թյան։ Պետք է նշել, որ նշ ված ժա մա նա կա հատ վա
ծում պաշտ պա նա կան ու ժե րը մար տա կար գեր են զբա ղեց րել հա
կա ռա կոր դի ին տեն սիվ, չդա դա րող հրե տա կո ծու թյան պայ ման նե
րում։ Ը ստ է ու թյան, Պաշտ պա նու թյան բա նա կի կենտ րո նա կան և 
ար ևելյան պաշտ պա նա կան բնագ ծի ո ւղ ղու թյամբ հա կա ռա կորդն 
ապ րի լի 24ի ե րկ րորդ կեսն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ի րա
կա նաց րեց հար ձա կո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի նա խա պատ րաստ
ման աշ խատանք ներ։ Ա նօ դա չու թռ չող սար քե րի մի ջո ցով հա կա ռա
կորդն ի րա կա նաց րեց ա ռաջ նագ ծի, պաշտ պա նու թյան մար տա կար
գի մյուս տար րե րի ա նընդ հատ, ին տեն սիվ հե տա խու զում։

 Հատ կա պես ու շագ րավ է, որ ապ րի լի 2ից սկ սած՝ ա դր բե ջա նա
կան զին ված ու ժե րի զո րա մի ա վո րում ներն սկ սում են նոր կու տա
կում ներ ու վե րախմ բա վո րում ներ ի րա կա նաց նել և ը ստ ո րոշ տվյալ
նե րի` մար տա դաշտ են բեր վում հրե տա նային ե րեք բրի գադ ներ և այլ 
հրե տա նային ու հա մա զո րային ու ժեր4։ Չոր րորդ պաշտ պա նա կան 
շր ջա նի պաշտ պա նու թյան բնագ ծի ո ւղ ղու թյամբ նկատ վում է նաև 
տան կային ստո րա բա ժա նում նե րի կա յուն շարժ, ո րոնք ամ բողջ օ րը 
խու սա վա րում և նոր կրա կային դիր քեր է ին զբա ղեց նում, ո րը մար
տա վա րա կան հնա րամ տու թյան մաս էր կազ մում և նպա տակ ու ներ 
խու ճապ ա ռա ջաց նել հայ կա կան ա ռաջ նագ ծի պաշտ պա նու թյան 
ու ժե րի մոտ։ Կա րե լի է փաս տել, որ ճա կա տի կենտ րո նա կան ո ւղ ղու
թյամբ կու տա կում ներն ի րենց գա գաթ նա կե տին հա սան ապ րի լի 4ի
ն։ Այդ ըն թաց քում հա կա ռա կորդն ա նըն դհատ հա մալ րում էր ի րա կա
նաց նում` ճա կատ մո տեց նե լով լրա ցու ցիչ ու ժեր։ 

Ապ րի լի 4ի ե րե կո յան՝ ժա մը 17։30ի սահ ման նե րում, չոր րորդ 
պաշտ պա նա կան շր ջա նի հրե տա նային ստո րա բա ժան ման հե տա
խույզ նե րի կող մից ավ տո շա րա սյու ներ, հրե տա նային մարտ կոց ներ 
են հայտ նա բեր վում Ակ նայի ա ռաջ նագ ծի եր կայն քով` Ա դր բե ջա նի 
Բալ լարՍա րի ջա լուՉա ման լու գյու ղե րի ո ւղ ղու թյամբ, ա ռանձ նաց

4 Տես Հովհաննիսյան Ա., նշվ. աշխ., էջ 246։
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ված տան կային շա րա սյու ներ՝ Ղա րա դաղ լու, Է վօղ լու և Ա ֆաթ լու 
գյու ղե րի ո ւղ ղու թյամբ, ի նչ պես նաև հրե տա նային մարտ կոց նե րի 
կրա կային դիր քեր` Ա ֆաթ լու, Է վօղ լու, Ղա րա դաղ լու, Մահ րիզ լու, 
Սա րի ջա լու բնա կա վայ րե րի ծայ րա մա սե րում։ Ժա մը 18։00ի սահ
ման նե րում ՊԲ կենտ րո նա կան են թա կա յու թյան հրե տա նային զո
րա մա սի և չոր րորդ պաշտ պա նա կան շր ջա նի դի վի զի ոն նե րի հա մա
տեղ ու ժե րով հա մա զար կային կրակ են բա ցել հա կա ռա կոր դի այդ 
կու տա կում նե րի դեմ5։ Ը նդ հա նուր, հա մա տեղ ված հա մա զար կով ՊԲ 
կենտ րո նա կան են թա կա յու թյան հրե տա նային ստո րա բա ժա նում նե
րին հա ջող վեց ճն շել վե րը նշ ված կու տակ ված բրի գադ նե րի ու ժե րը և 
ո չն չաց նել բրի գա դի հրա մա նա տա րա կան կե տը6։

ՊԲ ստո րա բա ժա նում նե րը, շնոր հիվ բարձր կար գա պա հու թյան և 
ռազ մա կան գոր ծի փայ լուն տի րա պետ ման, կա րո ղա ցան հրե տա նու 
գոր ծադր մամբ կանգ նեց նել հա կա ռա կոր դին։ Ը ստ առ կա տե ղե կու
թյան` մի այն Ղա րա դաղ լո ւի ո ւղ ղու թյամբ հայ կա կան կող մի հասց
րած հրե տա նային հար վա ծից ա դր բե ջա նա կան կողմն ա ռն վազն 
ե րեք տան կի կո րուստ է ու նե ցել և մոտ 200 զոհ տվել7։

 Չոր րորդ պաշտ պա նա կան շր ջա նի հրե տա նային ստո րա բա
ժա նում նե րը ե րկ րորդ ան գամ կի րառ վե ցին ապ րի լի 2728ի գի շե րը` 
հրե տա նային փոխհ րաձ գու թյան ժա մա նակ` գերճշգ րիտ ի րա կա
նաց նե լով ի րենց ա ռջև դր ված մար տա կան խն դի րը։ Հա կա ռա կոր դը, 
ան տե սե լով սե փա կան ժո ղովր դի ան վտան գու թյու նը, հրե տա նային 
մարտ կոց նե րը տե ղա կայել էր գյու ղե րի մեր ձա կայ քում` բնա կե
լի տնե րից մինչև 100 մետր հե ռա վո րու թյան վրա8։ Պետք է նշել, որ 
ռազ մա կան օբյեկտ նե րը, հա մա ձայն մի ջազ գային մար դա սի րա կան 
ի րա վուն քի սկզ բունք նե րի (Մի ջազ գային զին ված ը նդ հա րում նե րի 
զո հե րի պաշտ պա նու թյան մա սին 1949 թ. օ գոս տո սի 12ի Ժն ևի կոն
վեն ցի այի ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյուն, հոդ ված 52), հան դի սա նում 
են լե գի տիմ թի րախ ներ և Ա դր բե ջա նի զին ված ու ժե րը, ի խախ տումն 

5 Տես նույն տեղում, էջ 247։
6 Տես նույն տեղում։
7 Տես Փաշինյան Ն., «Արաքսից մինչև Թալիշ. նոր առաջնագիծ», 18.05.2016,  http://

armtimes.com/hy/article/91781, հղվել է 04.11.2017 թ.։
8 Ադրբեջանի զինված ուժերը թիրախավորում են սեփական բնակչությանը, ՀՀ ՊՆ 

պաշտոնական կայք, 28.042016, http://www.mil.am/hy/news/4030, հղվել է 08.11.2017 

թ.։
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նույն ար ձա նագ րու թյան հոդ ված 58ի, չեն խու սա փել բնա կեց ված 
շր ջան նե րում կամ դրանց մեր ձա կա վայ րե րում ռազ մա կան օբյեկտ
ներ տե ղա կայե լուց9։

9 Տես նույն տեղում։
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  Պաշտ պա նու թյան բա նա կի կենտ րո նա կան և ար ևե լյան պաշտ
պա նա կան բնագ ծի պաշտ պա նու թյան կազ մա կերպ ման, ճիշտ ո ւղ
ղորդ ման ա ռու մով ան գնա հա տե լի է Ար ցա խի հե րոս, Ար ցա խյան 
ա ռա ջին պա տե րազ մի տա րի նե րին Աս կե րա նի պաշտ պա նա կան 
շր ջա նի հրա մա նա տար Վի տա լի Բա լա սա նյա նի, ՊԲ 19916 զո րա
մա սի հրե տա նու պետբաժ նի պետ, գն դա պետ Գե նա դի Ռե նի կի 
Բաղ դա սա րյա նի, ՊԲ կենտ րո նա կան են թա կա յու թյան հրե տա
նային զո րա մա սի հրա մա նա տար գն դա պետ Գրի գո րի Ռա շի դի Սա
հա կյա նի և այլ հրե տա նա վոր նե րի դե րա կա տա րու մը։ Գն դա պետ 
Գ. Բաղ դա սա րյա նը 2016 թ. ապ րի լի 25ը ՊԲ պաշտ պա նու թյան 
կենտ րո նա կան գո տում հմ տո րեն ղե կա վա րել է հրե տա նու կրա կը, 
ո րի ար դյուն քում հասց վել է կրա կային խո ցում հա կա ռա կոր դի ռե
ակ տիվ հրե տա նային, ա կա նա նե տային ստո րա բա ժա նում նե րին, 
հար ձակ ման ան ցած մո տոհ րաձ գային և տան կային ստո րա բա ժա
նում նե րին, ա ռաջ խա ղաց ման եր թու ղի նե րում, ծա վալ ման բնագ ծե
րում, կենտ րո նաց ման շր ջան նե րում, ել ման դիր քե րում, հրա մա նա
տա րա կան և հրա մա նա տա րա դի տարկ ման կե տե րին, դրա նով ի սկ 
կազ մա լու ծել հա կա ռա կոր դի ղե կա վար ման հա մա կար գը, նվա ճել 
կրա կային ա ռա վե լու թյուն և ձա խո ղել հա կա ռա կոր դի գե րա զան ցող 
ու ժե րի հար ձա կու մը10։

Վս տա հա բար կա րե լի է ա սել, որ « պա տե րազ մի ա ստ ված» հրե
տա նու նշա նա կու թյունն այս գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում ա նա
ռար կե լի է ր։ Պաշտ պա նու թյան բա նա կի հրե տա նա վոր նե րը` շար
քայի նից մինչև գն դա պետ, վս տա հո րեն ի րա կա նաց րին ի րենց ա ռջև 
դր ված մար տա կան խն դի րը և հա ջո ղու թյամբ վնա սա զեր ծե ցին հա
կա ռա կոր դի նա խա պատ րաստ վող գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Ապ րի լյան 
պա տե րազ մի քա ռօ րյա սրաց ման մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
մեզ ա պա ցու ցե ցին, որ ու նենք լա վա գույնս պատ րաստ ված սպա ու 
զին վոր, և, ան կաս կած, ճշ մա րիտ են 4րդ ՊՇ հրե տա նու շտա բի պետ 

10 Տես Բաղդասարյան Է., ՊԲ հրետանու պետ. «Հրետանին կրակային խոցմամբ 

հակառակորդին ստիպեց հրաժարվել հետագա մարտական գործողություններից», 

«Հետք», 11.05.2016, http://hetq.am/arm/news/67907/pbhretanupethretaninkrakayin

khocmambhakarakordinstipechrazharvelhetagamartakangortsoxutyunneric.html, 

հղվել է 05.11.2017: Տես նաև ՀՀ պետական պարգևներով պարգևատրման արժանի 

զինծառայողների անվանացուցակ, Արծրուն Հովհաննիսյանի ֆեյսբուքյան էջ, 

10.05.2016, https://www.facebook.com/arcrun/posts/1036756516359956, հղվել է 

01.02.2017 թ.։
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մայոր Ա. Հա կո բյա նի խոս քե րը. « Մեր հրե տա նին ծա վալ վեց և մար
տա կար գեր զբա ղեց րեց հա կա ռա կոր դի ակ տիվ հրե տա կո ծու թյան 
պայ ման նե րում, և մի այն ու մի այն մեր հրա մա նա տա րա կան կազ
մի ճիշտ և ո ւղ ղորդ ված հրա մա նա տար ման ար դյուն քում մենք չու նե
ցանք կո րուստ ներ։ Ապ րի լի 4ին մեր հրե տա նու ու ժե րով մենք կա
րո ղա ցանք հա կա ռա կոր դին խո ցել հենց իր տա րած քում` չթող նե լով, 
որ նրա հրե տա նային ստո րա բա ժա նում նե րը ծա վալ վեն բնագծում. 
ար դյուն քում հա կա ռա կորդն ու նե ցավ հս կա յա կան մարդ կային ու 
նյու թա կան կո րուստ ներ։ Մեր ին տեն սիվ, փոխ հա մա գոր ծակց ված 
հրե տա կոծ ման ար դյուն քում հա կա ռա կորդն ու նե ցավ տեխ նի կա
կան և սպա ռա զի նու թյան մեծ կո րուստ ներ, նույ նիսկ շար քից դուրս 
ե կան հա կա ռա կոր դի հրե տա նային մի քա նի ստո րա բա ժա նում
ներ։ Այս մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում պա տա հա
կան ո չինչ չկար, մենք կա րո ղա ցանք ճիշտ գնա հա տել մար տա կան 
ի րադ րու թյու նը, ո րի ար դյուն քում փայ լուն ի րա կա նաց րինք պաշտ
պա նո ղա կան մար տի հա մար մեկ խն դի րը` հրե տա նային կան խար
գե լու մը։ Ը ստ ան հրա ժեշ տու թյան` մենք կա րո ղա ցել ե նք դրս ևոր վել 
մեր հնա րա վո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում և ե թե մար տա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը շա րու նակ վե ին, մի ան շա նակ է, որ մենք ու նե նա լու 
է ինք ծան րակ շիռ հա ջո ղու թյուն ներ հենց հա կա ռա կոր դի սահ մա նե
րում»11։

 
 Բա նա լի բա ռեր  Ապ րի լյան պա տե րազմ, Պաշտ պա նու թյան բա նակ

ВЛАДИМИР ПООСЯН - ЧЕТВЁРТЫЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ РАЙ-
ОН АРМИИ ОБОРОНЫ РА ВО ВРЕМЯ АПРЕЛЬСКИХ ВОЕННЫХ ДЕЙ-
СТВИЙ

В статье впервые изучаются боевые действия в центральном участке 
карабахского фронта во время армяно-азербайджанской апрельской эскала-
ции 2016 г. Посредством полевых работ и глубинных интервью автор пред-
ставляет хронологию событий, предполагаемые цели противника, а также 
активные оборонительные и превентивные меры армянской стороны.

Ключевые слова: Апрельская война, Армия Обороны Арцаха 

11 «Ասպետ» (N զորամասի ամսաթերթ), N 6, 2016։
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VLADIMIR POGHOSYAN - THE 4TH DEFENSE REGION OF THE 
DEFENSE ARMY DURING THE APRIL WAR

The article analyzes the military engagements in the central direction of the 
Karabakh front during the Armenian-Azerbaijani military engagements in April, 
2016. Through fieldwork and in-depth interviews the author in a systematic way 
elucidates the chronology of the events, the apparent goals of Azerbaijan, as well 
as the active defence countermeasures by the Armenian side.

 
Key words: April War, Artsakh’s Defence Army
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« ՆՈՐ ՌԵ Ի ՍԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԸ».
Ռ. Թ. ԷՐ ԴՈ ՂԱ ՆԻ ԱՆ ՁԻ ՊԱՇ ՏԱ ՄՈՒՆ ՔԸ 

ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅՈՒՄ

 Վա րու ժան Գե ղա մյան, ԵՊՀ

 Թուր քի այի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան վեր ջին հն գա մյա
կը (20122017 թթ.) ա կա դե մի ա կան և փոր ձա գի տա կան շր ջա նակ նե
րի կող մից լայ նո րեն բնո րոշ վում է որ պես ե րկ րի նա խա գահ Ռե ջեփ 
Թայիփ Էր դո ղա նի գլ խա վո րու թյամբ նոր ավ տո րի տար (հա ճախ 
նաև բռ նա պե տա կան) իշ խա նու թյան հաղ թար շա վի ժա մա նա կաշր
ջան։ Այս հա մա տեքս տում բա վա կան խո սուն է նաև նշ ված փու լը 
նկա րագ րող « հետ ժո ղովր դա վա րա կան Թուր քի ա» (postdemocracy 
Turkey) ար տա հայ տու թյու նը, ո րը հա ճախ կա րե լի է հան դի պել հատ
կա պես ա մե րի կյան հե ղի նակ նե րի աշ խա տանք նե րում1: Միև նույն 
ժա մա նակ Էր դո ղա նի և նրա ղե կա վա րած Ար դա րու թյուն և զար գա
ցում կու սակ ցու թյան (Ա ԶԿ) իշ խա նու թյան նա խորդ տաս նա մյա կը 
(20022011 թթ.) ներ կա յաց վում է որ պես ժո ղովր դա վա րա կան Թուր
քի այի զար գաց ման կեն սա փուլ։ Փաս տա ցի, Ա ԶԿ ղե կա վա րած եր
կու փու լե րը տա րան ջատ վում են և դր վում մի մյանց հան դեպ հա
կադրու թյան մեջ։ Ը նդ ո րում՝ 2011 թվա կա նից այս կողմ ստեղծ ված 
ի րադ րու թյու նը բնո րոշ վում է որ պես «ար տա ռոց» և «ան նա խա դեպ»։ 

Ավ տո րի տար իշ խա նու թյան մա սին պն դում ներն ու ղեկց վում են 
նա խա գահ Էր դո ղա նի ան ձի շուրջ ստեղծ վող պաշ տա մուն քի դրսևո
րում նե րի ցու ցադր մամբ։ Ը նդ ո րում՝ ան ձի պաշ տա մուն քի ձևա
վո րու մը ո րակ վում է գե րա զան ցա պես որ պես մի գոր ծըն թաց, ո րը 
կախ ված է Էր դո ղա նի ան ձնա կան, մարդ կային հատ կա նիշ նե րից և 
ան հրա ժեշտ կեր պով չի խնդ րայ նաց վում: Մինչ դեռ վեր ջին տա րի
նե րին Թուր քի ա յում տե ղի ու նե ցող քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րը և 
հատ կա պես Էր դո ղա նի և նրա ղե կա վա րած կու սակ ցու թյան կող մից 
ավ տո րի տար վար չա կար գի հիմ նումն ա վե լի լայն գի տա կան հիմ նա

1 Տես Barkey H., How to Manage PostDemocracy Turkey: https://www.theamerican

interest.com/2017/09/18/managepostdemocracyturkey/, հղվել է 10.11.2017 թ., Filkins 

D., The End of Democaracy in Turkey։ https://www.newyorker.com/news/newsdesk/the

endofdemocracyinturkey, հղվել է 10.11.2017 թ.։
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հար ցի՝ ոչ ա րևմ տյան (ար ևե լյան) հա սա րա կու թյուն նե րի ար դի ա կա
նաց ման խն դիր նե րի հա մա տեքս տում դի տար կե լը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս գնա հա տել Էր դո ղա նի ան ձի շուրջ ստեղծ վող պաշ տա մուն
քի նշա նա կու թյու նը հա սա րա կա կան և քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե
րում։ Սույն հոդ վա ծում մենք նախ հա կիրճ կանդ րա դառ նանք Թուր
քի այի Հան րա պե տու թյան պատ մու թյան ըն թաց քում քա ղա քա կան 
ա ռաջ նոր դի ան ձի շուրջ պաշ տա մուն քի ձևա վոր ման նշա նա կու թյա
նը, ա պա դրա մի ջո ցով կներ կա յաց նենք նա խա գահ Էր դո ղա նի պաշ
տա մուն քի դրս ևո րում նե րը, ի նչ պես նաև այդ պաշ տա մուն քի հան
րայ նաց ման ո րոշ մե խա նիզմ նե րը։ 

2017 թ. մար տից Թուր քի այի նա խա գահ Ռ. Թ. Էր դո ղանն իր հե
ռուս տա հար զաց րույց նե րը հա ճախ տա լիս է Ան կա րայի Բեշ թե փե 
թա ղա մա սի իր նո րա կա ռույց նս տա վայ րում՝ Աք սա րա յում։ Դրանք 
եր բեմն ըն թա նում են սե նյա կի խոր քում՝ բաց ված դռ նե րի հետ ևում 
եր ևա ցող և սուլ թա նա կան գահ հի շեց նող ա թո ռի ֆո նին։ Հա ղորդ
ման ըն թաց քում մինչ լրագ րող նե րը և նա խա գա հը զրու ցում են, տե
սախցի կը հա ճախ պահ վում է այդ ա թո ռի վրա։ Նույն թվա կա նի 
ապ րի լի 16ին ան ցկաց ված սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի 
հան րաք վե ի2 հա ջորդ օ րը նա խա գահ Էր դո ղա նը, ի հա կադ րու թյուն 
ըն դուն ված ա րա րո ղա կար գի, այ ցե լու թյուն կա տա րեց Ստամ բու լում 
գտն վող օս մա նյան և հան րա պե տա կան շր ջա նի մի շարք թուրք գոր
ծիչ նե րի գե րեզ ման ներ3։ Դրան ցից ա մե նա հի շար ժա նը կա րե լի է հա
մա րել նա խա գա հի այ ցե լու թյու նը Է յուփ Սուլ թան մզ կիթ, ո րը Ստամ
բու լի ժո ղովր դա կան գլ խա վոր սր բա վայ րե րից է և դա րեր ի վեր ծա
ռայել է որ պես օս մա նյան կար ևո րա գույն քա ղա քա կան հու շար ձան։ 
Այս տեղ օս մա նյան թա գա ժա ռանգ նե րին շնորհ վել է Օս մա նի թու րը, 
ո րով նրանք պաշ տո նա պես հռ չակ վում է ին սուլ թան ներ4։ Այ ցե լու

2 2017 թ. ապրիլի 16ին անցկացված սահմանադրական փոփոխությունների մա

սին հանրաքվեն ապահովեց Թուրքիայի անցումը կառավարման խորհրդարա

նական համակարգից դեպի նախագահական։ Չնայած արձանագրված ընտրա

խախտումներին՝ ընդունվեցին հանրաքվեի այն արդյունքները, համաձայն որոնց 

ընտրողների 51%ը կողմ է քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին։
3 Թուրքիայում ընդունված արարողակարգը ենթադրում է երկրի բարձրագույն 

ղեկավարության այցելություն Անկարայի Անըթքաբիր (Anıtkabir) համալիր, որտեղ 

ներկաները հարգանքի տուրք ենք մատուցում Մ.Ք. Աթաթուրքի գերեզմանին։
4 Տես Osmanlının Siyasi Üssü, Eyüp Sultan Camii. https://dogruhaber.com.tr/haber/135569-
osmanlinin-siyasi-ussu-eyup-sultan-camii/, հղվել է 10.11.2017 թ.։



103ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

թյունն ու ղիղ ե թե րով հե ռար ձակ վում էր հան րա պե տա կան նշա նա
կու թյան բո լոր հե ռուս տաա լիք նե րով։ Ի սկ հան րաք վե ից ա վե լի վաղ՝ 
մարտ ամ սին, ե րկ րի կի նո թատ րոն նե րի էկ րան նե րին ցու ցադր վում էր 
մի քա նի մա սից բաղ կա ցած « Ռե իս» գե ղար վես տա կան ֆիլ մը, ո րը, 
ը ստ է ու թյան, Էր դո ղա նի քա ղա քա կան կեն սագ րու թյան գե ղար վես
տա կան ներ կա յա ցումն է ր։ 

Էր դո ղա նի ան ձի պաշ տա մուն քի կա ռու ցարկ ման գոր ծըն թա ցի 
դի տան կյու նից հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այս և նմա նա տիպ 
ի րա դար ձու թյուն նե րը խնդ րայ նաց նե լու դեպ քում պետք է ան պայ
ման ան դրա դառ նալ քա ղա քա կա նու թյան մեջ խա րիզ մա տիկ ա ռաջ
նոր դու թյան դե րի և իշ խա նու թյան հիմ նախն դիր նե րին։

« Խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյուն» և « խա րիզ մա տիկ ա ռաջ
նորդ» հաս կա ցու թյուն նե րը գի տա կան գոր ծա ծու թյան մեջ են մտել 
շնոր հիվ սո ցի ո լոգ Մաքս Վե բե րի։ Նա լե գի տիմ իշ խա նու թյան ե րեք 
մա քուր տե սակ նե րի վե րա բե րյալ իր հայտ նի բնո րոշ ման մեջ ա ռանձ
նաց նում է խա րիզ մա տիկ բնույ թի իշ խա նու թյու նը, ո րը « հիմն վում 
է ան ձի սր բու թյան ու հե րո սա կան ու ժի ար տա սո վոր դրս ևո րում նե
րի կամ յու րա հատ կու թյան և այդ դրս ևո րում նե րի ստեղ ծած կար գի 
վրա»5։ Ի սկ « խա րիզ ման» Մ. Վե բե րը բնո րո շում է որ պես «ան հա
տի այն պի սի հատ կա նիշ, ո րը ճա նաչ վում է որ պես ար տա սո վոր, 
ո րի շնոր հիվ էլ ան հատն ըն կալ վում է որ պես գերբ նա կան, վեր մարդ
կային կամ ա ռն վազն այլ մարդ կանց ոչ հա սու հա տուկ ու ժե րով ու 
հատ կու թյուն նե րով օ ժտ ված ան ձ»6։ Խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու
թյու նը որ պես իշ խա նու թյան տե սակ տա րած ված էր ա վան դա կան 
հա սա րա կու թյուն նե րում։ 

Ա վան դա կան հա սա րա կու թյու նը, ի նչ պես ցույց են տվել մար
դա բան նե րը, ձևա վոր վում է «ա վան դույ թի իշ խա նու թյան» մի ջո ցով, 
ո րն ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան հա սա րա կա կան հա մե րաշ խու
մը (solidarization)՝ ար դյու նա վետ կեր պով կար գա վո րե լով ա վան դա
կան սո ցի ու մի ան դամ նե րի վար քը7։ Ա վան դա կան հա սա րա կու թյան 

5 Вебер М., Типы господства, Библиотека Гумер http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Sociolog/veber/tip_gosp.php, հղվել է 10.11.2017 թ.:
6 Նույն տեղում։
7 Տես Бочаров В.В., Традиционализм Востока как «принудительная солидарность» 
(антропологический подход) // Власть и насилие в незападных обществах. Проблемы 
теоретического осмысления и опыт практического изучения. М.: Издательство 
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պար տադր ված կամ ա րա գաց ված ար դի ա կա նա ցու մը, ի նչ պես 
ցույց է տա լիս ոչ ա րևմ տյան (ար ևե լյան) հան րույթ նե րի հա սա րա
կա կանքա ղա քա կան պատ մու թյու նը, ան խու սա փե լի ո րեն հան գեց
նում է ա վան դա կան հա սա րա կու թյան քայ քայ մա նը։ Ար դյուն քում 
այդ հան րույթ նե րի քա ղա քա կան վեր նա խա վե րը դի մում են հա սա
րա կու թյան «ս տի պո ղա կան հա մե րաշխ ման»։ Սա են թադ րում է 
«ա վան դույ թի իշ խա նու թյան» մե խա նիզմ նե րի գի տակ ցա կան կի
րա ռու թյուն՝ հա սա րա կա կան հա մե րաշ խում (social solidarity) ա պա
հո վե լու հա մար։ Այլ խոս քով՝ քա ղա քա կան վեր նա խա վերն այդ նոր 
սո ցի ալմ շա կու թային և քա ղա քա կան պայ ման նե րում կի րա ռում են 
այն մե խա նիզմ նե րի սի մու լյակր նե րը, ո րոնք ա պա հո վում է ին հա
սա րա կու թյան հա մե րաշ խու մը մինչև ար դի ա կա նա ցու մը։ Այդ սի մու
լյակր նե րից ա մե նագլ խա վո րը խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյունն է, 
ո րի վրա են հիմն վում մնա ցյալ մե խա նիզմ նե րը8։ Ժա մա նա կա կից 
աշ խար հի այն պե տա կան կազ մա վո րում նե րը, ո րոնք չեն կա րո ղա ցել 
ամ բող ջու թյամբ ան ցնել ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով, 
դեռևս պահ պա նում են ա վան դա կան հա սա րա կու թյան սո ցի ալմ շա
կու թային կա պե րը։ Այս պայ ման նե րում ու ժե ղա նում է խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դու թյան նշա նա կու թյու նը, և իշ խա նա կան վեր նա խա վը գի
տակ ցա բար սկ սում է կա ռու ցար կել կամ զար գաց նել խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դի կեր պար։ Դա կա տար վում է գա ղա փա րա խո սու թյան, 
ԶԼՄնե րի, գրա կա նու թյան, ար վես տի և այլ մի ջոց նե րով9։ 

Օս մա նյան կայս րու թյան վեր ջին փու լի, ա պա Թուր քի այի Հան
րա պե տու թյան պատ մա քա ղա քա կան զար գաց ման կար ևո րա գույն 
գոր ծոն նե րից մե կը ավ տո րի տար իշ խա նու թյան և խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դու թյան առ կա յու թյունն է 10։ Այս գոր ծոն նե րի ա ռա ջաց ման 
և զար գաց ման պատ ճառ ներն ո ւղ ղա կի ո րեն կապ ված են Թուր քի այի 
սո ցի ալմ շա կու թային դի նա մի կայի հետ. ավ տո րի տար իշ խա նու

ГБПОУ МГОК, 2016, էջք 738749, 744:
8 Այլ կարևոր մեխանիզմներն են իշխանական ուղղահայաց կառավարման 

համակարգը, պետական գաղափարախոսության առկայությունն ու հանրայնացումը, 

պատմական միֆի ստեղծումը, նոր էթնիկության կամ «ավանդական» կառույցների 

կառուցարկումը։ Տե՛ս Бочаров В.В., նշվ. աշխ., էջ 745։
9 Տես Бочаров В.В., նշվ. աշխ., էջ 746։
10 Տես Гегамян В.Г., Характеристика модернизации в Турции в период кемалистской 
власти: попытка переоценки, Genesis: исторические исследования, № 6, Москва, 
2017, էջք 4455։
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թյու նը և խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյու նը հան րա պե տու թյան ար
դի ա կա նաց ման պայ ման նե րում նպաս տում է ին թուր քա կան ա վան
դա կան հա սա րա կու թյան հա մե րաշխ մա նը։ Դա պայ մա նա վոր ված 
էր այն հան գա ման քով, որ հան րա պե տա կան Թուր քի ան ձևա վոր վել 
էր ավ տո րի տար ար դի ա կա նաց ման ար դյուն քում, ո րի ըն թաց քում 
ժա մա նա կա կից պե տու թյուն ստեղ ծե լու հա մար փո խառ վել էր բա
րե փո խում նե րի ա րևմ տյան մո դե լը11։ Քե մա լա կան ռազ մա կանբյու
րոկ րա տա կան վեր նա խա վի՝ այս մո դե լով ի րա կա նաց րած լայ նա ծա
վալ փո փո խու թյու նե րի ար դյուն քում Թուր քի այի հա սա րա կու թյու նը 
զրկ վեց հա մե րաշխ ման հիմ նա կան ձևե րից, ո րոնք հիմն ված է ին 
«ա վան դույ թի իշ խա նու թյան վրա»։ Այդ պատ ճա ռով քե մա լա կան 
քա ղա քա կան վեր նա խա վը գի տակ ցա բար կի րա ռում էր հա սա րա
կու թյան հա մախմբ ման այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք «ա վան
դույ թի իշ խա նու թյան» սի մու լյակր ներ է ին։ Ստեղծ ված սո ցի ալմ շա
կու թային և հատ կա պես քա ղա քա կան հա մա կար գի պահ պան ման 
և զար գաց ման հա մար կար ևո րա գույն նշա նա կու թյուն ու ներ « խա
րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյան» սի մու լյակ րը, ո րը եր բեմն ձևա վո րում 
էր քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դի ան ձի պաշ տա մունք։ Այս սի մու լյակ րի 
կի րա ռու մը Թուր քի այի իշ խող վեր նա խա վի կող մից հան րա պե տու
թյան ստեղծ ման ա ռա ջին օ րե րից հան գեց րեց հիմ նա դիր նա խա գահ 
Մ. Ք. Ա թա թուր քի (19231938 թթ.) և ե րկ րորդ նա խա գահ Ի. Ի նո նյո ւի 
(19381950 թթ.) ան ձի պաշ տա մունք նե րի ձևա վոր մա նը12։ 

Թուր քի այի ներ կայիս նա խա գահ Ռ. Թ. Էր դո ղա նը ևս օգ տա գոր
ծում է խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյան կա ռու ցարկ ման մե խա նիզ
մը՝ հա սա րա կա կան մո բի լի զա ցի այի և իր հիմ նադ րած վար չա կար գի 
պահ պան ման հա մար։ Հզոր ա ռաջ նոր դի ան ձի շուրջ սո ցի ա լա կան 
հա մախմ բու մը հույժ կար ևոր է Էր դո ղա նի իշ խա նու թյան ամ րապնդ
ման հա մար։ 

11 Տես նույն տեղում:
12 Մինչդեռ ժամանակակից պատմագիտության մեջ Թուրքիայում խարիզմատիկ 

առաջնորդության ու անձի պաշտամունքի առաջացման պատճառները կապ

վում են քաղաքական գործիչների անձնային հատկանիշների և տիրապետող 

գաղափարախոսությունների հետ։ Սակայն թուրքական օրինակի պատմա

համեմատական դիտարկումն  արևելյան այլ քաղաքական համակարգերի համա

տեքստում ցույց է տալիս, որ «խարիզմատիկ առաջնորդությունը» մշտապես առկա 

է թուրքական քաղաքական համակարգում՝ հանդիսանալով սոցիալմշակութային 

դինամիկայի կարևորագույն բաղադրիչ։
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Էր դո ղա նի կեր պա րը, ո րի հիմ քում ըն կած է նրա « գա վա ռա
կան» ծա գու մը, ի նչ պես և այլ ա ռաջ նորդ նե րի դեպ քում ստա ցել է իր 
ոչ պաշ տո նա կան մա կա նու նը՝ ռե իս (reis  ա րա բե րեն՝ ղե կա վար)։ 
Թուր քա կան հա սա րա կու թյան մի զգա լի հատ վա ծը և մաս նա վո
րա պես նրանք, ո րոնք գյու ղա կան բնա կա վայ րե րից տե ղա փոխ վել 
են քա ղաք ներ և ակ տի վո րեն մաս նակ ցում են հա սա րա կա կանքա
ղա քա կան կյան քին, Էր դո ղա նի մեջ տես նում են յու րայի նի։ Սուն նի 
դա վա նա կան կողմ նո րո շում ու նե ցող այս զանգ վածն ա կա նա տես է 
դառ նում, թե ի նչ պես է Էր դո ղա նը գա վա ռա կան պահ պա նո ղա կա նու
թյու նը դարձ նում նոր գե րա կա մշա կու թային նոր մա։ Սրա մի ջո ցով 
նշ ված զանգ ված նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա նում զգալ ի րենց 
ա ռա վել սո ցի ա լա կա նաց ված և վայե լել ու ժեղ մե ծա մաս նու թյուն լի
նե լու հա ճույ քը (նախ կի նում այդ գե րա կա դիր քը պատ կա նում էր քե
մա լա կան աշ խար հիկ զանգ վա ծին)13։ Սրա ար դյուն քում Էր դո ղա նի 
պաշ տա մուն քը «սն վում է» ներք ևից. նրա հա մա կիր նե րը սր բաց նում 
են վեր ջի նիս և վե րագ րում նրան ար տա սո վոր մե տա ֆի զի կա կան 
հզո րու թյուն։14 Այս ա ռու մով ան հրա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել 2014 թ. 
օ գոս տո սին տե ղի ու նե ցած հետ ևյալ դեպ քը։ Ստամ բու լում ըն թա ցող 
ցույ ցի ժա մա նակ վար չա պե տի պաշ տո նը զբա ղեց նող Էր դո ղա նը, 
ե լույթն ը նդ հա տե լով, իր մոտ բե րել տվեց ամ բո խի ա ռա ջին շար քե
րում կանգ նած մի կնոջ, ո ւմ ի նք նազ գա ցո ղու թյու նը վա տա ցել է ր։ Կի
նը եր կու ձեռ քով բռ նեց բե մի վրա կանգ նած Էր դո ղա նի աջ ձեռ քը և 
սկ սեց ոգ ևոր ված բա ցա կան չել՝ «Աստ ված մեծ է»։ Նույն օ րը հա մա
ցան ցը ո ղող վեց այս դր վա գը ներ կա յաց նող հո լո վա կա նե րով, ո րոնք 
վեր նագր ված է ին « Կի նը, ո րն ա ռող ջա ցավ Էր դո ղա նի ձեռ քը բռ նե
լուց հե տո»15։ 

Ն մա նա տիպ դեպ քեր պար բե րա բար կրկն վում ե ն՝ ներ կա յաց
նե լով Էր դո ղա նին մե՛րթ որ պես մար գա րե, մե՛րթ որ պես գար նան 

13 Մանրամասն տե՛ս White J., Islamist Mobilization in Turkey: A Study in Vernacular 

Politics, University of Washington Press, 2002:
14 Մանրամասն տե՛ս Akyol M., Erdoganism [noun]. From “national will” to “man of 
the nation,” an abridged dictionary for the post-secular Turkish state, http://foreignpolicy.
com/2016/06/21/erdoganism-noun-erdogan-turkey-islam-akp/, հղվել է 10.11.2017 թ.:
15 Տես Erdoğan’ın Önüne Bayılan Kadını Sedye İle Getirdiler - İstanbul Maltepe Mitingi, 
https://www.youtube.com/watch?v=sGL09v4ipmY, հղվել է 10.11.2017 թ.:
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խորհր դա նիշ և այլն16։ Էր դո ղա նի մա սին նկա րա հան վում են գե ղար
վես տա կան և փաս տագ րա կան ֆիլ մեր17, գր վում են գր քեր18, ստեղծ
վում են նրան փա ռա բա նող ար վես տի զա նա զան գոր ծեր։ Թուր քի ա
յում և աշ խար հի խո շո րա գույն թուր քա կան հա մայնք նե րում գրե թե 
ա մե նաուր կա րե լի է հան դի պել Էր դո ղա նին պատ կե րող նկար ներ, 
շար ֆեր, դրոշ ներ։ Թուր քի ա յում տե ղադր վել են վեր ջի նիս ար ձան նե
րը19, նրա ա նու նով ան վա նա կոչ վել են կր թա կան20 ու մար զա կան21 և 
մի շարք այլ հաս տա տու թյուն ներ22։ 

Էր դո ղա նի պաշ տա մունքն ար տա հայտ վում և տա րած վում է ոչ 
մի այն մշա կու թային դրս ևո րում նե րի մի ջո ցով, այլև այն ա ռանցքն 
է, ո րի շուրջ կա ռուց վում է նոր թուր քա կան գա ղա փա րա խո սու թյու
նը՝ այդ պի սով մե ծաց նե լով Էր դո ղա նի սր բազ նու թյու նը։ Թուր քա կան 
հան րա պե տու թյան հիմ նադր ման ա ռա ջին շր ջա նից ի վեր գե րա կա 
գա ղա փա րա խո սու թյուն էր Ա թա թուր քի հիմ նադ րած քե մա լիզ մը, ո րը, 
սա կայն, աս տի ճա նա բար ան կում ապ րեց և ար դեն 1990ա կան նե րին 
ձևա վո րեց վա կո ւում։ Ա ռա ջա ցած վա կո ւու մը լց նե լու փորձ է կա տա
րում Էր դո ղա նի գլ խա վո րած իշ խող վեր նա խա վը՝ իր կեր տած նոր 
գա ղա փա րա խո սու թյամբ, ո րը հա վակ նում է տալ Թուր քի այի ան ցյա
լի, ներ կայի և ա պա գայի նոր մեկ նա բա նու թյու նը։ Այդ գա ղա փա րա
խո սու թյան հիմ քում ըն կած է սուն նի իս լա մա կան ազ գայ նա կա նու
թյու նը՝ հա մեմ ված օս մա նյան ժա ռան գու թյան վե րարժ ևոր մամբ. այն 
հա մադ րում է քե մա լա կա նու թյան բե րած թուրք ազ գայ նա կա նու թյու

16 Տես Gürsel K., The cult of Erdogan, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/08/
gursel-turkey-social-peace-erdogan-cult-polarization-akp.html, հղվել է 10.11.2017 թ.:
17 Տես The Chief: feature film to trace early life of Turkish president, https://www.
theguardian.com/world/2016/jan/15/the-chief-feature-film-trace-early-life-turkish-
president-erdogan, հղվել է 10.11.2017 թ.:
18 Տես Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayatı kitap oluyor, https://www.ahaber.com.tr/galeri/
turkiye/cumhurbaskani-erdoganin-hayati-kitap-oluyor, հղվել է 10.11.2017 թ.:
19 Տես Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 metrelik heykelini yaptı, http://www.hurriyet.com.
tr/cumhurbaskani-erdoganin-4-metrelik-heykelini-yapti-40217413, հղվել է 10.11.2017 թ.:
20 Տես Recep Tayyip Erdoğan University: https://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_
Erdo%C4%9Fan_University, հղվել է 10.11.2017 թ.:
21 Տես Recep Tayyip Erdoğan Stadium. https://en.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_
Erdo%C4%9Fan_Stadium, հղվել է 10.11.2017 թ.:
22 Տես Erdoğan, kendi adını taşıyan 45 milyon liralık imam hatip lisesini açtı, https://www.
aydinlik.com.tr/erdogan-kendi-adini-tasiyan-45-milyon-liralik-imam-hatip-lisesini-acti-
politika-eylul-2017, հղվել է 10.11.2017 թ.:
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նը և ա վան դա կան սուն նի ա կան իս լա մը՝ վե րած վե լով քա ղա քա կան 
մո բի լի զա ցի այի հիմ նա կան գոր ծի քի23։ Իշ խա նու թյուն ներն ի րենց 
ագ րե սիվ հռե տո րա բա նու թյան և սահ մա նած նոր դիս կուր սի մի ջո ցով 
լայ նո րեն տա րա ծում են այն։ Հա մա ձայն այս գա ղա փա րա խո սու
թյան՝ թուրք ժո ղո վուր դը ե րկ րորդ ան գամ մեծ պա տե րազմ է մղում 
ներ քին և ար տա քին թշ նա մի նե րի դեմ, ո րոնք փոր ձում են մաս նա
տել և ո չն չաց նել Թուր քի ան։ Ա ռա ջին նմա նա տիպ «ազ գային ա զա
տագ րա կան պա տե րազ մը», ը ստ սահ ման ված դիս կուր սի, նրանք 
մղել են Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի ա վար տից հե տո (19191923 թթ.) 
Ա թա թուր քի գլ խա վո րու թյամբ։ Այ սօր այդ պի սի եր կորդ պա տե րազմ 
է մղում Էր դո ղա նը և « տա նում իր ժո ղովր դին դե պի հաղ թա նակ»։ Որ
պես այդ հաղ թա նա կի գլ խա վոր ձեռ բե րում ներ կա յաց վում է 2016 թ. 
հու լի սյան զին վո րա կան հե ղաշրջ ման տա պա լու մը, ո րն ամ բող ջու
թյամբ վե րագր վում է Էր դո ղա նին և վեր ջի նիս հա մար փո ղոց դուրս 
ե կած ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րին24։ Այս ա ռու մով հե տաքրք րա
կան է, որ պար բե րա բար կո չեր են հն չում Էր դո ղա նին շնոր հել « գա
զի/ ղա զի»ի կո չում25, ի սկ փո ղոց նե րում կա րե լի է հան դի պել Էր դո ղա
նին գա զի ան վա նող պաս տառ ներ26։ 

Էր դո ղա նը չի բա վա րար վում հան րու թյան լայն զանգ ված նե րի 
հետ աշ խա տան քով, և տևա կան ժա մա նակ է՝ փո խում է իր քա ղա
քա կան հե նա րա նի կազ մը, ի նչ պես դա ժա մա նա կին ա րել էր Ա թա
թուր քը։ Հե նա րան նե րի դե րում հան դես են գա լիս իշ խա նա կան բյու
րոկ րա տի ան և Ա ԶԿն։ Իշ խող կու սակ ցու թյունն իր ստեղծ ման սկզբ
նա կան փու լում ու ներ մի քա նի ա ռաջ նորդ (Աբ դու լահ Գյուլ, Բյու

23 Տե՛ս մանրամասն՝ White J., Muslim Nationalism and the New Turks, Princeton 

University Press, 2014:
24 Տես Gingeras R., Is There a “Greater Turkey” On the Rise?, https://muftah.org/greater-
turkey-rise/, հղվել է 10.11.2017 թ.: 
25 «Գազի/Ղազի» (ىزاغ) կոչում են իսլամի համար պայքարող մարտիկներին։ 

Թուրքիայում ղազի են կոչվում նաև հայրենիքի համար պատերազմած հերոսներին։ 

Օրինակ՝ ղազիի կոչում ունի Մուսթաֆա Քեմալը։ Ղազի են համարվում նաև 

հերոսական պայքար ցույց տված բնակավայրերը (օրինակ՝ Այնթեփն այսօր 

կոչվում է ԳազիԱնթեփ՝ ի պատիվ հայերի և ֆրանսիացիների դեմ թուրքերի տարած 

հաղթանակի։
26 Տես  Keçiören Belediyesi’nin ‘Gazi Cumhurbaşkanımız’ Afişi Sosyal Medyanın 
Gündeminde, https://onedio.com/haber/kecioren-belediyesi-nin-gazi-cumhurbaskanimiz-
afisi-sosyal-medyanin-gundeminde-750028, հղվել է 10.11.2017 թ.:
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լենթ Ա րինչ, Ահ մեթ Դա վու թող լու), մինչ դեռ այ սօր այն վե րած վել է 
Էր դո ղա նի կու սակ ցու թյան, որ տեղ բո լոր կադ րե րը, կու սակ ցու թյուն 
մտ նե լով, ի րենց հա վա տար մու թյունն են հայտ նում նա խա գա հին և 
չեն կա րող մար տահ րա վեր նե տել վեր ջի նիս։ Հենց այս կադ րերն էլ 
աս տի ճա նա բար լց նում են իշ խա նա կան ա պա րա տը՝ այդ պի սով ը նդ
լայ նե լով Էր դո ղա նի հե նա րա նը։ Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, 
որ սա բնա կան գոր ծըն թաց է բո լոր ավ տո րի տար պե տու թյուն նե րի 
հա մար, սա կայն Թուր քի ա յում քե մա լա կան մի ա կու սակ ցա կան վար
չա կար գի վե րա ցու մից հե տո (1945 թ.) ոչ մի քա ղա քա կան ու ժի չէր 
հա ջող վել այս մասշ տա բով վե րահս կել ամ բողջ պե տա կան ա պա րա
տը։ 

Վե րո բե րյալ ե րեք գոր ծըն թաց նե րը նպաս տում են քա ղա քա կա
նու թյան ան ձնա վոր մա նը (personalization of politics), ո րը, ի նչ պես 
ցույց է տա լիս Թուր քի այի հան րա պե տա կան պատ մու թյան փոր ձը, 
բա վա կան պրակ տիկ և ազ դե ցիկ մի ջոց է իշ խա նու թյան ամ րապնդ
ման ճա նա պար հին։ 

Էր դո ղա նա կենտ րոն գե րա կա գա ղա փա րա խո սու թյու նը հան
գեց նում է այ լա կար ծու թյան սահ մա նա փակ մա նը, ի նչն ու ղեկց վում 
է հա սա րա կա կան լար վա ծու թյան և բևե ռաց վա ծու թյան ա ճով։ Բա ցի 
դրա նից՝ մե ծա նում է հա սա րա կու թյան ներ սում ագ րե սի ան և այ լա
տյա ցու թյու նը ոչ յու րային նե րի նկատ մամբ27։ Էր դո ղա նի կող մից ար
տա քին քա ղա քա կան ո րո շում նե րի մի անձ նյա կա յա ցու մը նույն պես 
բե րում է ան կան խա տե սե լի ու թյան, ո րը Մեր ձա վոր Ար ևել քում ա ռա
ջաց նում է նոր ռիս կեր՝ հաշ վի առ նե լով Թուր քի այի ու նե ցած դերն 
այս տա րա ծաշր ջա նում28։

2019 թ. Թուր քի ա յում տե ղի կու նե նան նա խա գա հա կան ը նտ
րու թյուն ներ, ո րոնց ար դյուն քում ը նտր ված ան ձը, հա մա ձայն նոր 
սահ մա նադ րու թյան, դե յու րե իր ձեռ քում կկենտ րո նաց նի ե րկ րի ո ղջ 
իշ խա նու թյու նը։ Ը նտր վե լու պա րա գա յում Էր դո ղա նը կկա րո ղա նա 
ա պա հո վել իր բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը մինչև 2029 թ.։ Սա կայն 
2017 թ. ապ րի լյան հան րաք վե ի ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ 

27 Տես օրինակ՝ Գեղամյան Վ., «Ինտերակտիվ քարտեզ. ազգայնամոլականության 

դրսևորումներ քրդերի դեմ», https://turkiyebilgi.wordpress.com/2016/12/18/

mobsagainstkurds/,  հղվել է 10.11.2017 թ.:
28 Տես Գեղամյան Վ., «Աթաթուրքի իսկական հետևորդը», https://allturkey.am/13892/

geghamyanataturk/, հղվել է 10.11.2017 թ.։



110

Թուր քի այի բնակ չու թյան ա ռն վազն կե սը կողմ չէ Էր դո ղա նի ավ տո
րի տար իշ խա նու թյան խո րաց մա նը։ Եվ այժմ նա խընտ րա կան պայ
քա րի շր ջա նակ նե րում Էր դո ղա նը փոր ձե լու է « նոր Ա թա թուր քի» կեր
պա րով մե ծաց նել ի րեն սա տա րող նե րի թի վը՝ գա լիք ը նտ րու թյուն նե
րում վս տահ հաղ թա նակ տա նե լու հա մար։ 

Այս պի սով, ա վան դա կան հա սա րա կու թյան ար դի ա կա նաց ման 
խն դիր նե րով ու պա հանջ նե րով կերտ վող Էր դո ղա նի ան ձի պաշ տա
մուն քը Թուր քի ա յում շա րու նա կում է զար գա նալ և վե րած վել ի նքնու
րույն քա ղա քա կան գոր ծո նի։ Այն է ա կան նշա նա կու թյուն ու նի ոչ 
մի այն սո ցի ալքա ղա քա կան հար թու թյու նում, այլև նո րա գույն ի մաս
տա վո րում է ստա նում թուր քա կան ժա մա նա կա կից մշա կույ թում։ 
Ո ւս տի՝ « ռե ի սի» գոր ծո նի ու սում նա սի րու թյու նը կրում է ար դի ա կան 
նշա նա կու թյուն և կա րող է օգ տա կար լի նել նաև հա մե մա տա կան ու
սում նա սի րու թյուն նե րում (comparative studies): 

 Բա նա լի բա ռեր  Թուր քի ա, Էր դո ղան, ար դի ա կա նա ցում, ան ձի պաշ-

տա մունք

ВАРУЖАН ГЕГАМЯН - “ВРЕМЯ НОВОГО РЕИСА”: КУЛЬТ ЛИЧ-
НОСТИ Р. Т. ЭРДОГАНА В СОВРЕМЕННОЙ ТУРЦИИ

В результате авторитарного сдвига в турецкой политике возросла роль 
культа личности Эрдогана, который создается в течении последних несколь-
ких лет. Однако вопрос конструкции культа преимущественно связывается 
с персональной характеристикой президента Турции Реджепа Таипа Эрдо-
гана и не проблематизируется. В данной статье мы предпринимаем попыт-
ку рассмотрения образования культа личности в более широком контексте 
модернизации незападных обществ. Кроме того, представлены основные 
формы созданного культа и их значение в турецкой политической и социо-
культурной жизни. 

Ключевые слова: Турция, Эрдоган, модернизация, культ личности
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VARUZHAN GEGHAMYAN - “AGE OF THE NEW REIS”: 
PERSONALITY CULT OF R.T. ERDOGAN IN MODERN TURKEY

As a consequence of the recent authoritarian turn in Turkish politics 
the influence of personality cult of the president R.T. Erdogan gained more 
importance. “Liberal enemies” of Erdogan tend to discuss the construction of 
the “Reis cult” mainly from the perspective of his personal characteristics and 
generally don’t problematize this issue. Meanwhile, personality cult is a part 
of the broader problem of modernization of non-Western societies. From this 
perspective we discuss non-personalistic roots of the personality cult of Erdogan 
and summarize its role in modern Turkey. 

 Key words: Turkey, modernization, cult of personality
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 ՊԱՏ ՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐ ԴԱ ԲԱ ՆՈՒԹՅՈՒՆ. 
ՆՈՐ ՀՈ ՐԻ ԶՈՆ ՆԵՐ 

(Վ.Գ. Գե ղա մյա նի « Սո ցի ալմ շա կու թային դի նա մի կան Թուր քի ա
յում Ի. Ի նո նյո ւի նա խա գա հու թյան օ րոք (19381950 թթ.)» ա տե նա

խո սու թյան վե րա բե րյալ)

 Վիկ տոր Բո չա րով, ՍՊՊՀ

 Ժա մա նա կա կից աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում 
շա րու նա կում են է ա կան դեր խա ղալ այն քա ղա քա կան գոր ծիչ նե
րը, ո րոնք աչ քի են ը նկ նում ի րենց խա րիզ մա տիկ իշ խա նու թյամբ, 
և ո րոն ցով բնո րոշ վում է տվյալ պե տա կան կազ մա վոր ման ամ բողջ 
քա ղա քա կան մշա կույ թը։ Այդ պի սի գոր ծիչ ներ հան դի պում են հատ
կա պես Ար ևել քի (կամ «ոչ Ա րև մուտ քի»/Non West) պե տու թյուն նե
րում, որ տեղ պե տու թյան ա ռաջ նոր դի խա րիզ մա տիկ կեր պարն ան
հրա ժեշտ պայ ման է իշ խա նու թյան լե գի տի մու թյան հա մար։ Ի շարս 
այլ գոր ծոն նե րի՝ ղե կա վա րի խա րիզ մա տիկ իշ խա նու թյան վրա են 
հիմն ված այն պի սի վար չա կար գեր, ի նչ պի սիք գոր ծում են Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի ե րկր նե րից շա տե րում (Հոր դա նան, Պար սից ծո ցի ե րկր ներ, 
Թուր քի ա), Մի ջին և Ար ևե լյան Ա սի ա նե րի ե րկր նե րում։

 Քա ղա քա կան գի տու թյան տե սա բան նե րը խա րիզ մա տիկ ա ռաջ
նոր դու թյու նը բա ցատ րում են ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում 
տվյալ պե տա կան կազ մա վոր ման մեջ քա ղա քա կան գոր ծըն թա ցի 
յու րա հատ կու թյուն նե րով1։ Սա կայն այս մո տե ցու մը բա վա րար չէ՝ 
բա ցատ րե լու հա մար, օ րի նակ, թե ին չու է ար դի ա կա նաց ման բարդ 
ու հա մե մա տա բար եր կար ճա նա պարհ ան ցած Թուր քի այի Հան
րա պե տու թյու նում ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա պար հով ը նտր ված 
ա ռաջ նորդն աս տի ճա նա բար վե րած վում ավ տո րի տար նկր տում ներ 
ու նե ցող քա ղա քա կան գործ չի, ո րը քայլ առ քայլ իր շուրջ կա ռու ցում 
է «սր բազ նային մի ջա վայր» (sacrality)2։

1 Տես Pye L., Pye M., Asian Power and Politics: The Cultural Dimension of Politics. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1985. էջք 1630:
2 Տես Akyol M., Coming soon: Erdogan ‘The Chief’, Al-Monitor, 13.02.2017, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/02/turkey-erdogan-movie-boost-cult-
personality.html,  հղվել է 10.10.2017 թ.։
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Այս և նման ի րո ղու թյուն նե րը բա ցատ րե լու հա մար՝ ան հրա ժեշ
տու թյուն է ա ռա ջա նում ան դրա դառ նալ հա սա րա կու թյան սո ցի ալ
պատ մա կան զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ո րոնց 
վրա էլ հեն վում է խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դը։ Ոչ ա րևմ տյան հա
սա րա կու թյուն նե րում, չնա յած ար դի ա կանց ման փոր ձե րին, է ա կան 
դեր է խա ղում, այս պես կոչ ված, ա վան դա կա նու թյան ֆե նո մե նը 
(traditionalism), ո րն է ա կա նո րեն տար բե րում է Ար ևել քն Ա րև մուտ
քից։ Սա էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ 
Ար ևելքն ու Ա րև մուտքն ու նեն պատ մա կան զար գաց ման սկզ բուն քո
րեն տար բեր ըն թացք, ին չը հիմն ված է զար գաց ման գոր ծըն թա ցում 
« հա սա րա կու թյան» և «մ շա կույ թի» դե րով։ Ա րև մուտ քում ա վան դա
կան հա սա րա կու թյան փլու զումն ար դի ա կա նաց ման ժա մա նակ ըն
թա նում էր ներ քին խն դիր նե րի ար դյուն քում, ին չը պայ մա նա վոր ված 
էր սո ցի ա լա կան ան հա տա կա նու թյամբ (social individualization), 
ո րը ծնում էր ի րեն հա մա պա տաս խան «մ շա կույթ» (տն տե սա կան, 
ի րա վա կան, քա ղա քա կան)։ Ի տար բե րու թյուն Ա րև մուտ քի՝ Ար ևել
քի ար դի ա կա նա ցումն ըն թա նում էր ոչ թե սե փա կան հան րույ թի ներ
քին « պա հան ջով», այլ փո խառ ված էր (կա՛մ կա մա վոր, կա՛մ պար
տադր ված (գա ղու թա տե րե րի կող մից)) Ա րև մուտ քից։ Փո խառ ված 
ա րևմ տյան «մ շա կույ թը», ի նչ պես ցույց է տա լիս Ար ևել քի ե րկր նե րի 
վեր ջին հա րյու րա մյա կի պատ մու թյու նը, հա մա պա տաս խան ձևով չի 
ձևա փո խել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն ու հա սա րա կու
թյու նը՝ չնա յած ա մե նա տար բեր բնույ թի « բա րե փո խիչ նե րի» և «ար
դի ա կա նաց նող նե րի»՝ հա ճախ ան կեղծ ցան կու թյուն նե րի։ Մաս նա
վո րա պես, ի նչ պես ցույց է տա լիս Ար ևել քի պե տու թյուն նե րի հա սա
րա կա կանքա ղա քա կան փոր ձը, ա րևմ տյան ար ժեք նե րի ներդ րումն 
ար ևե լյան սո ցի ու մի մեջ ա մե նուր հան գեց նում է « քաո սի», ի նչն իր 
հեր թին կա րող է հան գեց նել պե տա կա նու թյան քայ քայ ման։ Սա է 
պատ ճա ռը, որ տվյալ պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կան է լի տա նե րը 
վաղ թե ո ւշ բռ նում են «ա վան դա կա նաց ման» (traditionalization) ու
ղին, ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում «ար խաի զա ցում», այլ ա վե լի շատ 
են թադ րում է «ա վան դույ թի ու ժի» մե խա նիզմ նե րի կի րա ռում հա սա
րա կա կան հա մե րաշ խու թյան (solidarization) նպա տա կով՝ որ պես 
հա սա րա կու թյան աս տի ճա նա կան զար գաց ման ան հրա ժեշտ նա
խա պայ ման3։ 

3 Խմբային համերաշխության նախկին ձևերի փլուզումը չի առաջացնում նոր 
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«Ա վան դա կա նաց ման» հա մար կար ևո րա գույն հան գա մանք է 
«ա վան դույ թի ու ժի» գլ խա վոր դրս ևո րում նե րից մե կը՝ խա րիզ մա
տիկ ա ռաջ նոր դի առ կա յու թյու նը, ո րն ա պա հո վում է ամ բողջ պե տա
կան կա ռույ ցի կա յու նու թյու նը։ Քա ղա քա կան գործ չի խա րիզ մա տիկ 
բնույ թը ներ կա յաց ված է նաև Ա րև մուտ քում, որ տեղ ա ռաջ նոր դի 
խա րիզ մա տիկ գոր ծե լաոճն ա պա հո վում է ո րո շա կի զանգ վա ծային 
ա ջակ ցու թյուն (ա մե նա թարմ օ րի նակ նե րից մե կը Ա ՄՆ նա խա գահ 
Դո նալդ Թրամփն է)։ Սա կայն ի տար բե րու թյուն Ար ևել քի՝ այս տեղ 
ռա ցի ո նալ քա ղա քա կան մշա կույ թը դե րա կա տար նե րի գի տա կու
թյան մեջ ա ռա ջաց նում է «ի մաս տային խո չըն դոտ», ին չը հնա րա
վո րու թյուն չի տա լիս, որ հա ջոր դող քա ղա քա կան քայ լե րը հիմն ված 
լի նեն խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դից ստաց վող ոչ ռա ցի ո նալ ազ դակ
նե րի վրա։ 

Աչ քի ա ռջև ու նե նա լով առ կա այս հար ցադ րում նե րը՝ թյուր քա
գետ Վա րու ժան Գե ղա մյանն իր թեկ նա ծո ւա կան ա տե նա խո սու թյան 
մեջ փորձ է կա տա րել մեկ հե տա զո տա կան խնդ րի (case study) մի ջո
ցով վեր հա նել խա րիզ մայի կա ռու ցարկ ման մե խա նիզմ ներն ու դե րը 
Թուր քի ա յում։ Ը նդ ո րում՝ հե ղի նա կը հա մա րում է, որ խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դու թյու նը հա ճախ հան գեց նում է մեկ այլ եր ևույ թի՝ ան ձի 
պաշ տա մուն քի ձևա վոր ման, ին չի օ րի նակ նե րը շատ է ին ի նչ պես       
20րդ դա րում, այն պես էլ մեր օ րե րում։ 

Հե ղի նակն ու սում նա սի րել է Թուր քի այի ե րկ րորդ նա խա գահ, 
«Ազ գային շեֆ» տիտ ղո սը կրող Իս մեթ Ի նո նյո ւի նա խա գա հու թյան 
ըն թաց քում (19381950 թթ.) վեր ջի նիս շուրջ կա ռու ցարկ վող խա րիզ
ման և ան հա տի պաշ տա մուն քը։ Աշ խա տան քում հիմ նա կան ու շադ
րու թյու նը դարձ վել է նշյալ ի րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր ման մե խա նիզմ
նե րի վրա, ա սել է թե՝ ա ռանց քային հե տա զո տա կան հար ցը ոչ այն

մեխանիզմներ, որոնք հնարավորություն կտային Արևելքին ստանալու նոր սոցիա

լականացում, ինչն իր հերթին Արևմուտքի օրինակով կապահովեր պետության 

զարգացումը։ Այդ պատճառով հասարակության կայունացման համար գործի 

է դրվում «հարկադրական համերաշխացումը», ինչը ենթադրում է քաղաքական 

էլիտայի կողմից նախկինում առկա որոշ մեխանիզմների կիրառություն։ Այս դեպքում 

դրանք «ավանդույթի ուժի» սոցիալական կառուցարկումներն են։ Ավելի մանրամասն 

տե՛ս՝ Бочаров В.В., Традиционализм Востока как «принудительная солидарность» 
(антропологический подход) // Власть и насилие в незападных обществах. Проблемы 
теоретического осмысления и опыт практического изучения. М.: Издательство 
ГБПОУ МГОК, 2016, էջք 738749:
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քան «ին չո՞ւ»ն է, որ քան «ինչ պե՞ս»ը։ 
Այս հար ցի պա տաս խան նե րը տա լու հա մար Վ. Գե ղա մյանն 

ու սում նա սի րել է « պաշ տա մուն քի ար տադ րանք նե րը» (հեղ.)՝ ար
վես տի գոր ծեր (ար ձան ներ, կի սանդ րի ներ, պաս տառ ներ, նկար ներ, 
ծաղ րան կար ներ և այլն), գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյուն, տո ներ 
և մար զա կան մի ջո ցա ռում ներ։ Ներ կա յաց ված նյու թը հս տակ ցու
ցադ րում է թե՛ այդ «ար տադ րան քի» հե ղի նակ նե րի և թե՛ հան րույ թի 
(ո րին ո ւղղ ված է ին այս ար տադ րանք նե րը) հա սա րա կա կան գի
տակ ցու թյու նը, ի նչ պես նաև նշ ված խմ բե րի պա հանջ նե րը իշ խա
նու թյան ո րո շա կի տե սա կի հան դեպ։ Վեր են հան ված նաև նշ ված 
ժա մա նա կա հատ վա ծում իշ խա նու թյունհա սա րա կու թյուն հա րա
բե րու թյուն նե րի կա ռու ցարկ ման ըն թաց քում թե՛ իշ խա նու թյան և թե՛ 
«աուտ սայ դեր նե րի» կող մից կի րառ ված գի տակ ցու թյան շեր տե րը։ 
Մաս նա վո րա պես՝ ներ կա յաց ված են թուրք գոր ծիչ նե րի գա ղա փա
րա կան մտա ծո ղու թյան այն դր վագ նե րը (քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դի 
դե րի ու կա տա րե լիք գոր ծա ռույթ նե րի մա սին), ո րոնք վկա յում են ժա
մա նա կի թուրք մտա վո րա կա նու թյան մտա ծո ղու թյան մեջ ո րո շա կի 
« կա խար դա կան» շեր տի գո յու թյան մա սին, ո րոնք ժա մա նա կին վեր
հա նել են ի րենց պատ մա հո գե բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
ժա մա նակ մար դու հո գե բա նու թյան այն պի սի հայտ նի գիտ նա կան
ներ, ի նչ պի սիք են Լ.Ս. Վի գոտս կին, Ա.Ռ. Լու րի են։ Այս « կա խար դա
կան շերտն» ա պա հո վում է հա սա րա կու թյան կող մից խա րիզ մա տիկ 
ա ռաջ նոր դի ըն կա լու մը4։ 

Մի ով բա նիվ, պա տաս խա նե լով «ինչ պե՞ս» հար ցին՝ հե ղի նա կը, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, եզ րա կա ցու թյուն ներ է ա նում «ին չո՞ւ» հար ցի վե
րա բե րյալ։ Մաս նա վո րա պես՝ հա մո զիչ կեր պով ցույց է տր ված, որ Ի. 
Ի նո նյո ւի նա խա գա հու թյան օ րոք Թուր քի ա յում հաս տատ ված քա
ղա քա կան վար չա կարգն օ րի նա չափ էր զանգ ված նե րի հա սա րա կա
կան գի տակ ցու թյան զար գաց ման աս տի ճա նի հետ, ի նչ պես նաև իշ
խա նու թյան կազ մա կերպ ման մի ջո ցի հան դեպ հա սա րա կա կան այն 
պա հան ջի հետ, ո րը զանգ ված նե րը դի տար կում է ին որ պես լե գի տիմ։ 

Աշ խա տան քում հե ղի նա կը կի րա ռում է պատ մա կան մար դա բա

4 Տես Бочаров В.В., Восток: харизматическое лидерство и общественная солидарность 
(антропологический аспект), Власть и насилие в незападных обществах: актуальные 
проблемы исследований. Москва, 28-27.05.2016, Московский государственный 
образовательный комплекс, 2016, էջք 1719։
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նու թյան մի քա նի մո տե ցում ներ։ Մաս նա վո րա պես՝ հե տաքրք րա կան 
էր միկ րո պատ մու թյան (microhistory) և սո ցի ալմ շա կու թային մար
դա բա նու թյան և դիս կուրս վեր լու ծու թյան հե տա զո տա կան գոր ծի
քա կազ մի կի րա ռու թյու նը։ Այս ա ռռւ մով պետք է ա ռանձ նաց նել քե
մա լա կան շր ջա նի գա ղա փա րա խոս նե րի պատ կե րա ցում նե րը ե րկ րի 
նա խա գա հի դե րի ու գոր ծա ռույթ նե րի մա սին։ Հե տաքրք րա կան է, որ 
այդ պատ կե րա ցում նե րի ո րոշ դրս ևո րում ներ կա րե լի է նկա տել նաև 
մեր օ րե րում Թուր քի այի նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րի ը նդ լայն
ման քն նար կում նե րի հա մա տեքս տում։ Դրանց հա մե մա տու թյու նը 
կա րող է հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել հաս կա նա լու գե րա կա գա ղա փա
րա կան դիս կուր սի լեզ վի զար գաց ման տրա մա բա նու թյու նը։ Նո րա
մու ծու թյուն է այս շր ջա նի մա սին վե րա բե րող վա վե րագ րե րի կող քին 
տես նել նաև մշա կույ թի օբյեկտ նե րի կի րա ռու թյու նը որ պես կար ևոր 
աղ բյուր։ Այս ա ռու մով ա ռա վել հա ջող օ րի նակ է Ստամ բու լի կենտ
րո նա կան Թաք սիմ հրա պա րա կի՝ որ պես իշ խա նու թյան կերտ ման և 
տա րած ման տա րած քի ու սում նա սի րու թյու նը, քա նի որ այս տեղ մենք 
տես նում ե նք, թե ի նչ պես է ձևա վոր վել մեր օ րե րում Թաք սի մի քա
ղա քա կան նշա նա կու թյու նը որ պես իշ խա նու թյունհա սա րա կու թյուն 
հա րա բե րու թյուն նե րի կար ևոր հանգր վան5։

Նշ ված հա մա տեքս տում պետք է ա ռանձ նաց նել հե ղի նա կի կող
մից պար բե րա բար կի րառ վող հնար քը, ո րով նա աշ խա տան քի տար
բեր հատ ված նե րում գոր ծի է դնում ժա մա նա կա կից պատ մագրու
թյան ևս մեկ կար ևոր մո տե ցում՝ հա մե մա տա կան պատ մու թյու նը 
(comparative history), ին չի շնոր հիվ ա վե լի ակ ներև են դառ նում հա մե
մա տու թյուն նե րը և օ րի նա չա փու թյուն նե րը Թուր քի այի պատ մու թյան 
վաղ և ա վե լի ժա մա նա կա կից փու լե րի, ի նչ պես նաև այլ ե րկր նե րի 
և տա րա ծաշր ջան նե րի հետ։ Մեր կող մից հա վե լենք, որ այս ո ւղ ղու
թյամբ հա մե մա տա կան աշ խա տան քի հա րուստ դաշտ են ներ կա
յաց նում հատ կա պես Մի ջին Ա սի այի ե րկր նե րը։ 

Սա կայն հե ղի նա կի աշ խա տանքն ար դի ա կան է ա ռա ջին հեր թին 
նրա նով, որ, ի նչ պես վե րը նշե ցինք, հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռն ված 
պատ մա կան մար դա բա նու թյան մի ջո ցով վեր հա նել մի նյութ, ո րը 
կօգ նի ա վե լի խո րը հաս կա նա լու ժա մա նա կա կից հա սա րա կա գի տու
թյան կար ևո րա գույն գի տա կան խն դիր նե րից մե կը։ Այդ խն դի րը կա

5 Այստեղ բավական է հիշել 2013 թ. Թաքսիմում գնտվող Գեզի այգու շուրջ սկսված և 

հետագայում ծավալված իրադարձությունները։
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ռա ջար կե ինք ձևա կեր պել հետ ևյալ կերպ. «ո՞ւր է գնում Ար ևել քը/ոչ 
Ա րև մուտ քը» կամ ը նդ հան րա պես՝ աշ խար հը։ Մենք տես նում ե նք, որ 
գործ նա կա նում գրե թե բո լոր մակ րո սո ցի ո լո գի ա կան տե սու թյուն նե րը 
« պար տադ րում են դեռ եր կար ապ րել». ա կն հայտ է, որ հե տաձգվում 
է « պատ մու թյան ա վար տը», տա պալ վեց կո մու նիս տա կան նա խա գի
ծը և այլն։ Ար ևել քում (ոչ Ա րև մուտ քում) ա մե նուր յու րօ րի նակ վե րա
դարձ է դե պի «ա վան դա կա նու թյու նը», ին չը դրս ևոր վում է նույ նիսկ 
Ա րև մուտ քում (օ րի նակ՝ Ա ՄՆ 2016 թ. ը նտ րու թյուն նե րը, աջ կու սակ
ցու թյուն նե րի դե րա կա տա րու թյան մե ծա ցու մը ԵՄ ե րկր նե րում և 
այլն)։ Մաս նա վո րա պես՝ « խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նոր դու թյու նը», ո րը 
քա ղա քա գետ նե րը հա մա րում է ին ար ևե լյան/ո չարևմ տյան քա ղա քա
կա նու թյան յու րա հատ կու թյուն, դար ձյալ վե րած վում է կար ևոր գոր
ծո նի նաև Ա րև մուտ քում։
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 ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ Ե ԳԻՊ ՏՈ ՍԻ 
ՀԵՏ «Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱՆ ԳԱՐ ՆԱՆ» ՀԱ ՄԱ ՇԱ ՐՈՒՄ

 
Էդ գար Էլ բա կյան, ԵՊՀ

Ներածություն. Եգիպտոսի նշանակությունը Թուրքիայի ար
տաքինքաղաքականությանմեջ

«Ա րա բա կան գար նան» հե ղաշր ջու մից հե տո ա ռա ջին ան գամ 
Ե գիպ տո սում պաշ տո նա կան այ ցով գտն վող (12 սեպ տեմ բե րի 2011 
թ.) Թուր քի այի վար չա պետ Ռե ջեփ Էր դո ղա նին ցու ցա րար նե րի 
բազ մու թյու նը ող ջու նում էր « Բա րի՜ գա լուստ քո ե րկ րորդ հայ րե-
նիք Ե գիպ տոս», «Ե գիպ տո սը և Թուր քի ան մեկ բռունցք են» բնույ
թի վան կար կում նե րով1։ Էր դո ղա նը, իր հեր թին ան դրա դառ նա լով այդ 
հյու րըն կալ դի մա վո րու թյա նը, նշեց, որ ի րեն զգում է ոչ թե օ տար ե րկ
րում, այլ սե փա կան տա նը՝ հա վե լե լով՝ «... մենք մի ըն տա նիք ե նք»2։ 
Այս հայ տա րա րու թյուն ներն ար վել են Ե գիպ տո սում հե ղաշր ջու մից 
հե տո « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» շուրջ եր կու սու կե սա մյա իշ խա
նա կա լու թյան ըն թաց քում, ե րբ Թուր քի այի և Ե գիպ տո սի միջև հա
րա բե րու թյուն ներն ա ռանձ նա նում է ին ռազ մա վա րա կան գոր ծակ
ցու թյա նը բնո րոշ տար րե րով։ Պատ մա կան այս կար ճատև շր ջա նը 
և դրա ու սում նա սի րու թյունն ա ռանց քային նշա նա կու թյուն ու նեն՝ 
Ե գիպ տո սի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով վեր հա նե լու տվյալ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում Թուր քի այի մեր ձա վո րար ևե լյան քա ղա քա
կա նու թյան է ու թյունն ու հիմ նա կան գծե րը։ 

Առ հա սա րակ Ե գիպ տո սի ռազ մա վա րա կան դե րա կա տա րու
թյու նը թուր քա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հա մա շա րում 
բազ մա տարր է՝ ը նդ հա նուր պատ մամ շա կու թային ժա ռան գու թյու
նից մինչև տն տե սա կան և ան վտան գային բա ղադ րիչ։ Նախ՝ պայ
մա նա վոր ված իր աշ խար հագ րա կան դիր քով՝ Ե գիպ տոսն ա ռանց

1 Տես  Watson I., Fahmy M. F., Turkish prime minister arrives for visit to Egypt as 
role widens, 14.09.2011, http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/09/12/turkey.

diplomacy/, հղվել է 11.02.2017 թ.։
2 Erdoğan’ın Ortadoğu hesabı, 15.09.2011, http://gundem.bugun.com.tr/erdoganin-
ortadogu-hesabi-haberi/169217, հղվել է 11.02.2017 թ.։
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քային նշա նա կու թյուն ու նի Թուր քի այի հա մար դե պի Պար սից ծո ցի 
ե րկր ներ և աֆ րի կյան շու կա ներ հաս նե լու հար ցում։ Մյուս կող մից՝ 
Թուր քի ան և Ե գիպ տո սը սահ մա նա կից են Մի ջերկ րա կան ծո վում, 
ին չը լրա ցու ցիչ ան վտան գային և տն տե սա կան բա ղադ րիչ է հա ղոր
դում ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րին։ Բա ցի այդ, Ե գիպ տո սը վճ ռո
րոշ ազ դե ցու թյուն ու նի նե ղո սյան ե րկ րա քա ղա քա կա նու թյան և այդ 
են թա տա րա ծաշր ջա նի ե րկր նե րի զար գաց ման վրա։ Այս ա ռու մով 
ու շագ րավ են վար չա պետ Էր դո ղա նի խոս քե րը Թուր քի աԵ գիպ
տոս տն տե սա կան խորհր դի հան դիպ ման ժա մա նակ (սեպ տեմ բեր 
2011 թ.). « Մեր եղ բայր Ե գիպ տո սը Ար ևե լյան Աֆ րի կայի բա րօ րու-
թյու նը Նե ղո սի մի ջո ցով Մի ջերկ րա կան է տե ղա փո խում։ Թուր քի-
ան նե ղուց նե րի մի ջո ցով Եվ րա սի այի է ներ գի ան և դի նա միզ մը, ի սկ 
Սեյ հան և Ջեյ հան գե տե րի մի ջո ցով Ա նա տո լի այի բա րօ րու թյունն է 
հասց նում Մի ջերկ րա կան»3։

 Թուր քի այի հա մար Ե գիպ տո սի եր րորդ՝ ոչ պա կաս կար ևոր նշա
նա կու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Իս րայե լի և իս րայե լապա ղես
տի նյան (ա րա բաիս րայե լա կան) հա կա մար տու թյան հար ցում վեր
ջի նիս ու նե ցած դիր քո րոշ մամբ։ Իս րայե լա կան գոր ծո նը մշ տա պես 
վճ ռո րոշ, եր բեմն էլ հա վա սա րակշ ռող դեր է ու նե ցել թուրքե գիպ տա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում։ 1958 թ. Ե գիպ տո սի և Սի րի այի կող մից 
Մի ա ցյալ Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մից հե տո Թուր
քի ան, ձգ տե լով թույլ չտալ տա րա ծաշր ջա նային մե զո հա վա սա րակշ
ռու թյան խախ տումն ի վնաս ի րեն, ան մի ջա պես դի մեց Իս րայե լի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի սեր տաց մա նը4։ Ի նչ վե րա բե րում է քն նարկ վող 
շր ջա նին, ա պա ի նչ պես Ե գիպ տո սի բազ մա մյա նա խա գահ Հոս նի 
Մու բա րաքն էր բնո րո շել, Ե գիպ տո սը « պահ պա նում է քեմփդևի դյան 
հա մա կար գը»5։ Թուր քի այի իս րայե լա կան քա ղա քա կա նու թյան փո

3 Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ելույթը ԹուրքիաԵգիպտոս Աշխա

տանքային խորհրդի հավաքին, «Գիտական ալիք»-ի բաժնում (“YouTube”), 

15.09.2011, https։//www.youtube.com/watch?v=xIUzu6y1QKA, արխիվացվել և հղվել 

է 12.02.2017թ.։
4 Տես Huber D., Turkish-Israeli Relations in a Changing Strategic Environment,  https://
drive.google.com/open?id=1Hby4ijO4oYQG5XCfsVAR1S94R9pmKRgQ, հղվել է 
22.02.2017 թ.։
5 Yilmaz N., Ustun K., The Erdoğan Effect. Turkey, Egypt and the Future of the Middle 
East, The Cairo Review of Global Affairs, Issue 3, Cairo, Fall 2011, pp. 88-89,  https://
www.academia.edu/2376499/The_Erdo%C4%9Fan_Effect_Turkey_Egypt_and_the_
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փոխ ման պայ ման նե րում՝ վեր ջինս սկ սեց աս տի ճա նա բար հա վա
նու թյան չար ժա նաց նել Պա ղես տի նի հան դեպ Ե գիպ տո սի քա ղա քա
կա նու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ Ռա ֆա հի ան ցա կե տը փակ պա հե լու 
հար ցում6։ 

Թուրքեգիպտական հարաբերությունները Եգիպտոսում
«Մահմեդականեղբայրների»իշխանությանօրոք

 Թուր քի ան ա ռա ջին նե րից էր, որ սա տա րեց ե գիպ տա ցի հե ղա
փո խա կան նե րին՝ կոչ ա նե լով Մու բա րա քին «ըն դա ռաջ գնա լու ժո-
ղովր դի ա ղա ղա կա ձայն պա հան ջին»։ Խոս քը 2011 թ. Ե գիպ տո սում 
հա կա կա ռա վա րա կան շարժ ման սկզբ նա վո րու մից ըն դա մե նը վեց օր 
ան ց՝ փետր վա րի 1ին, Թուր քի այի ազ գային մեծ ժո ղո վում Ար դա րու
թյուն և զար գա ցում կու սակ ցու թյան խմ բակ ցու թյան նիս տի ժա մա
նակ Էր դո ղա նի հայտ նի ե լույ թի մա սին է, որ տեղ պար զո րեն ներ կա
յաց ված էր Թուր քի այի մեր ձա վո րար ևե լյան տես լա կա նը Թու նի սի և 
Ե գիպ տո սի ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ նա պատ կե րին7։ 

Անդ րա դառ նա լով տա րա ծաշր ջա նային վեր ջին հրա տապ զար
գա ցում նե րին՝ Էր դո ղա նը նշեց. «ԱԶԿ-ն միշտ ի րա վուն քի և ա զա-
տու թյուն նե րի կողմ նա կիցն է ե ղել... Ա ԶԿ-ն միշտ ա ռա ջա դի մա կան 
ժո ղովր դա վա րու թյան կողմ նա կիցն է ե ղել»։ Տա րա ծաշր ջա նային 
ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սով այս խոս քե րը որ պես նա խա բան օգ
տա գոր ծե լով՝ Էր դո ղանն իր հե տա գա ա սե լի քը ծան րաց րեց ներ քո
բե րյալ թե զե րի վրա.

• ԱԶԿն իր կա ռա վար ման սկզ բունք նե րով մարմ նա վո րում է ժո

Future_of_the_Middle_East_Nuh_Yilmaz_and_Kadir_%C3%9Cst%C3%BCn, հղվել է 

12.02.2017 թ.։
6 Տես նույն տեղում, էջ 89։
7 Տես ելույթի ամբողջական տեքստը՝ քաղված ԱԶԿ պաշտոնական կայքից, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 1 Şubat 2011 tarihli AK Parti grup toplantısı konuşması,
https://tr.wikisource.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan%27%C4%B1n
_1_%C5%9Eubat_2011_tarihli_AK_Parti_grup_toplant%C4%B1s%C4%B1_
konu%C5%9Fmas%C4%B1, հղվել է 15.02.2017 թ.։ Ելույթի ամբողջական տեսագրու

թյունը՝ բացառյալ առաջին երկու նախադասությունը, տե՛ս Թուրքիայի վարչապետ 

Ռեջեփ Էրդողանի ելույթը ԹԱՄԺում ԱԶԿ խմբակցության նիստին, «Գիտական 

ալիք»-ի բաժնում (“YouTube”), 01.02.2011, 

https։//www.youtube.com/watch?v=pdyd4IHCsw, արխիվացվել և հղվել է 15.02.2017 թ.։



121ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

ղովր դա վա րու թյու նը, ը ստ ո րում՝ այն ոչ մի այն Թուր քի ա յում, այլև 
ամ բողջ աշ խար հում «ա ռանց վա րա նե լու ... զրկ վա ծի և ա նի րավ-
վա ծի կող քին է ե ղել՝ մշ տա պես ճա կատ կազ մե լով ստա տուս-ք վոյի 
(ը նդգ ծումն ի մն է – Է .Է.), ճն շում նե րի և ա նար դա րու թյան դեմ»,

•  ճիշտ ի նչ պես ի րենց հա մար, այն պես էլ «եղ բայր ժո ղո վուրդ նե
րի» հա մար Թուր քի ան/ԱԶԿն ցան կա նում է բար գա վա ճում, կա յու
նու թյուն, ան վտան գու թյուն, զար գա ցում, մի աս նու թյուն։ Ա ԶԿի սկզ
բունքն է՝ «ապ րեց րո՛ւ մար դուն, որ ապ րի պե տու թյու նը»։ 

Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հա մար պայ քա րե լը յու րա
քան չյու րի բնա կան ի րա վունքն է, սա կայն ա ռանց բռ նու թյան դի մե
լու, ա ռանց այդ պայ քա րին ա հա բեկ չու թյուն խառ նե լու8։ 

Այս տրա մա բա նու թյամբ էլ շա րադր ված էր Ե գիպ տո սի նա խա
գա հին և ը նդ դի մա դիր ժո ղովր դին ո ւղղ ված կո չի հատ վա ծը. «Ա ռանց 
վա րա նե լու ըն դու նե՛ք ժո ղովր դի պա հանջն առ փո փո խու թյուն-
ներ...»։ Ա պա, դառ նա լով ար դեն «ե գիպ տա ցի եղ բայր նե րին»՝ Էր
դո ղանն ա սաց. «... այս դի մադ րու թյան ըն թաց քում հե ռո՛ւ մնա ցեք 
զեն քից... Պայ քա րը մղե՛ք մի այն հայտ նի ա զա տու թյուն նե րին տի-
րա նա լու հա մար... Թուր քի ա յում կսկ ծա լի վշ տով կըն դու նեն ան գամ 
մեկ ե գիպ տա ցու կո րուս տը՝ լի նի նա զին վոր, ոս տի կան, թե քա ղա-
քա ցի ա կան ան ձ»9։ Այս խոս քե րը հս տա կո րեն ցույց են տա լիս, որ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կում Թուր քի այի հա մար շա հա վետ տար բե րա
կը Մու բա րա քի իշ խա նու թյան ան ցն ցում դա դա րե ցումն է ր։ 

Առ հա սա րակ Թուր քի այի ե գիպ տա կան քա ղա քա կա նու թյան 
շրջա դար ձը 2011 թ. «ա րա բա կան գար նան» հա մա շա րում տար բեր 
կերպ է մեկ նա բան վել հա մաշ խար հային քա ղա քա գի տա կան մտ քի 
կող մից։ Մշ տա պես նկա տե լի, եր բեմն էլ տի րա պե տող է ե ղել թուր
քա կան նոր մեր ձա վո րար ևե լյան, այդ թվում՝ ե գիպ տա կան քա ղա քա
կա նու թյու նը դա վա նա բա նա կան հիմ քով Մեր ձա վոր Ար ևել քում չա
փա վոր իս լա մի հի ման վրա « սուն նի ա կան ճա կատ» կազ մե լուն վե
րագ րե լը10։ Հաշ վի առ նե լով, որ Ե գիպ տո սում ը նդ դի մա դիր շարժ ման 
ա ռա ջա մար տի կը սուն նի « Մահ մե դա կան եղ բայր ներ» շար ժումն էր, 

8 Տես նույն տեղերում։
9 Նույն տեղերում։
10 Տես Korutürk O., Arab Revolution։ Should we still call it “Spring”?, “Turkish Policy 
Quarterly”, 10(4), 2012, էջ 68, http://turkishpolicy.com/pdf/vol_10-no_4-koruturk.pdf, 
հղվել է 15.02.2017 թ.։
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վեր լու ծու թյան այս կեր պը տա րած վեց նաև Ե գիպ տո սի պա րա գայի 
վրա11։ Բնա կա նա բար, զուտ նե ո ռե ա լիս տա կան դիր քե րից շր ջա նառ
վեց նաև տա րա ծաշր ջա նային ա ռաջ նոր դող դառ նա լու թուր քա կան 
մղ ման տար բե րա կը12։ Կար ծում ե նք՝ Ե գիպ տո սի հան դեպ թուր քա
կան քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյան հա րու ցիչ նե րը կա րե լի է 
դա սա կար գել եր կու հիմ նա կան խմ բի: 

Ա. Թուրքե գիպ տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա նուր ճգ
նա ժա մը. չնա յած տն տե սա կան աս պա րե զում գոր ծակ ցու թյան 
սեր տաց մա նը, ի նչ պես վե րը նկա տե ցինք, կող մե րի միջև առ կա էր 
ան հա մա ձայ նու թյուն՝ կապ ված պա ղես տի նյան հար ցի հետ։ Հայ 
հե տա զո տող նե րից Ե ղիգ Թաշ ճյա նը « թուրքմու բա րա քյան» խզ
ման հիմ նա կան պատ ճառ է հա մա րում հենց պա ղես տի նյան հար ցի 
լուծ ման և « Հա մա սի» հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան կեր պե րի հար ցում 
տա րա ձայ նու թյուն նե րը13։ Մյուս կող մից՝ հա րա բե րու թյուն նե րի բար
դաց ման հար ցում ի րենց դերն ու նե ին թուրքե գիպ տա կան մշ տա կան 
մր ցակ ցու թյունն ու փո խա դարձ ան վս տա հու թյու նը, ին չը թե պետև 
2000ա կան նե րի հռե տո րա բա նու թյան մեջ հերք վում էր, այ նո ւա
մե նայ նիվ, չէր կա րող ի րա պես ու ամ բող ջու թյամբ մա րել։ Ի նչ պես 
վկա յում է Ան կա րա յում Ե գիպ տո սի դես պա նու թյան կցորդ Մու հա
մեդ Մու սան, Մու բա րա քը մշ տա պես ան վս տա հու թյամբ է վե րա բեր
վել Իս րայե լի հետ մեր ձեց ման թուր քա կան քա ղա քա կա նու թյա նը և 
վեր ջի նիս ակ տիվ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը հա մա րել է մար
տահ րա վեր Ե գիպ տո սի տա րա ծաշր ջա նային ա ռաջ նոր դու թյա նը14։ 
Ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րում ի նք նա գո խնդ րա կան նե րից մեկն 
էլ հենց «Ե գիպ տո սի տա րա ծաշր ջա նային ա ռաջ նոր դու թյուն» կոչ
վածն էր, ո րը, ը ստ է ու թյան, վա ղուց ար դեն սկ սել էր զի ջել դիր քե րը։ 

11 Տես Cornell S., Changes in Turkey: What Drives Turkish Foreign Policy?, “Middle East 
Quarterly”, 2012, էջ 21։
12 Տես Almuedo A., New Turkish Foreign Policy towards the Middle East: Neither so New, 
Nor so Turkish, 2011, էջ 8։
13 Տես Թաշճյան Ե., Թուրքիայի «Ռազմավարական խորությունը» մերձավորարևելյան 

և հյուսիսաֆրիկյան տարածաշրջանում, «Տարածաշրջանային խնդիրներ», 1 

(հունվար), 2013, էջ 56  https://regionalaffairs.files.wordpress.com/2013/08/ra1_pp-48-
73-yeghig-tashjian-davutoglu.pdf, հղվել է 14.02.2017 թ.։
14 Տես Taha Yossra M., Egyptian Insights. Highlights on the Turkish role in the region, 
“Pavia University Press”, 01.05.2012, էջ 7 https://www.academia.edu/2100621/Egyptian_
Insights_highlights_on_the_Turkish_Role_in_the_Region, հղվել է 14.02.2017 թ.։
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Պատ ճա ռը Ե գիպ տո սի ներ քա ղա քա կան բար դու թյուն ներն ու կա
ռա վար ման հա մա կար գի ճգ նա ժամն է ին, ո րոնք էլ, ը ստ ա մե նայ նի, 
նպաս տե ցին, որ սա սան վեն Մու բա րա քի դիր քե րը15։ Մի կող մից՝ մու
բա րա քյան թու լա ցող Ե գիպ տո սը կա րող էր դառ նալ ան բա րե հույս 
գոր ծըն կեր Թուր քի այի հա մար, մյուս կող մից է լ՝ ա րա բա կան այդ 
ե րկ րի թու լաց մամբ ա ռաջ ե կած ու ժային վա կո ւու մը կա րող էր լց վել 
Ա րև մուտ քի կամ Սաու դյան Ա րա բի այի կող մից։ Այդ ի սկ պատ ճա
ռով՝ Թուր քի ան չհա պա ղեց և ա ռա ջի նը դեմ դուրս ե կավ մու բա րա
քյան վար չա կար գին։

Բ. Հետ գա ղու թա տի րա կանքեմփ դևի դյան մեր ձա վո րար ևե լյան 
հա վա սա րակշ ռու թյու նը, ո րի հիմ նա սյու նե րից մե կը ավ տո րի տար 
(ժա ռան գա կան) իշ խա նու թյուն ներն է ին, ա ռա ջին հար վա ծը ստա
ցավ 2003 թ. Ա ՄՆ կող մից ի րա քյան ներ խուժ մամբ, որ վերջ նա կա
նա պես ամ րագ րեց Ի րա քում քր դա կան ի նք նա վա րու թյան գո յու թյու
նը և մե ծաց րեց տա րա ծաշր ջա նում Ա ՄՆ ներ կա յու թյու նը։ Հա վա սա
րակշ ռու թյան փո փո խու թյան այս ե րկ րորդ ա լի քը, որ սկզբ նա վոր վել 
էր «ա րա բա կան գա րու նով», նույն պես կա րող էր իր ան բա րեն պաստ 
հետ ևանք ներն ու նե նալ Թուր քի այի հա մար, ե թե վեր ջինս չփոր ձեր 
հան դես բե րել նա խա ձեռ նո ղա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն և 
ու ժե ղաց նել սե փա կան ազ դե ցու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում։ Այս մա
սով ե գիպ տա կան « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» ա ճը, ո րոնք հա մա
գա ղա փա րա կից է ին Ա ԶԿին և շատ հա ճախ վեր ջի նիս կա յա ցու մը 
հա մա րում է ին ի րենց հա մար ըն դօ րի նա կե լի տե սա կերպ, մի հա ջող 
մի ջոց էր Թուր քի այի հա մար՝ ձգ տե լու հաս նել ը նտր ված նպա տա-
կին։ 

 Մու բա րաքն իշ խա նու թյու նից հե ռա ցավ 2011 թ. փետր վա րի      
11ի ն16։ Չան ցած 20 օ ր՝ մար տի 3ին, Թուր քի այի Հան րա պե տու
թյան նա խա գահ Աբ դու լահ Գյուլն աշ խա տան քային այ ցով17 մեկ նեց 

15 Տես նույն տեղում, էջ 8։
16 Տես Turkey’s stance on the revolutions in Egypt, “Al Arabiya News”, 17.09.2013,  http://
english.alarabiya.net/en/perspective/alarabiya-studies/2013/09/17/Turkey-s-stance-on-
the-revolutions-in-Egypt.html, հղվել է 15.02.2017 թ.։
17 Այցի մասին Թուրքիայի նախագահականի պաշտոնական կայքում (http։//www.tccb.

gov.tr/) տարածված առաջին և հիմնական ծանուցողական նյութի մեջ բացակայում 

էր այցատեսակի անվանումը։ Փոխարենը լուրն ուներ բավականին բազմանշանակ և 

«գեղարվեստական» գլխագիր՝ «Հունվարի 25ի հեղափոխությունից հետո Եգիպտոս 

գնացող առաջին պետական ղեկավարը» (տե՛ս 25 Ocak Devrimi’nden Sonra Mısır’a 
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Ե գիպ տոս։ Թուր քի այի նա խա գա հա կա նի պաշ տո նա կան կայ քում 
տա րած ված հա ղոր դագ րու թյան հա մա ձայն՝ այ ցը կազ մա կերպ վել 
էր Ե գիպ տո սի զին ված ու ժե րի գլ խա վոր խորհր դի (ԶՈՒԳԽ) ղե կա
վար ֆելդ մար շալ Մու հա մեդ Հու սեյն Թան թա վի ի հրա վե րով18։ Նախ
քան Ե գիպ տոս մեկ նե լը՝ օ դա կա յա նում լրագ րող նե րին տված հար
ցազրույ ցի ժա մա նակ, Գյուլն այս պես էր բնո րո շել այ ցի նպա տա կը. 
«Այս այ ցը կա տա րում ե նք, որ մեր ա ջակ ցու թյու նը հայտ նենք Ե գիպ-
տո սի ժո ղովր դին և վեր ջի նիս ցան կու թյուն նե րի և իղ ձե րի ո ւղ ղու-
թյամբ բաց վող նոր դա րաշր ջա նին, ի նչ պես նաև որ մեր ե րկ րի փոր ձը 
փո խան ցենք ի րենց։ Հույս ու նենք ու սպա սում ե նք, որ այս գործըն-
թա ցից Ե գիպ տո սի պե տու թյու նը ու ժեղ դուրս կգա...»19։ Ի շարս տա
րա ծաշր ջա նի ժո ղովր դա վա րաց ման ցան կու թյան, Ե գիպ տո սի և 
Թուր քի այի՝ կար ևոր ռազ մա վա րա կան ե րկր ներ լի նե լու և ը նդ հա նուր 
պատ մա կան ան ցյա լի և մշա կույ թի մա սին ա վան դա կան թե զե րի՝ ար
դեն ի սկ Ե գիպ տո սում Գյու լի ա րած հայ տա րա րու թյուն նե րում աչ քի 
է զարն վում մեկ կար ևոր թեզ, որ լույս է սփ ռում Թուր քի այի մեր ձա
վո րար ևե լյան մո տե ցում նե րի վրա։ Խոս քը Մու բա րա քի տա պա լու մից 
հե տո ժա մա նա կա վոր իշ խա նու թյու նը ստանձ նած զին վո րա կա նու
թյան մա սին է։ Շեշ տե լով ան ցու մային շր ջա նում ԶՈՒԳԽ կար ևոր 
դե րը ե րկ րի ա ռա ջան ցիկ զար գաց ման հար ցում՝ Գյուլն ը նդ գծեց, որ 
«... ի մո տո նկա տում եմ, որ պա րոն մար շալ Թան թա վին և գոր ծա-

Giden İlk Devlet Başkanı, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi”, 
03.03.2011,  http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/79093/25-ocak-devriminden-sonra-
misira-giden-ilk-devlet-baskani.html, հղվել է 15.02.2017 թ.)։ Այդ այցի վերաբերյալ 

նույն օրվա մեջ հրապարակված երկրորդ լուրի տողամեջում միայն հնարավոր 

եղավ գտնել “Çalışma ziyareti için Kahire’de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül...” 
արտահայտությունը («Աշխատանքային այցով Կահիրեում գտնվող նախագահ 

Աբդուլահ Գյուլը...») (տե՛ս Cumhurbaşkanı Gül, Mısır’da Kanaat Önderleriyle Görüştü, 
“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi”, 03.03.2011, http։//www.tccb.
gov.tr/haberler/170/79102/cumhurbaskani-gul-misirda-kanaat-onderleriyle-gorustu.html, 
հղվել է 15.02.2017 թ.)։ Կարելի է ենթադրել, որ պայմանավորված եգիպտոսյան 

ներքաղաքականսահմանադրական ճգնաժամի հետնապատկերին Գյուլի հապճեպ 

այցով՝ արարողակարգային որոշ դրույթներ անտեսվել էին, և սկզբնական ժամերին 

Թուրքիայում չգիտեին, ինչպես բնորոշել նախագահի այցը։
18 Տես 25 Ocak Devrimi’nden Sonra Mısır’a Giden İlk Devlet Başkanı..., նույն տեղում։
19 Cumhurbaşkanı Gül Mısır’a gitti, “Milliyet”, 03.03.2011, http://www.milliyet.com.tr/
cumhurbaskani-gul-misir-a-gitti/siyaset/siyasetdetay/03.03.2011/1359409/default.htm, 
հղվել է 15.02.2017 թ.։
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կից նե րը ըն կա լում են Ե գիպ տո սի ժո ղովր դի և ե րի տա սար դու թյան 
ցան կու թյուն նե րը և սպա սում նե րը»20։ Նույն ե լույ թում21 Գյու լը շեշ
տել էր, որ Ե գիպ տո սը պետք է ան ցնի սահ մա նադ րա կանխորհր դա
րա նա կան կա ռա վար մա նը, և որ այդ գոր ծըն թա ցի հետ ևան քով վե
րած վե լու է տա րա ծաշր ջա նի ա մե նա զո րեղ պե տու թյա նը և եր ջա նիկ 
ժո ղովր դին: Իր հեր թին Մու հա մեդ Թան թա վին գո հու նա կու թյամբ 
նշեց, որ «... թուր քա կան փոր ձը ա մե նա հա րա զատն է Ե գիպ տո սի 
ժո ղովր դին։ Թուր քա կան մո դե լից կա րե լի է շատ բան քա ղել»22։ 

2012 թ. հու նի սի 24ին Ե գիպ տո սի ը նտ րա կան հանձ նա ժո ղո վը 
հայ տա րա րեց, որ կա յա ցած նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րում 
հաղ թել է « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» թեկ նա ծու Մու հա մեդ Մուր
սին23։ Ու շագ րավ է, որ ը նտ րու թյուն ներն ան ցել է ին եր կու փու լով, 
ա ռա ջի նը՝ մայի սի 2324ին, ե րկ րոր դը՝ հու նի սի 1617ի ն։ Ա ռա ջին 
փու լի ար դյունք նե րով՝ Մուր սի ի և մու բա րա քյան շր ջա նի վեր ջին 
վար չա պետ Ահ մեդ Շա ֆի կի միջև տո կո սային տար բե րու թյու նը շատ 
քիչ է ր՝ հա մա պա տաս խա նա բար 25% և 23%24։ Ե րկ րորդ փու լում ձայ
նե րը բաշխ վե ցին 51,7% և 48,3% մա սե րի25։ Խիստ նկա րագ րա կան 
է, որ կան խա տե սե լով Ե գիպ տո սում սուր ներ քա ղա քա կան պայ քա
րը ա պա գա թեկ նա ծու նե րի միջև՝ Թուր քի ան մե կա մյա այդ շր ջա նի 
ըն թաց քում ջա նում էր կա պեր պահ պա նել ա պա գա յում նա խա գա

20 Mısır Demokratik, Parlamenter, Anayasal Bir Sisteme Geçmeli, “Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Resmî Sitesi”, 03.03.2011, http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/79103/
misir-demokratik-parlamenter-anayasal-bir-sisteme-gecmeli.html, հղվել է 15.02.2017 թ.։
21 Խոսքը մարտի 3ին Կահիրեում Թուրքիայի դեսպանության նստավայրում 

լրագրողների հետ կազմակերպված ասուլիսի մասին է։ Ուշագրավ է ասուլիսի 

ընտրության վայրը՝ որպես ժամանակակից Եգիպտոսում թուրքական ներկայության 

և ազդեցության ընդգծում։
22 Ülgen Sinan, From Inspiration To Aspiration։ Turkey in the New Middle East, “The 
Carnegie Papers”, December 2011, էջ 3 - http։//carnegieendowment.org/files/turkey_
mid_east.pdf, հղվել է 15.02.2017 թ.։
23 Տես Muslim Brotherhood-backed candidate Morsi wins Egyptian presidential election, 
“Fox News”, 24.06.2012, http։//www.foxnews.com/world/2012/06/24/egypt-braces-for-
announcement-president/, հղվել է 16.02.2017 թ.։
24 Տես Brotherhood, Mubarak’s last PM set for Egypt run-off։ source, “Reuters”, 
25.05.2012, http։//www.reuters.com/article/2012/05/25/us-egypt-election-brotherhood-
idUSBRE84O09R20120525, հղվել է 16.02.2017 թ.։
25 Տես Muslim Brotherhood-backed candidate Morsi wins Egyptian presidential election..., 
նույն տեղում։
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հի հա վա նա կան թեկ նա ծու նե րից և քիչ թե շատ ազ դե ցիկ և եր ևե լի 
ա ռաջ նորդ նե րից բո լո րի հետ։ Դի ցուք՝ նա խա գահ Գյուլն իր այ ցի 
ըն թաց քում հան դի պում ներ ու նե ցավ ոչ մի այն ԶՈՒԳԽ ղե կա վա րու
թյան, այլև ա ռան ձինա ռան ձին ե րկ րի ազ դե ցիկ ա ռաջ նորդ նե րի ու 
կու սակ ցա պե տե րի հետ26։ Կա րող ե նք պն դել, որ Թուր քի այի հա մար 
ա ռաջ նա կար գը ե գիպ տա կան նոր իշ խա նու թյուն նե րի հետ ռազ մա
վա րա կան կա պե րի պահ պա նումն էր, ի մաս նա վո րի՝ տն տե սա կան 
հար ցե րում և Սի րի այի ու Պա ղես տի նի խն դիր նե րում։ Բնա կա նա բար, 
նման գոր ծակ ցու թյունն ա ռա վել հնա րա վոր կլի ներ « Մահ մե դա կան 
եղ բայր նե րի» հաղ թա նա կի դեպ քում, ո րը Թուր քի այի և Ա ԶԿի հետ 
ու ներ ար ժե քա բա նա կան ը նդ հան րու թյուն ներ, այդ ի սկ պատ ճա ռով 
էլ Թուր քի ան հիմ նա կան խա ղադ րույ քը կա տա րում էր վեր ջին նե րիս 
վրա՝ միև նույն ժա մա նակ տուրք չտա լով « դա սա կար գային հա մե
րաշ խու թյան» նման վող գոր ծե լա կեր պին և կա պեր պահ պա նե լով 
նե րե գիպ տա կան ու ժային բո լոր կենտ րոն նե րի հետ։ Հա ման ման 
կեր պով վար վեց նաև վար չա պետ Էր դո ղա նը 2011 թ. սեպ տեմ բե րին 
Ե գիպ տո սում պատ մա կան այ ցի ժա մա նակ՝ իր հան դի պա շար քից 
չբա ցա ռե լով ան գամ Ե գիպ տո սի ա զա տա կան քա ղա քա կան շր ջա
նակ նե րին, ո րոնք ա կն կա լում է ին, որ « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» 
նկատ մամբ Էր դո ղա նի ու նե ցած ազ դե ցու թյան շնոր հիվ հնա րա վոր 
կլի նի կան խել «աֆ ղա նա կան մո դե լի» կեն սա գոր ծու մը Ե գիպ տո
սում27։ 

Հու լի սի 11ին կա յա ցավ Մուր սի ի ա ռա ջին ար տա սահ մա նյան 
այ ցը դե պի Սաու դյան Ա րա բի ա, որ տեղ քն նու թյան ա ռն վե ցին ի նչ
պես ե րկ կողմ, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նային հե տաքրք րու թյան 
հար ցեր, հիմ նա կա նում՝ սի րի ա կան խն դի րը28։ Մեկ նա բան ներն այդ 
օ րե րին նշում է ին, որ սրա նով նոր Ե գիպ տո սը փոր ձում էր Սաու դյան 
Ա րա բի այի հետ գոր ծակ ցու թյան մի ջո ցով տե ղո րո շել իր ե րկ րա քա
ղա քա կան դերն այդ ե րկ րին հա րա զատ ռազ մա վա րա կան մի ջա
վայ րում՝ ա րա բա կան աշ խար հում։ Մյուս կող մից՝ « Մահ մե դա կան 

26 Տես Cumhurbaşkanı Gül, Mısır’da Kanaat Önderleriyle Görüştü..., նույն տեղում։
27 Տես The Lost Promise of TurkeyEgypt Relations, “Al-Monitor”, 24.11.2014, http։//

goo.gl/Ocrn9w կամ http։//bit.ly/1JpdJtf, արխիվացվել և հղվել է 18.02.2017 թ.։
28 Տես Egypt’s Mursi visits Saudi Arabia to mend ties, “Reuters”, 12.07.2012,  http://
www.reuters.com/article/2012/07/12/us-saudi-egypt-idUSBRE86B0RX20120712, հղվել 

է 16.02.2017 թ.։
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եղ բայր նե րի» տևա կան ան դամ Մուր սին խն դիր ու ներ հա վաս տե լու 
ա րա բա կան աշ խար հի ա ռա ջա տա րին, որ իր քա ղա քա կա նու թյու
նը զերծ է լի նե լու գա ղա փա րա խո սա կան կաշ կան դում նե րից29, ի սկ 
պաշ տո նա կան ԷրՌի յա դը՝ մի ա պե տի գլ խա վո րու թյամբ, կողմ նա
կից էր հա վաս տե լուն, որ պատ րաստ են շա րու նա կե լու հա րա բե րու
թյուն նե րը նոր Ե գիպ տո սի հետ30։ Այ ցի ըն թաց քում Մուր սին շեշ տեց, 
որ նպա տակ չու նի «ար տա հա նե լու» ե գիպ տա կան հե ղա փո խու թյու
նը և որ հա վա տա րիմ է այլ պե տու թյուն նե րի ներ քին գոր ծե րին չմի
ջամ տե լու սկզ բուն քին31։ Հե տա գա յում նույն սկզ բուն քը Մուր սի ի կող
մից ա ռաջ էր քաշ վե լու նաև Ան կա րա յում ա ռա ջին այ ցի ժա մա նակ, 
ի սկ Ծո ցի ե րկ րում նման հայ տա րա րու թյունն ա ռանձ նա կի կարևո
րու թյուն ու ներ՝ հաշ վառ մամբ այդ ե րկր նե րի բնակ չու թյան լուրջ 
մտա վա խու թյան, որ « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րը»/Ե գիպ տո սը սա
տա րում են ի րենց ե րկր նե րում իշ խա նա փո խա կան շար ժում նե րին32։ 

 Մուր սի ի ա ռա ջին այ ցը Թուր քի ա տե ղի ու նե ցավ մի այն սեպ տեմ
բե րի վեր ջին։ Թուր քի այի ա րտ գործ նա խա րա րու թյան պաշ տո նա
կան կայ քում այ ցի ա կունք նե րը բնո րոշ վում են որ պես «ԱԶԿ 4րդ 
ար տա հերթ հա մա գու մա րի կա պակ ցու թյամբ այց Թուր քի ա»33։ Ի րոք, 
այդ օ րե րին աշ խար հի, հատ կա պես մեր ձա վո րար ևե լյան ե րկր նե րի և 
Ի րա քյան Քրդս տա նի բազ մա թիվ բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար 
ան ձինք ժա մա նել է ին Թուր քի ա՝ ներ կա գտն վե լու հա մա գու մա րին34։ 
Այդ քա նով ի սկ՝ ան տե ղի կամ շա հար կում նե րի դաշ տում ար ված հայ
տա րա րու թյուն ներ է ին այն գնա հա տա կան նե րը, որ Մուր սին «ան
նա խա դեպ քայ լի» է գնա ցել՝ ար տա սահ մա նյան ե րկ րում ներ կա 
գտն վե լով կու սակ ցա կան ժո ղո վի35։

29 Տես Destination Riyadh, “Al-Ahram Weekly On-Line”, Issue No. 1106, Egypt - http://
weekly.ahram.org.eg/2012/1106/eg1.htm, հղվել է 16.02.2017 թ.։
30 Տես Egypt’s Mursi visits Saudi Arabia to mend ties..., նույն տեղում։
31 Տես Mursi visits Saudi Arabia on first foreign trip, “Gulf News”, 12.07.2012, 
http://gulfnews.com/news/region/egypt/mursi-visits-saudi-arabia-on-first-foreign-
trip-1.1047437, հղվել է 16.02.2017 թ.։
32 Տես նույն տեղում։
33 Dış Politika Kronolojisi – 2012 Eylül, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – resmi 
sitesi” - http://www.mfa.gov.tr/eylul___.tr.mfa, հղվել է 16.02.2017 թ.։
34 Տես Ak Parti Kongresi’nde ağır konuklar, 30.09.2012,   http://www.hurriyet.com.tr/
gundem/21588818.asp, հղվել է 16.02.2017 թ.։
35 Տես Turkey’s stance on the revolutions in Egypt, “Al Arabiya News”..., նույն տեղում։
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 Հա մա գու մա րին Մուր սի ի ու նե ցած ե լույ թը հիմ նա կա նում հա գե
ցած էր թուրքե գիպ տա կան մեր ձեց ման տրա մադ րու թյուն նե րի ո գով։ 
Ի նչ պես և ԷրՌի յա դում, այս տեղ ևս կոչ հն չեց վեց մի ջազ գային հան
րու թյա նը՝ չմի ջամ տե լու Ե գիպ տո սի ներ քին գոր ծե րին, ո րն իր հեր
թին հա ման ման վարք կդրս ևո րի մյուս պե տու թյուն նե րի հան դեպ։ 
Ու շագ րավ է, սա կայն, որ Ան կա րա յում Մուր սին հս տա կո րեն հն չեց
րեց և այն միտ քը, որ ի րենք պատ րաս տա կամ են Թուր քի այի հետ «... 
ա ջակ ցել իշ խա նու թյուն նե րի և ռե ժիմ նե րի դեմ ըմ բոս տա ցող (թարգ
մա նու թյուն թուր քե րե նից՝ “ayaklanan”36 – Է.Է.) մյուս ժո ղո վուրդ նե-
րին, [այդ թվում՝] Պա ղես տի նի և Սի րի այի ժո ղովր դի այ սօ րի նակ 
ջան քե րին»37։ Կա րե լի է են թադ րել, որ Մուր սի ի վար չա խում բը հս տա
կո րեն փոր ձում էր ե րկ րի տն տե սա կան կա յու նու թյունն ու ան վտան
գային մի ջա վայրն ա պա հո վել ան մի ջա կան հար ևան Սաու դյան 
Ա րա բի այի հետ գոր ծակ ցու թյամբ, ո րի հետ պար զա պես չէր կա րող 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չմտ նել, ի սկ տա րա ծաշր ջային դե րա կա
տա րու թյան, մի ջազ գային վար կի և « դե պի աշ խարհ պա տու հա նի 
բաց ման» հար ցում կողմ նո րոշ վում էր դե պի Թուր քի ա, ո րն ի րա պես 
ե րկ րա քա ղա քա կան բա վա կա նա չափ փորձ էր կու տա կել այդ հար
ցում։ Եվ Մուր սի ի այս խոս քե րը, որ մեր ձա վո րար ևե լյան տա րա
ծաշր ջա նային հար ցե րում Ա ԶԿա կան Թուր քի այի հռե տո րա բա նու
թյան նմա նօ րի նակն է ին38, կա րե լի է բա ցատ րել հենց այս վար կա ծի 
շր ջա նակ նե րում։ 

Վեր ևում նշե ցինք, որ Ե գիպ տո սը փոր ձում էր ար տա քին քա
ղա քա կան գոր ծըն կեր նե րի և կողմ նո րո շում նե րի հար ցում ո րո շա կի 

36 “Ayaklanmak” բայը թուրքերենում սկզբնական իմաստով նշանակում է «քայլել, 

ոտքի կանգնել, արթնանալ»։ Ըստ Թուրքերենի ընկերակցության հրատարակած 

բացատրական բառարանի՝ փոխաբերական իմաստով նշանակում է «հավաքական 

կերպով, ուժ և բռնություն կիրառելով, պետական ուժերի դեմ դուրս գալ ..., 

ապստամբել» (Türkçe Sözlük / haz.։ Şükrü Halûk Akalın... [ve başk.]. – 11. bsk. – 
Ankara. Türk Dil Kurumu, 2011, էջ 198)։
37 Mısır Cumhurbaşkanı Mursi AKP Kongresinde Konuştu, 30.09.2012, “Haberler.com” 
- www.haberler.com/misir-cumhurbaskani-mursi-akp-kongresinde-konustu-3978113-
haberi/, հղվել է 16.02.2017 թ.։
38 Նույն ելույթի ժամանակ Մուրսիի արտասանած այս խոսքերն առհասարակ 

թուրքական պետականության հիմնաքարային բանաձևումների և պետական 

կարգախոսի պատճենն էին՝ «Մենք ցանկանում ենք ապրել խաղաղության մեջ 

ամբողջ աշխարհի հետ» (տե՛ս նույն տեղում; հմմտ. Քեմալի ստեղծած վերոհիշյալ 

կարգախոսի հետ՝ «Խաղաղություն՝ հայրենիքում, խաղաղություն՝ աշխարհում»)։
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դե րա բա ժանք ի րա կա նաց նել Սաու դյան Ա րա բի այի և Թուր քի այի 
միջև, և, այ դո ւա մե նայ նիվ, հիմն վե լով այս կարճ ժա մա նա կա հատ
վա ծի ե գիպ տա կան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան, հռե տո րա բա
նու թյան, ի նչ պես նաև ե րկ կողմ բազ մա շերտ հա րա բե րու թյուն նե
րի վեր լու ծու թյան վրա՝ հս տա կո րեն կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ 
Թուր քի ային վե րա պահ վում էր նկա տե լի ո րեն ա վե լի մեծ դեր, ին չը 
պայ մա նա վոր ված էր բա ցա ռա պես օգ տա պաշ տա կան մղում նե րով. 
Թուր քի ան ձգ տում էր Մեր ձա վոր Ար ևել քի «հ նաբ նա կի» մի ջո ցով մե
ծաց նել իր ազ դե ցու թյունն ա րա բա կան աշ խար հում, ի սկ Մուր սի ի ղե
կա վա րած Ե գիպ տո սը՝ օ գուտ քա ղել Թուր քի այի հետ մեր ձե ցու մից, 
մաս նա վո րա պես՝ խթա նե լով տն տե սու թյան զար գա ցու մը և ե րկ րա
քա ղա քա կան ներ կա յու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում։ Ու շադ րու թյան է 
ար ժա նի, որ Ա ԶԿ հա մա գու մա րին ե լույթ ու նե նա լիս Մուր սին հս տա
կո րեն ճա նա չել էր Թուր քի այի բա ցա ռիկ քա ղա քա կան մե նաշ նոր հը՝ 
ստանձ նե լու ա ռաջ նոր դող դե րա կա տա րում Մեր ձա վոր Ար ևել քում, 
ա ռն վազն՝ ա րա բա կան աշ խար հում. «Անհ րա ժեշտ է [ Թուր քի այի] 
օգ նու թյու նը՝ վե րահս կե լու հա մար տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն-
թաց նե րը «ա րա բա կան գա րու նից» հե տո»39։ 

«Թուրքիայիօգնությունը».երկկողմգործակցությանհիմնա
կանուղղությունները(20122013թթ.)

 
ԱԶԿ հա մա գու մա րի և ը ստ այդմ՝ Մուր սի ի այ ցի նա խօ րե ին ար

դեն վեր լու ծա կան շր ջա նակ նե րում քն նարկ վում էր, որ այ ցի ըն թաց
քում կող մերն աշ խա տանք ներ կտա նեն Թուր քի այի կող մից Ե գիպ
տո սին հատ կաց վե լիք 2 մլրդ դո լար վար կի հա մա ձայ նագ րե րի ստո
րագր ման ո ւղ ղու թյամբ։ Սեպ տեմ բե րի 30ին և՛ թուր քա կան պաշ տո
նա կան օ ղակ նե րը40, և՛ ե գիպ տա կան լրատ վա դաշ տը41 հա ղոր դե ցին 

39 We need Turkey in post-revolution Arab world, Morsi says at AK Party congress, “Today’s 
Zaman”, 30.09.2012,  http://www.todayszaman.com/diplomacy_we-need-turkey-in-post-
revolution-arab-world-morsi-says-at-ak-party-congress_293897.html, հղվել է 17.02.2017 

թ.։
40 Տես Türkiye’den Mısır’a 1 milyar dolar kredi, 30.09.2012, https://www.akparti.org.tr/
site/haberler/turkiyeden-misira-1-milyar-dolar-kredi/31826#1, հղվել է 17.02.2017 թ.։
41 Տես Egypt signs $1 billion Turkish loan deal, 30.09.2012, http://www.reuters.com/
article/2012/09/30/us-egypt-turkey-loan-idUSBRE88T0G920120930, հղվել է 17.02.2017 

թ.։
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այն մա սին, որ հա մա ձայ նու թյուն է ձեռք բեր վել Թուր քի այի կող մից 
1 մլրդ դո լար վար կի տրա մադր ման հար ցում։ Դա ա մս վա սկզ բում 
խոս տաց ված 2 մլրդ դո լար ը նդ հա նուր վար կի ա ռա ջին տրանշն է ր։ 
Տա կա վին սեպ տեմ բե րի 14ին Ան կա րա յում կա յա ցած հան դիպ ման 
ժա մա նակ եր կու ե րկր նե րի տն տե սա կան պա տաս խա նա տու նե րը 
հա մա ձայ նու թյան է ին ե կել հենց 2 մլրդ վար կի հար ցում, որ պետք է 
ո ւղղ վեր Ե գիպ տո սում ար տար ժույ թի կա յու նաց մա նը, ֆի նան սա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ մա նը, ի նչ պես նաև դե պի Ե գիպ տոս 
թուր քա կան ներդ րում նե րի և դե պի Թուր քի ա ե գիպ տա կան ար տա
հան ման ա վե լաց մա նը42։ 

Թե պետ եր կու կող մե րի լի ա զոր պաշ տո նյա նե րը խու սա փում է ին 
սրա նից ա վել ման րա մաս ներ հայտ նել, այ նո ւա մե նայ նիվ, շր ջա նառ
վում է ին լու րեր, որ վար կե րը տրա մադր վե լու են փոքր և մի ջին ձեռ
նար կա տի րու թյան զար գաց ման հա մար և ը ստ ա մե նայ նի՝ ծա ռայե
լու են թուր քա կան ըն կե րու թյուն նե րի ներ հոս քին դե պի Ե գիպ տոս43։ 
Ե գիպ տաթուր քա կան տն տե սա կան խմ բի հանձ նա կա տար Հա սան 
Ա քյու զը վս տա հեց նում էր, որ թուր քա կան ներդ րում նե րի շնոր հիվ 
Ե գիպ տո սում կբաց վի 50000 նոր աշ խա տա տեղ44։ Բա ցի այդ, դեռևս 
ա ռա ջին տրան շի մա սին Ա ԶԿ պաշ տո նա կան կայ քում տե ղադր ված 
լու րի մեջ հս տա կո րեն գր ված էր, որ « շա րու նակ վում են աշ խա տանք-
նե րը Թուր քի այի Eximbank-ի կող մից Թուր քի այից Ե գիպ տոս ար-
տա հան վե լիք ապ րանք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման 
նպա տա կով 1 մլրդ դո լար ծա վա լով ֆի նան սա կան հնա րա վո րու-
թյուն ա պա հո վե լու ո ւղ ղու թյամբ»45։ Կաս կա ծից դուրս է, որ Ե գիպ տո
սին տրա մադր վե լիք ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նը (ոչ բնավ օգ նու
թյու նը) հու մա նի տար լիցք չպա րու նա կող և դա սա կան պրագ մա տիկ 
քայլ է ր՝ ո ւղղ ված այդ ե րկ րում Թուր քի այի տն տե սա կան դիր քե րի 

42 Տես ىرصملا داصتقالا ةدناسمل رالود يرايلم ةميقب ةيكرت تادعاسم ةمزح . ةيلاملا ريزو, 
“Mubasher”, 15.09.2012, http://www.mubasher.info/mobile/EGX/news/2156686/ ريزو-
 հղվել է ,ىرصملا-داصتقالا-ةدناسمل-رالود-يرايلم-ةميقب-ةيكرت-تادعاسم-ةمزح-ةيلاملا

18.02.2017 թ.։ 
43 Տես Turkey seeks new alliance with visit to Egypt, “The National”, 17.11.2012,  http://
www.thenational.ae/news/world/middle-east/turkey-seeks-new-alliance-with-visit-to-
egypt, հղվել է 16.02.2017 թ.։
44 Տես With loans, a flood of Turkish business, “Egypt Independent”, 08.10.2014,  http://
www.egyptindependent.com/news/loans-flood-turkish-business, հղվել է 17.02.2017 թ.։
45 Türkiye’den Mısır’a 1 milyar dolar kredi..., նույն տեղում։
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պահ պան մա նը։ Պա տա հա կան չէ, որ Մուր սի ի այ ցի նույն օ րե րին՝ 
հոկ տեմ բե րի 1ին, Թուր քի աԵ գիպ տոս Աշ խա տան քային խորհր դի 
հա վա քի ժա մա նակ Թուր քի այի տն տե սու թյան նա խա րար Զա ֆեր 
Չաղ լա յա նը շնոր հա կա լու թյուն էր հայտ նել հե ղա փո խու թյան շր ջա
նում Ե գիպ տո սը չթո ղած թուրք գոր ծա րար նե րին՝ կո չե լով, որ ան հրա
ժեշտ է ե րկ կողմ ա ռևտ րի ծա վալն ա վե լաց նել մինչև 3 ան գամ՝ հասց
նե լով 15 մլրդ դո լա րի46։

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան աս պա րե զում կար ևոր էր 
2012 թ. ապ րի լի վեր ջից Մեր սինԱ լեք սանդ րի ա, Մեր սինՊորտ
Սայիդ ծո վային բեռ նա փո խադ րում նե րի (Rollon/Rolloff) մեկ նար
կը47։ Սի րի ա կան ճգ նա ժա մում Թուր քի այի դիր քո րոշ մամբ պայ մա
նա վոր ված՝ Ա րա բա կան Հան րա պե տու թյու նը 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 
մե կին կա սեց րել էր ե րկ կողմ ա զատ ա ռևտ րի մա սին հա մա ձայ նագ րի 
շր ջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող աշ խա տանք նե րը48. սպաս վում էր, 
որ ո րոշ ապ րանք նե րի հա մար թուրք ար տա հա նող նե րը ստիպ ված 
է ին լի նե լու վճա րել մոտ 30% հարկ49։ Այս հա մա շա րում Ե գիպ տո սի 
մի ջո ցով Ծո ցի և Մեր ձա վոր Ար ևել քի շու կա ներ հաս նե լը դառ նում էր 
օ րախն դիր։ Թուր քա կան նա վե րը ո ւղ ևոր վե լու է ին մինչև վե րոն շյալ 
նա վա հան գիստ ներ, որ տե ղից բեռ նե րը ցա մա քային ճա նա պար հով 
տե ղա փոխ վե լու է ին դե պի Ե գիպ տո սի սո ւե զյան Ա դա բի յա կամ կար
միր ծո վյան Սա ֆա գա նա վա հան գիստ, այն տե ղից էլ նույն ծո վային 
բեռ նա փո խադր ման ե ղա նա կով՝ Հոր դա նան և Սաու դյան Ա րա բի ա։ 
Ամ բողջ տևո ղու թյու նը կազ մե լու էր 3,5 օ ր50։ Եվ չնա յած պե տա կան 
մար մին նե րի հա վաս տի ա ցում նե րին, որ Մեր սինԱ լեք սանդ րի ա գի ծը 

46 Տես Mursi: Türkiye’yi ikinci vatanım olarak görüyorum, “Yeni Şafak”, 01.10.2012, http.//
www.yenisafak.com.tr/dunya/mursi-turkiyeyi-ikinci-vatanim-olarak-goruyorum-412478, 
հղվել է 17.02.2017 թ.։
47 Տես Taha Y.M., Egyptian Insights..., էջ 10։
48 Տես Ekonomide 2011 yılı (Ekim, Kasım, Aralık), “Zaman”, 22.12.2011, http://www.
zaman.com.tr/ekonomi_ekonomide-2011-yili-ekim-kasim-aralik_1218298.html, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
49 Տես Bypassing Syria for Gulf destinations example of Turkey’s peaceful diplomacy, 
“Today’s Zaman”, 24.04.2012, http://www.todayszaman.com/news-278474-bypassing-
syria-for-gulf-destinations-example-of-Turkeys-peaceful-diplomacy.html, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
50 Տես Denizaşırı Ortadoğu!, “Habertürk Ekonomi”, 23.04.2012, http://ekonomi.haberturk.
com/makro-ekonomi/haber/736472-denizasiri-ortadogu, հղվել է 22.02.2017 թ.։



132

ի դե ա լա կան կեր պով կփո խա րի նի սի րի ա կան ու ղի նե րին51, այ նո ւա
մե նայ նիվ, Թուր քի ա յում ան վս տա հու թյուն կար, որ սա մի այն ժա մա
նա կա վոր և մի ջան կյալ նշա նա կու թյուն կա րող է ու նե նալ և չի կա րող 
կա տա րե լա պես փո խա րի նել սի րի ա կան սահ մա նին հա րող Հա թայի 
և Գա զի ան թե փի (պատ մա կան Այն թապ)52 բնակ չու թյան լո գիս տիկ 
զբաղ մուն քը53։

Տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նից բա ցի, թուրքե գիպ տա
կան եր կու սու կե սա մյա մեր ձեց ման շր ջա նը նշա նա վոր վեց նաև ռազ
մա կան ծրագ րե րի ան ցկաց մամբ։ Չնա յած Ե գիպ տո սում ը նդ հա նուր 
իշ խա նա կան ճգ նա ժա մին՝ 2011 թ. դեկ տեմ բե րի 1723ը Թուր քի այի 
հո վա նու ներ քո ան ցկաց վեց « Բա րե կա մու թյան ծով» ծո վային զո րա
վար ժու թյան հեր թա կան փու լը։ Զո րա վար ժու թյան հռ չակ ված նպա
տա կը «եր կու ե րկր նե րի ռազ մա ծո վային ու ժե րի ստո րա բա ժա նում
նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցու թյան և հա մա տեղ օ պե րա տիվ գոր ծե լու 
կա րո ղու թյուն նե րի զար գա ցումն» է ին54։ Եր կու կող մերն էլ հա տուկ 
ը նդ գծում է ին, որ զո րա վար ժու թյուն ներն ո ւղղ ված չեն որ ևէ կոնկ րետ 
ե րկ րի դեմ55, թե պետ ա կն հայտ է, որ Թուր քի այի հա մար Ե գիպ տո սի 
հետ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կար ևո րու թյու նը պայ մա նա
վոր ված էր մի կող մից՝ « Մա վի Մար մա րայի» դեպ քից հե տո Իս րայե
լի հետ լար ված հա րա բե րու թյուն նե րով, մյուս կող մից էլ ի հար կե՝ Սի
րիա յում շա րու նակ վող ներ քին պա տե րազ մով56։ 

Չ նա յած վե րո բե րյալ հա մա գոր ծակ ցային մի ջա վայ րին և մի

51 Տես նույն տեղում։
52 Գազիանթեփում նկատվում էր գործազուրկների թվի աճ մինչև 3000 մարդ՝ 

պայմանավորված սիրիական ճգնաժամով (Bypassing Syria for Gulf destinations 
example of Turkey’s peaceful diplomacy, “Today’s Zaman”, 24.04.2012, http://www.
todayszaman.com/news-278474-bypassing-syria-for-gulf-destinations-example-of-
Turkeys-peaceful-diplomacy.html, հղվել է 22.02.2017 թ.)։
53 Տես նույն տեղում։
54 Տես Mısır’la ‘Dostluk’ tatbikatı, “Sabah”, 18.12.2011, http://www.sabah.com.tr/
gundem/2011/12/18/misirla-dostluk-tatbikati, հղվել է 18.02.2017 թ.։
55 Տես Mısır: Dostluk Denizi tatbikatı hiçbir ülkeyi hedef almıyor, “Yeni Şafak”, 15.12.2011, 
http://www.yenisafak.com.tr/dunya/misir-dostluk-denizi-tatbikati-hicbir-ulkeyi-hedef-
almiyor-356903, հղվել է 18.02.2017 թ.:
56 Տես Mısır Savunma Bakanı El Sisi Türkiye’de, “Haberler.com”, 05.05.2013, http://
www.haberler.com/misir-savunma-bakani-el-sisi-turkiye-de-4592233-haberi/, հղվել է 

18.02.2017 թ.։
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տում նե րին, այ նո ւա մե նայ նիվ, ան գամ « Մահ մե դա կան եղ բայր նե
րի» վար չա կար գի օ րե րին թուրքե գիպ տա կան մր ցակ ցու թյան ո րո
շա կի աս տի ճան պահ պան վեց, թե պետ հայ տա րա րու թյուն նե րի մա
կար դա կով կող մե րը ջա նում է ին հա կա ռա կը պն դել։ Այս պես, 2012 թ. 
հոկ տեմ բե րի 1ին Թուր քի աԵ գիպ տոս Աշ խա տան քային խորհր դի 
հա վա քի ժա մա նակ, ա ռա ջար կե լով եր կուս տեք վե րաց նել մաք սա
տուր քերն ու վի զային ռե ժի մը, Մուր սին պար զա բա նել է ր՝ « Թուր քի-
այի հետ նույն նպա տակ ներն ու մար տա վա րու թյունն ու նենք, և մեր 
եր կու եղ բայ րա կան ե րկր նե րի միջև շատ նմա նու թյուն ներ կան, ո ւս-
տի՝ պետք է մր ցակ ցու թյան փո խա րեն հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տի-
րող լի նի»57։ 

Միև նույն ժա մա նակ, սա կայն, Ե գիպ տո սում հաս կա նում է ին, որ 
ե րկ րի թու լաց ման հետ ևան քով Թուր քի այի տն տե սա կան դիր քե րի է ՛լ 
ա վե լի ու ժե ղա ցումն ան կա սե լի է, այդ ի սկ պատ ճա ռով փորձ էր ար
վում հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում ոչ թե խո րաց նել այդ եր ևույ
թը, այլ փոր ձել մեղ մել ու հա կա ռա կին հաս նել։ Այս ա ռու մով խիստ 
նկա րագ րա կան է նույն ե լույ թի ժա մա նակ Մուր սի ի կո չը ե գիպ տա
ցի գոր ծա րար նե րին՝ գա լու և ի րենց հեր թին ներդ րում ներ ի րա կա
նաց նե լու Թուր քի ա յում` «ե կե՛ք, դուք էլ Թուր քի ա յում ներդ րում նե՛ր 
ա րեք»58։ Կա րող ե նք են թադ րել, որ նման ձեռ նար կու մով Մուր սին 
փոր ձում էր ոչ մի այն ար տա քին խն դիր ներ լու ծել, այլև տն տե սա պես 
թու լա ցած ե րկ րի ներ սում Թուր քի այի հետ տն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան մի ջո ցով կեր տել տն տես վա րող նե րի նոր դաս, որ զգա
լա պես հե նա րան կծա ռայեր իր իշ խա նու թյան հա մար՝ հա կակշ ռե լով 
զին վո րա կա նու թյա նը և բա նա կին59։ 

57 Mursi: Vize ve gümrük vergilerini kaldıralım, “İhracat Haber”, 02.10.2012, http://
www.ihracathaber.com/dunya/mursi-vize-ve-gumruk-vergilerini-kaldiralim-h1998.html, 
հղվել է 22.02.2017 թ.։ 
58 Mursi: Türkiye’yi ikinci vatanım olarak görüyorum..., նույն տեղում։
59 Առհասարակ «Մահմեդական եղբայրների» իշխանակալության շրջանն աչքի 

ընկավ Եգիպտոսի համար հիմնականում բացասական դրսևորումներով։ Երկար 

տարիներ արգելված գործունեության պայմաններում ընդհատակում գործած և 

այժմ հեղափոխության ալիքով իշխանության եկած «Մահմեդական եղբայրները» 

շատ թույլ սոցիալտնտեսական հենարան ունեին երկրի ներսում, ուստի՝ սեղմ 

ժամկետներում իշխանության կազմավորման համար կիրառում էին հիմնականում 

ավտորիտար մեթոդներ։ Մի կողմից՝ «կադրային ջարդի», մյուս կողմից՝ 

զինվորականության դերի կրճատման միջոցով փորձ էր արվում միատարրացնել 
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Ե թե տն տե սա կան աս պա րե զում մր ցակ ցու թյու նը հա զիվ նշ մա րե
լի էր, քան զի Ե գիպ տո սը տա կա վին բա վա կա նին հետ էր այդ ա ռու
մով Թուր քի այից, ա պա քա ղա քա կան ո լոր տում տա րա ձայ նու թյուն
ներն ա վե լի ակ նա ռու է ին։ Այդ տա րա ձայ նու թյուն ներն այս կամ այն 
կերպ պտտ վում է ին Ե գիպ տո սի հան դեպ Թուր քի այի կող մից քա ղա
քա կան ազ դե ցու թյուն բա նեց նե լու և այս պես կոչ ված՝ « թուր քա կան 
մո դե լի» ար տա հան ման շուրջ։ Ա ռա ջին սաղ մե րը նկատ վե ցին Էր դո
ղա նի՝ 2011 թ. սեպ տեմ բեր տաս ներ կու սյան պատ մա կան այ ցի ժա
մա նակ, ե րբ վեր ջինս հան րային ե լույ թի ժա մա նակ հոր դո րեց ե գիպ
տա ցի նե րին՝ որ դեգ րե լու աշ խար հիկ պե տա կան կար գեր և սահ մա
նադ րու թյուն60։ Եվ չնա յած այն դրա կա նո րեն բուռն ըն դու նե լու թյա նը, 
որ Էր դո ղա նը ստա ցավ այ ցի ժա մա նակ, այս հայ տա րա րու թյու նը 
մի ան շա նա կո րեն չըն դուն վեց ե գիպ տա կան հա սա րա կա կանքա ղա
քա կան շր ջա նակ նե րի կող մից։ Ա վե լին, « Մահ մե դա կան եղ բայր նե
րի» խոս նակ Մահ մուդ Ղեզ լա նը նշեց, որ Էր դո ղա նը հար գի գոր ծիչ 
է կազ մա կեր պու թյան հա մար, սա կայն նրա ա սած նե րը չեն կա րող 
ան քն նե լի ո րեն ըն դուն վել Ե գիպ տո սի հա մար, ո րին աշ խար հիկ կար
գե րը խորթ են, և ը ստ այդմ է լ՝ Էր դո ղա նի խոս քե րը հա մար վե ցին մի
ջամ տու թյուն Ե գիպ տո սի ներ քին գոր ծե րին61։ 

Դ րա նից հե տո Ե գիպ տո սում սկ սե ցին ա վե լի ու ա վե լի շատ խո սել 
այն մա սին, որ եր կիրն ու նի տա րա ծաշր ջա նային գե րիշ խա նու թյան 

երկրի քաղաքական կառուցվածքն ու իշխանական համակարգը։ Այսպես,  

օգոստոսի 14ին լուր ստացվեց, որ Մուրսին պաշտոնից ազատել է պաշտպանության 

նախարար Թանթավիին, ինչպես նաև գեներալլեյտենանտ Սամի Անանին։ Արդեն 

այն ժամանակ ոմանք սա դիտարկում էին որպես «թավշյա» հեղափոխության 

փորձ՝ մտահոգություն հայտնելով, որ երկրի իշխանական համակարգն ընթանում 

է բևեռացման ուղով՝ «... առաջ կար պետություն, որի դեմ կարելի էր ապստամբել, 

հիմա պետություն չկա, միայն Մուրսին է և «Մուսուլման եղբայրները» (տե՛ս 

Եղիազարյան Դ., Եգիպտոսում «Մուսուլման եղբայրներ» կազմակերպության 

տապալման պատճառների շուրջ, ԵՊՀ ՈՒԳԸ Գիտական հոդվածների ժողովածու 

2(2), Հասարակական գիտություններ (Արևելագիտություն, պատմություն), Երևան, 

2014, էջ 40  http։//ysu.am/files/Hator%202.%20pp.%203946.pdf, հղվել է 22.02.2017 թ., 

ինչպես նաև Եգիպտոսում փոխել են պաշտպանության նախարարին, «Ռազմ.info», 

14.08.2012, http։//razm.info/7627, հղվել է 22.02.2017 թ.)։
60 Տես Laiklik ateizm değil, korkmayın!, “Gazete Vatan”, 14.09.2011, http://www.
gazetevatan.com/laiklik-ateizm-degil--korkmayin--399589-gundem/, հղվել է 22.02.2017 

թ.։
61 Տես Taha Y.M., Egyptian Insights..., էջք 1516։



135ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԳԼՈԲԱԼ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐ

իր փորձն ու տես լա կա նը, այդ թվում՝ պե տա կա նա շի նու թյան մո դե լը, 
և թուր քա կան Ա ԶԿի փոր ձը չի կա րող ո ւղ ղա կի ո րեն պատ ճեն վել62։ 
Ա վե լին՝ հե տա գա յում « Մահ մե դա կան եղ բայ րու թյան» քա ղա քա կան 
օր գա նը՝ իշ խող «Ա զա տու թյուն և ար դա րու թյուն» կու սակ ցու թյու նը, 
է ՛լ ա վե լի էր բա ցել խա ղա քար տե րը՝ կապ ված Թուր քի այի հետ մեր
ձեց ման շար ժա ռիթ նե րի հետ։ 2012 թ. ապ րի լի 5ի ն՝ Կա հի րե ի հա
մալ սա րա նի Տն տե սա կան և քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի ֆա կուլ
տե տի ա սիս տենտ Յոս րա Թա հայի հետ հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ, 
ԱԱԿ քար տու ղար Ա մր Դա րա գը նշել է ր. «Աշ խար հիկ պե տու թյան 
մա սին Էր դո ղա նի հայ տա րա րու թյու նը ման րուք է, և ԱԱԿ հե տաքրք-
րու թյունն առ Թուր քի ա պայ մա նա վոր ված չէ զուտ նրա նով, որ այն 
իս լա մա կան պե տու թյուն է։ Պատ ճա ռը, ան շուշտ, հա մա գոր ծակցու-
թյան բա զում առ կա հե ռան կար ներն են»63։ Այս պի սով, ի նչ պես դի
պուկ է նկա տում շվեդ հայտ նի մաս նա գետ Սվան տե Կոր նե լը՝ վեր լու
ծե լով Էր դո ղա նի այդ հայ տա րա րու թյու նը, «2011 [թ վա կա նի] ի րա-
դար ձու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ ա ռն վազն այդ ժամ Թուր քի այի 
հռե տո րա բա նու թյու նը (նկա տի ու նի Մեր ձա վոր Ար ևել քում գա ղա
փա րա քա ղա քա կան ա ռաջ նոր դու թյուն ստանձ նե լու – Է .Է.) չէր հա-
մա պա տաս խա նում վեր ջի նիս ու նե ցած ազ դե ցու թյան ի րա կան մա-
կար դա կին»64։

 
Երկկողմ հարաբերություններում ռազմավարական լճացման

շրջանը

2013 թ. հու լի սի 3ին բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան նե րի դա շին
քը՝ Աբ դել Ֆա թահ ալՍի սի ի գլ խա վո րու թյամբ, քա ռօ րյա ժո ղովր
դա կան բազ մա մարդ ցույ ցե րից հե տո իշ խա նու թյու նից հե ռաց րեց 
նա խա գահ Մուր սի ին՝ ներ կա լե լով վեր ջի նիս տնային կա լան քի և 

62 Տես Tziarras Zenonas, Turkey-Egypt։ Turkish Model, Political Culture and Regional 
Power Struggle, Strategy International / SI Research Paper No. 4/2013, էջք 4, 11, https://
www.academia.edu/4926354/Turkey-Egypt_Turkish_Model_Political_Culture_and_
Regional_Power_Struggle, հղվել է 15.02.2017 թ.։
63 Հարցազրույցն իրականացվել է արաբերենով, ձայնագրվել, բայց հետագայում չի 

հրապարակվել։ Տե՛ս հեղինակի նշված հոդվածը՝ Taha Y.M., Egyptian Insights..., էջ 16։
64 Cornell S., Changes in Turkey..., p. 23։
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կա սեց նե լով սահ մա նադ րու թյան գոր ծո ղու թյու նը65։ Ե գիպ տո սի սահ
մա նադ րա կան դա տա րա նի ղե կա վար Ադ լի Ման սու րը հե ղա փո խա
կան նե րի կող մից նշա նակ վեց ե րկ րի ժա մա նա կա վոր նա խա գահ66։ 
Հա ջորդ օ րը Դոլ մա բահ չե ի նս տա վայ րում վար չա պետ Էր դո ղա նը 
հրա վի րեց ար տա հերթ հան դի պում՝ մաս նակ ցու թյամբ վար չա պե
տի օգ նա կան Բյու լենթ Ա րըն չի, մշա կույ թի նա խա րար Օ մեր Չե լի
կի, Ա ԶԿ Գլ խա վոր քար տու ղա րի օգ նա կան Հու սեյն Չե լի կի, Մեվ լութ 
Չա վու շօղ լո ւի և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ահ մեդ Դա վու թօղ լո
ւի67, ո րն այդ նպա տա կի հա մար առ կա խեց դե պի Ա սի ա ձեռ նարկ վող 
շր ջա գա յու թյու նը68։ Էր դո ղանն էլ իր հեր թին կի սատ էր թո ղել ար ձա
կուր դը, որ պես զի հրա վի րի ար տա հերթ հան դի պում69։ Այս հապ ճեպ 
գոր ծըն թա ցը հեր թա կան ցայ տուն վկա յու թյունն է այն բա նի, թե որ
քան կար ևոր է ին Թուր քի այի հա մար ե գիպ տա կան գոր ծո նը և այդ 
հար ցով ա րագ վճ ռա հա տու թյու նը։ 

Ար դեն հա ջոր դող օ րե րին թե՛ Էր դո ղա նը, թե՛ Դա վու թօղ լուն հան
դես ե կան Մուր սի ի տա պալ ման սուր քն նա դա տու թյուն նե րով։ Եր կու
սի մոտ էլ հիմ նա կան շեշ տադ րու մը « ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա
պար հով ը նտր ված ղե կա վա րու թյան բռ նի տա պալ ման ան թույ լատ
րե լի ու թյան» մա սին թեզն է ր70։ Ը ստ ո րում` Էր դո ղա նը հա մե մա տա
կան եզ րեր էր ան ցկաց նում նաև Թուր քի այի ապ րած ռազ մա կան հե
ղաշր ջում նե րի հետ՝ պն դե լով, որ դրանք «... բո լո րը կաթ վա ծա հար են 
ա րել Թուր քի այի տն տե սու թյու նը՝ ստի պե լով պե տու թյա նը, ազ գին 

65 Տես Coup topples Egypt’s Morsy: deposed president under «house arrest», “CNN”, 
04.07.2013, http://edition.cnn.com/2013/07/03/world/meast/egypt-protests, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
66 Տես Եղիազարյան Դ., Եգիպտոսում..., էջ 39։
67 Տես Erdoğan’dan flaş Mısır toplantısı, “Sözcü Gazetesi”, 04.07.2013,  http://www.sozcu.
com.tr/2013/gundem/erdogandan-flas-misir-toplantisi-328574/, հղվել է 22.02.2017 թ.։
68 Տես Turkey Calls Military Overthrow Of Egypt’s Mohammed Morsi ‘Unacceptable’, 
“The Huffington Post”, 04.07.2013, http://www.huffingtonpost.com/2013/07/04/turkey-
egypt_n_3545765.html, հղվել է 22.02.2017 թ.։
69 Տես Mısır’daki darbe, AKP için stratejik kayıp, “Al-Monitor”, 05.07.2013, http://www.
al-monitor.com/pulse/tr/originals/2013/07/egypt-coup-is-erdogan-loss.html, հղվել է 

22.02.2017 թ.։
70 Տես ա) Turkey PM blasts Egypt ‘coup’ as enemy of democracy, “France 24”, 
05.07.2013, http://www.france24.com/en/20130705-turkey-pm-blasts-egypt-coup-enemy-
democracy, հղվել է 06.07.2017 թ.,

բ) Turkey Calls Military Overthrow..., նույն տեղում։
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և ե րի տա սարդ սերն դին շատ թանկ գին վճա րե լու դրա հա մար»71։ 
Հու լի սի 6ի ե րե կո յան Էր դո ղա նը նաև հե ռա խո սազ րույց ու նե ցավ 
ՄԱԿի Գլ խա վոր քար տու ղար Բան ԿիՄու նի հետ՝ հայտ նե լով իր 
ան հանգս տու թյու նը՝ « կապ ված Ե գիպ տո սում իշ խա նու թյան բռ նի 
տա պալ ման և քա ղա քա ցի ա կան կար գե րի դա դա րեց ման հետ»72։ 
Ի վեր ջո, նկա տե լով հա մաշ խար հային ու ժային բևեռ նե րի ոչ մի ան
շա նակ վե րա բեր մունքն այս հար ցում՝ էր դո ղա նյան հռե տո րա բա նու
թյու նը դար ձավ ա վե լի ագ րե սիվ. սկս վե ցին ը նդ գծ վել նաև Ա րև մուտ
քին ո ւղղ ված քն նա դա տա կան կո չերն առ այն, որ վեր ջինս կի րա ռում 
է եր կա կի ստան դարտ նե րի քա ղա քա կա նու թյուն՝ չդա տա պար տե լով 
Մուր սի ի տա պա լու մը՝ որ պես հե ղաշր ջում73։

 Տե ղին է, սա կայն, հի շա տա կե լը, որ չնա յած նա խա հե ղա փո խա
կան շր ջա նի դրա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շեշ տա կի ան կմա նը և 
դես պան նե րի փո խա դարձ հետ կանչ մա նը, ա պա և վտար մա նը, այ
դո ւա մե նայ նիվ, կող մե րը չէ ին դի մում հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռար
կա յա կան և բա ցա հայտ խզ ման։ Այս պես, հու լի սի 30ին թուր քա
կան մա մու լում ակ տի վո րեն սկ սե ցին շր ջա նառ վել լու րեր առ այն, 
որ Թուր քի ան կա սեց նե լու է Ե գիպ տո սի հետ կն քած շուրջ 27 պայ
մա նագ րե րի գոր ծո ղու թյու նը, հիմ նա կա նում՝ տն տե սա կան բնույ թի74։ 
Նույն օ րը, սա կայն, ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան խոս նա կը 
պար զա բա նեց, որ այդ լու րե րն ան հիմն են, և ու ժի մեջ մտած պայ
մա նագ րե րը շա րու նա կում են գոր ծել75։ Ե գիպ տո սի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րը շա րու նա կե լու մա սին 2014 թ. հուն վա րի վեր ջին հայ տա
րա րել էր նաև նա խա գահ Գյու լը ի տա լա կան “Corriere della Sera” և 
“Il Sole 24 Ore” թեր թե րին տված հար ցազ րույ ցում՝ « Թե կուզև ցածր 

71 Turkey PM blasts Egypt ‘coup’..., նույն տեղում։
72 Erdoğan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile görüştü, “Hürriyet”, 07.07.2013, http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/23673035.asp, հղվել է 15.03.2017 թ.։
73 Տես նույն տեղում։
74 Տես Anlaşmalar askıya alınmaya başladı, “Sabah”, 30.07.2013, http://www.sabah.com.
tr/dunya/2013/07/30/anlasmalar-askiya-alinmaya-basladi, հղվել է 22.02.2017 թ.։ Նկա

տենք, որ լուրը հրապարկվել է նաև իշխանական «Սաբահ» լրատվակայքում։
75 Տես SC-22, 30 Temmuz 2013, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Ülkemiz ile Mısır 
Arasındaki Anlaşmaların Tarafımızdan Askıya Alındığı İddiası Hakkındaki Bir Soruya 
Cevabı, “Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı – resmi sitesi”, 30.07.2013, http://www.
mfa.gov.tr/sc-22_-30-temmuz-2013_-disisleri-bakanligi-sozcusunun-ulkemiz-ile-misir-
arasindaki-anlasmalarin-tarafimizdan-askiya-alindigi_.tr.mfa, հղվել է 22.02.2017 թ.։
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մա կար դա կի վրա, բայց մեր հա րա բե րու թյուն նե րը շա րու նակ վում 
են»76։

 
Եզրակացություն

 Հան րա գու մա րի բե րե լով 20092013 թթ. Թուր քի այի ե գիպ տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը՝ կա րող ե նք ար ձա նագ րել, որ սկզ բուն քային 
ա ռու մով այն օր գա նա կան շա րու նա կու թյունն էր նախ կի նի, այդ 
թվում՝ օ զա լյան շր ջա նի քա ղա քա կա նու թյան, որ տեղ կար ևոր վում 
է ին Ե գիպ տո սի ու նե ցած ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյու նը Թուր քի
այի ազ գային շա հե րի հա մա շա րում։ Մյուս կող մից՝ մեր ձա վո րարևե
լյան նոր ի րո ղու թյու նը՝ «ա րա բա կան գա րու նը», ան կրկ նե լի հնա րա
վո րու թյուն էր ըն ձե ռում Թուր քի ային, հա վա տա րիմ իր ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան գա ղա փա րա բա նու թյա նը, փոր ձե լու մե ծաց նել 
սե փա կան տն տե սա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյու նը Ե գիպ տո սում և 
առ հա սա րակ տա րա ծաշր ջա նում։ Այս նպա տա կի հա մար որ պես 
հար մար մի ջոց էր ը նտր ված Մեր ձա վոր Ար ևել քում տասնամյակ նե
րի լու սանց քայ նա ցու մից հե տո բարձ րա ցող « Մահ մե դա կան եղ բայր
նե րին» սա տա րե լը՝ փոր ձե լով դրան ցում մարմ նա վո րել չա փա վոր 
իս լա մի սե փա կան պատ կե րա ցում նե րը։ Վեր ջին նե րիս տա պա լու մը 
Ե գիպ տո սում հան գեց րեց ե րկ կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի սր մա նը։ 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, սխալ կլի նի թուրքե գիպ տա կան միջ պե տա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը պայ մա նա վո րել 
դա վա նա կան« դա սա կար գային» հա կա մար տով։ Այս պես, 2013 թ. 
խզու մը բա ցատ րող տե սա կետ նե րի շար քում տի րա պե տող նե րից է 
այն, որ Ե գիպ տո սում 2013 թ. հու լի սի 3ին իշ խա նու թյու նը ստանձ
նե ցին զին վո րա կան նե րը, ին չը Թուր քի այի ը նդ դի մա դիր վար քը պայ
մա նա վո րող հիմ նա կան գոր ծոնն է ր77։ Փաս տո րեն, զանց է ա ռն վում 
այն պա րա գան, որ 2011 թ. հուն վարք սան հին գյան հե ղաշր ջու մից 

76 “2013’te Olumsuz Olaylar Yaşadık; 2014’te Yeniden Parlamak İçin Her Şey 
Yapılacaktır”, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı”, 2801.2014, http://www.tccb.
gov.tr/haberler/170/88379/2013te-olumsuz-olaylar-yasadik-2014te-yeniden-parlamak-
icin-her-sey-yapilacaktir.html, հղվել է 23.02.2017 թ.։ 
77 Տե՛ս օրինակ՝ The Biggest Loser of Cairo’s Coup։ Turkey, “U.S. News & World Report”, 
18.07.2013, http://www.usnews.com/opinion/blogs/world-report/2013/07/18/turkeys-
erdogan-is-in-a-bad-position-due-to-egypts-coup-against-morsi, հղվել է 22.02.2017 թ.։
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հե տո ևս իշ խա նու թյու նը ստանձ նել է ին զին վո րա կան նե րը, և Գյու
լի մար տյան այ ցը հենց Ե գիպ տո սի բարձ րաս տի ճան զին վո րա կա
նու թյան հրա վե րով էր կազ մա կերպ ված։ Մեր կար ծի քով՝ 2013 թ. 
Թուր քի այի ան տա գո նիս տա կան հռե տո րա բա նու թյունն ա վե լի շատ 
պայ մա նա վոր ված էր այդ ե րկ րի ներ սում հա ման ման ի րա դար ձու
թյուն նե րի ան ցկա ցու մով (Գե զի ի դեպ քեր), ի նչ պես նաև Ե գիպ տո
սում « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րի» տա պալ ման հետ ևան քով ամ բողջ 
մեր ձա վո րար ևե լյան պրոյեկ տի ան կմամբ։ Հարկ է հի շել, որ ար դեն 
2013 թ. դեկ տեմ բե րի 25ին « Մահ մե դա կան եղ բայր նե րը» Ե գիպ տո
սում ճա նաչ վեց ա հա բեկ չա կան կազ մա կեր պու թյուն78։ Մեր ձա վոր 
Ար ևել քում սե փա կան ու ժային կենտ րոն ստեղ ծե լու նպա տակ ու նե
ցող եր կի րը, որ որ դեգ րել է նա խա ձեռ նո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն, 
չէր կա րող զու գա հե ռա բար որ դեգ րել կոմ ֆոր միս տա կան վար քա կա
նոն, ի նչ քան էլ որ հա կա ռա կի պա րա գա յում վտանգ կար՝ հայտն վե
լու դի վա նա գի տա կան մե կու սաց ման մեջ։ Այդ պատ ճա ռով էլ, ե թե 
տա րա ծաշր ջա նի մյուս ե րկր նե րի, այդ թվում՝ Թուր քի այի դաշ նա կից 
Քա թա րի հա մար բար դու թյուն չե ղավ վերս տին հա րա բե րու թյուն նե րի 
մեջ մտ նե լը Ե գիպ տո սի հետ79, ա պա Թուր քի այի պա րա գա յում այդ 
սկզ բուն քային ան հա մա ձայ նու թյու նը շա րու նա կեց պահ պան վել։ 

 Բա նա լի բա ռեր - Թուր քի ա, Ե գիպ տոս, Սի րի ա, «ա րա բա կան գա րուն», 

Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն

ЭДГАР ЭЛБАКЯН – ОТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ С ЕГИПТОМ В КОН-
ТЕКСТЕ “АРАБСКОЙ ВЕСНЫ” 

В статье рассматриваются двусторонние отношения Турции и Египта 
накануне и во время египетской революции (2011 г.). Анализируются роль 
Египта в контексте ближневосточной политики Турции, причины отличных 
друг от друга подходов турецкой элиты по отношению к революционным и 
антиреволюционным правителям в Египте. Сделана попытка показать, что 
на примере египетской политики Турции можно охарактеризовать общую 

78 Տես Kahire ile normalleşme kriterleri, “Al Jazeera Turk”, 09.01.2015, http://www.
aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/kahire-ile-normallesme-kriterleri, 23.02.2017 թ.։
79 Տես Bekdil Burak, Erdogan’s Egyptian Nightmare, “Gatestone Institute”, 30.01.2014, 
http://www.gatestoneinstitute.org/4984/erdogan-egypt, հղվել է 30.12.2017 թ.։
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ближневосточную политику Турции в данном периоде.

Ключевые слова: Турция, Египет, Сирия, «арабская весна», внешняя 
политика Турции 

EDGAR ELBAKYAN – TURKEY-EGYPT RELATIONS IN THE 
CONTEXT OF THE “ARAB SPRING” 

The current article investigates the Turkey-Egypt relations in the eve and 
during the revolution in Egypt (2011). The role of Egypt in the context of 
Turkey’s overall Middle Eastern policy, the reasons stipulating the differences 
between Turkey’s policy towards Egypt’s revolutionary and anti-revolutionary 
authorities are analyzed in the article. An attempt is made to show that it is 
possible to understand Turkey’s Middle Eastern policy through Turkey’s policy 
towards Egypt.

Key words: Turkey, Egypt, Syria, “Arab Spring”, Foreign Policy of Turkey
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ՂԱ ՐԱ ԲԱՂՅԱՆ ՇԱՐԺ ՄԱՆ Ա ՌԱ ՋԻՆ ԱՐ ՁԱ ԳԱՆՔ ՆԵ ՐԸ 
ԽՈՐՀՐ ԴԱՅԻՆ ՀԱ ՄԱ ՄԻ ՈՒ ԹԵ ՆԱ ԿԱՆ ՄԱ ՄՈՒ ԼՈՒՄ

 
Ալ վի նա Ա ղա բա բյան, ԵՊՀ

1988 թ. փետր վա րի 20ին Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 
Մար զի Ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի մար զային խորհր դի 20
րդ գու մար ման ար տա հերթ նս տաշր ջա նը ո րո շում ըն դու նեց` միջ նոր
դե լու Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ, Հայ կա կան ԽՍՀ և ԽՍՀՄ Գե րա գույն 
խոր հուրդ նե րի ա ռջև ԼՂԻՄն Ա դրԽՍՀ կազ մից Հայ կա կան ԽՍՀ 
կազմ հանձ նե լու հա մար. «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄի աշ խա տա վոր
նե րի ցան կու թյուն նե րին, խնդ րել Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ Գե րա գույն 
սո վե տին և Հայ կա կան ՍՍՀ Գե րա գույն սո վե տին՝ խորն ը մբռն ման 
զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե
րին և լու ծել ԼՂԻՄը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀի կազ մից Հայ կա կան 
ՍՍՀ կազմ հանձ նե լու հար ցը, մի ա ժա մա նակ միջ նոր դել ՍՍՀՄ Գե
րա գույն սո վե տի ա ռջև` ԼՂԻՄը Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀի կազ մից 
Հայ կա կան ՍՍՀի կազմ հանձ նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»1: 
Սա, ը ստ է ու թյան, ԼՂԻՄ բնակ չու թյան տաս նյակ տա րի նե րի իղ ձե
րի ու ձգ տում նե րի ի րա վա կան ձևա կեր պումն էր:

Սկ սած 1921 հու լի սի 5ից, ե րբ ՌԿ(բ)Կ Կենտ կո մի Կով կա սյան 
բյու րոյի ո րոշ մամբ Լեռ նային Ղա րա բա ղը որ պես ի նք նա վար մարզ 
բռ նակց վեց Ա դրԽՍՀին, Ար ցա խի հայ բնակ չու թյան ձգ տումպա
հան ջը` կր կին մի ա վոր վել մայր հայ րե նի քի հետ, մշ տա պես հն չեց վել 
է ա մե նա տար բեր մա կար դակ նե րում: Տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում 
ԼՂԻՄո ւմ Ա դր բե ջա նի վա րած խտ րա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, 
մար զի սո ցի ալտն տե սա կան, գի տամ շա կու թային զար գաց ման հետ
ևո ղա կան և կան խամ տած ված խո չըն դո տու մը, մար զի ժո ղովր դագ
րա կան պատ կե րը փո խե լու նպա տա կով ԼՂԻՄի հա յա թա փու մը և 
դրան զու գա հեռ մար զում ա դր բե ջան ցի նե րի թվի ա վե լա ցու մը, ի նչ
պես նաև Հա յաս տա նի հետ բազ մո լորտ ու ա մե նա տար բեր ձևա չա
փե րի շփում նե րի և կա պե րի հաս տատ ման ար գե լա կու մը2 հան գեց

1 «Սովետական Ղարաբաղ», 1988 փետրվարի 21, թիվ 43:
2 Այս մասին առավել մանրամասն տես Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը 
սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջք 252272, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան 
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րին մար զի՝ մի ու թե նա կան այդ հան րա պե տու թյան կազ մից դուրս 
բեր ման ան հրա ժեշ տու թյա նը: Ար ցա խը Հա յաս տա նին վե րա մի ա վո
րե լու փոր ձեր ար վել է ին 1930ա կան թթ., 1945, 1965, 1967, 1977 թվա
կան նե րին3, սա կայն ա մեն ան գամ հայ կա կան կող մի ար դա րա ցի 
պա հան ջը մերժ վել էր թե՛ մոս կո վյան և թե՛ ա դր բե ջա նա կան իշ խա
նու թյուն նե րի կող մից: 1980ա կան նե րին ար դեն ԼՂԻՄո ւմ ստեղծ վել 
էր մի ի րա վի ճակ, ե րբ ա կն հայտ էր, որ ի րա դար ձու թյուն նե րի այ դօ
րի նակ ըն թաց քի պա րա գա յում Ղա րա բաղն ան խու սա փե լի ո րեն ար
ժա նա նա լու էր Նա խիջ ևա նի ճա կա տագ րին և ամ բող ջու թյամբ հա
յա թափ վե լու էր:

1985 թվա կա նին, ե րբ ԽՄԿԿ գլ խա վոր քար տու ղար ը նտր վեց 
Մի խայիլ Գոր բա չո վը` հրա պա րակ բե րե լով վե րա կա ռուց ման, հրա
պա րա կայ նու թյան և ժո ղովր դա վա րու թյան կար գա խոս նե րը, ԼՂԻՄ 
բնակ չու թյու նը կր կին բարձ րաց րեց ի րեն հու զող հար ցը: Ե րկ րում հռ
չակ ված վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյու նը հայե րին հույս էր 
ներշն չել, որ ղա րա բա ղյան խն դին ի վեր ջո ար դա րա ցի լու ծում կս
տա նա: 

1988 թ. փետր վա րի 13ին Ստե փա նա կեր տում տե ղի ու նե ցավ 
ա ռա ջին հան րա հա վա քը, ո րի ըն թաց քում քա ղա քի կենտ րո նա կան 
հրա պա րակ դուրս ե կած հա զա րա վոր ար ցախ ցի ներ հան դես ե կան 
ԼՂԻՄը ՀԽՍՀի հետ վե րա մի ա վո րե լու պա հան ջով4: Ստե փա նա
կեր տում և շր ջան նե րում գրե թե մեկ շա բաթ ան դա դար շա րու նակ վող 
խա ղաղ ցույ ցե րից ու հան րա հա վաք նե րից հե տո ԼՂԻՄ մարզ խոր
հուրդն ըն դու նեց իր պատ մա կան ո րո շու մը, ո րը ցն ծու թյամբ ըն դուն
վեց ի նչ պես մար զում, այն պես էլ Հայ կա կան ԽՍՀո ւմ: Ը ստ է ու թյան, 

գոյապայքարը, Երևան, 1994, Սարումյան Ն., Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար 
Մարզը 19601988 թվականներին, Երևան, 2008, Нагорный Карабах, историческая 
справка, Ереван, 1988, էջք 4558, Մկրտչյան Շ., Լեռնային Ղարաբաղ. Ադրբեջանի 
(19201988 թթ.) իրականացրած ցեղասպանության անատոմիան, Ստեփանակերտ, 
2003, Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Բ, 19231985, Երևան, 
2005: 
3 Տես Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Բ, 19231985, Երևան, 
2005, էջք 206230, Мелик-Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. 
Информационно-идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 
2009, էջք 3845:
4 Տես Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: хроника, ч. 1, Ереван, 1990, էջ 
34:
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կա րող ե նք ա սել, որ սա թերևս ա ռա ջին ան գամ էր ԽՍՀՄ պատ մու
թյան ամ բողջ ըն թաց քում, ե րբ շր ջա նային մար մի նը, ի րաց նե լով իր 
օ րի նա կան ի րա վուն քը, ըն դու նում էր քա ղա քա կան ո րո շում, ո րը ոչ 
թե ի ջեց ված կամ պար տադր ված էր վեր ևից` կենտ րո նից, այլ ճիշտ 
հա կա ռա կը՝ տվյալ շր ջա նի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյան 
կա մար տա հայ տու թյունն էր: 

Ի սկզ բա նե և՛ ԼՂԻՄո ւմ, և՛ ՀԽՍՀո ւմ մեծ էր հա վա տը Խորհր
դային Մի ու թյու նում հռ չակ ված վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու
թյան հան դեպ: Հայ ժո ղո վուրդն ան կեղ ծո րեն հա վա տում էր, որ վե
րա կա ռուց ման ու ղին բռ նած ե րկ րում իր պա հանջն ի վեր ջո ար դա
րա ցի լու ծում է ստա նա լու: Այդ են վկա յում ան գամ այն կար գա խոս
նե րը5, ո րոն ցով տաս նյակ հա զա րա վոր ցու ցա րար ներ հրա պա րակ 
է ին դուրս ե կել թե՛ Ստե փա նա կեր տում և թե՛ Եր ևա նում: 

Սա կայն հենց շարժ ման սկզ բից հայ ժո ղովր դին մեծ հի աս թա
փու թյուն էր սպա սում:

 Խորհր դային իշ խա նու թյուն ներն ար ցա խյան շարժ ման ա ռա ջին 
ի սկ օ րե րից, հա կա ռակ ի րենց ի սկ հռ չա կած վե րա կա ռուց ման, ժո
ղովր դա վա րու թյան և հրա պա րա կայ նու թյան քա ղա քա կա նու թյան և 
չնա յած հայ կա կան կող մի բա ցար ձակ հա վա տար մու թյա նը կենտ
րո նին, բա ցա սա կան դիր քո րո շում են որ դեգ րում ար ցա խյան խնդ րի 
հան դեպ: Ղա րա բա ղյան շարժ ման ԽՍՀՄ իշ խա նու թյուն նե րի ա ռա
ջին ար ձա գանք նե րը, ը ստ է ու թյան, ան կյու նա քա րային են դառ նում 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ո ղջ հե տա գա ըն թաց քի ու զար գաց ման հա
մար: 

Ի պա տաս խան ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի ըն դու նած ո րոշ ման` 1988 
թ. փետր վա րի 21ին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոն « Լեռ նային Ղա
րա բա ղի ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին» ո րո շում է ըն դու նում` սկիզբ 
ա ռած ղա րա բա ղյան շար ժու մը ո րա կե լով որ պես ծայ րա հե ղա կան և 
լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու թյա նը հա կա սող. « Վեր ջին օ րե
րին Ա դր բե ջա նա կան ՍՍՀ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար
զում տե ղի են ու նե ցել հայ կա կան բնակ չու թյան մի մա սի ե լույթ ներ՝ 
Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հայ կա կան ԽՍՀ կազ մում ը նդ գր կե լու պա
հան ջով: Ծայ րա հե ղա կա նո րեն տրա մադր ված ա ռան ձին ան ձանց 
ան պա տաս խա նա տու կո չե րի հետ ևան քով հրահր վել են հա սա րա

5 Տես Нагорный Карабах, историческая справка, Ереван, 1988, էջ 60:
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կա կան կար գի խախ տում ներ»6: Իր ո րոշ ման մեջ քաղ բյու րոն գտ նում 
էր, որ. « գո յու թյուն ու նե ցող ազ գայինտա րած քային կա ռուց ված քի 
վե րա նայ մանն ո ւղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը և պա հանջ նե րը հա կա
սում են Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա կան ՍՍՀնե րի աշ խա տա վոր նե րի 
շա հե րին, վնաս են հասց նում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին»7 
և դի մում էր հայ կա կան և ա դր բե ջա նա կան բնակ չու թյան հայ րե նա
սի րա կան և ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան զգաց մունք նե րին կո չով՝ 
«չտր վել ազ գայ նա կան տար րե րի սադ րանք նե րին»:

 Պատ մա կան այդ ան ցքե րի ո րոշ ու սում նա սի րող ներ կար ծում ե ն՝ 
խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի՝ Ղա րա բա ղի հար ցում նման բա
ցա սա կան դիր քո րոշ ման պատ ճառն այն էր, որ Մոսկ վան ազ գե րի 
ի նքնո րոշ ման ի րա վուն քի ի րաց ման մեջ լուրջ և ի րա կան սպառ նա
լիք էր տես նում խորհր դային կայս րու թյան հա մա պար փակ տի րա
պե տու թյան հա մար8: Մաս նա գի տա կան շր ջա նակ նե րում հն չում է 
նաև այն տե սա կե տը, որ ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
այդօրի նակ դիր քո րո շու մը ԼՂԻՄո ւմ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու
թյուն նե րի հան դեպ սկզբ նա պես ոչ պատ շաճ կամ թե սխալ տե ղե
կաց ված լի նե լու հետ ևանք է ր9 և կամ թե լադր ված էր Ա դր բե ջա նի ղե
կա վա րու թյան պա հան ջով10: 

Կար ծում ե նք՝ ԽՍՀՄ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի նման 
բա ցա սա կան դիր քո րոշ ման հիմ նա կան պատ ճա ռը ոչ այն քան հայե

6 К событиям в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 24 февраля 1988 г., N55, К 
событиям в Нагорном Карабахе , ТАСС, “Правда”, 25 февраля 1988 г., N56.
7 Նույն տեղում:
8 Տես Ազիզբեկյան Ռ., Արցախյան շարժման սկզբնավորումն ու ծավալումը, Լրաբեր 
հասարակական գիտությունների, թիվ 2, Երևան, 2005, էջ 46:
9 Տես Թովմասյան Վ., Աթաջանյան Վ., Ներսիսյան Յու., Ղարաբաղյան հարց, 
Ստեփանակերտ, 1991, էջ 11, Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: 
хроника, ч. 1, Ереван, 1990, էջ 38: Այս առումով կա նաև արմատապես հակառակ 
տեսակետը: Արցախյան խնդրի հետազոտողներ Ի. Բաբանովը և Կ. Վոևոդսկին 
կարծում են, որ իրականում իշխանության բարձրագույն էշելոններն ի սկզբանե 
մանրամասն տեղեկացված են եղել մարզում կատարվող բոլոր իրադարձությունների 
մասին, այնպես որ ինֆորմացիայի պակասի մասին խոսք լինել չի կարող (Бабанов 
И., Воеводский К., Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/ibabanovk
voevodskijkarabaxskijkrizis/, հղվել է 28.07.2017 թ.): 
10 Տես Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 
1994, էջ 279, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 
1997, էջ 17:
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րի կող մից բարձ րաց ված ի նք նին ազ գային պա հանջն է ր՝ ԼՂԻՄի 
մի ա ցու մը ՀԽՍՀին, որ քան, ը ստ է ու թյան, այդ պա հան ջի ի րա գործ
ման գոր ծի քա կազ մը՝ ա) լե գա լու թյու նը, բ) ժո ղովր դա կան խա ղաղ 
ցույ ցերն ու ի նք նա կազ մա կեր պու մը: ԽՍՀՄո ւմ ի րա վա կա նո րեն 
գե րա գույն իշ խա նու թյու նը պատ կա նում էր խոր հուրդ նե րին, մինչ
դեռ դե ֆակ տո իշ խա նու թյու նը կու սակ ցա կան մար մին նե րի ձեռ քում 
էր. կենտ րո նից կոմ կու սը հրա հան գում էր, խոր հուրդ նե րը՝ տե ղե րում 
վա վե րաց նում: Ե րբ ԼՂԻՄ բնակ չու թյու նը մի կող մից՝ մի ան գա մայն 
օ րի նա կան ճա նա պար հով՝ իր ի սկ ը նտ րած Մար զային խորհր դի մի
ջո ցով, ըն դու նեց քա ղա քա կան ո րո շում, ո րը հա մա ձայ նեց ված և կամ 
ի ջեց ված չէր կոմ կու սի հա մա պա տաս խան մարմ նի կող մից, մյուս 
կող մից՝ հան րա հա վաք նե րով ու ցույ ցե րով սկ սեց ի նք նա կազ մա
կերպ վել որ պես ժո ղո վուրդ և որ պես ո ւժ, դրա նով ի սկ նա չգի տակ ցե
լով ան գամ, ա կա մայից քա ղա քա կան հար թու թյուն մտ նե լու, քա ղա
քա կան կողմ դառ նա լու հայտ ներ կա յաց րեց, ա սել է թե՝ դուրս ե կավ 
մի ո ղջ խորհր դային հա մա կար գի դեմ, հա մա կար գային մար տահ րա
վեր նե տեց ԽՍՀՄին, որ տեղ քա ղա քա կանն ու քա ղա քա կա նու թյու
նը չգր ված օ րեն քով բա ցա ռա պես կենտ րո նի մե նաշ նորհն է ին: Ի սկ 
քա ղա քա կան հայտ ներ կա յաց նել նշա նա կում էր սուբյեկ տու թյան, 
ի նք նու րույ նու թյան հայտ ներ կա յաց նել և ու րեմն՝ վի ճար կել, խախ
տել Կենտ րո նի քա ղա քա կան մե նաշ նոր հը, խարխ լել խորհր դային 
հա սա րա կար գի հիմ քե րը, ա պս տամ բել, ան ջատ վել և թե կուզ չգի
տակց ված, բայց, ը ստ է ու թյան, ան կա խու թյան պա հանջ ներ կա յաց
նել: Այդ ա մե նը շատ ա վե լի վտան գա վոր էր, քան ցան կա ցած զին
ված գոր ծո ղու թյուն կամ ա պս տամ բու թյուն կամ թե որ ևէ ի նք նա վար 
կազ մա վոր ման վե րահ պա տա կե ցում խորհր դային մի սուբյեկ տից 
մյու սին (ն ման նա խա դե պե րը, ի դեպ, ԽՍՀՄո ւմ բազ մա թիվ է ին11): 
Եվ կար ծում ե նք՝ այդ էր պատ ճա ռը, որ հենց ի սկզ բա նե 

ա) ղա րա բա ղյան շար ժու մը, հայերն ու ի րենց ար դա րա ցի, օ րի
նա կան պա հան ջը կենտ րո նի կող մից բնո րոշ վե ցին, ո րակ վե ցին որ
պես ծայ րա հե ղա կա նու թյուն (է քստ րե միզմ), ազ գայ նա կա նու թյուն 
(նա ցի ո նա լիզմ) և ան ջա տո ղա կա նու թյուն (սե պա րա տիզմ) (հան
ցանք ներ, ո րոնք խորհր դային հա սա րա կար գում թերևս ա մե նա
վտան գա վորն ու ա մե նա դա տա պար տե լին է ին հա մար վում), ի նչն 
ը ստ է ու թյան ա նուղ ղա կի զգու շա ցում էր հայ կա կան կող մին առ այն, 

11 Տես Правда о Нагорном Карабахе, Степанакерт, 1989, էջք 100-104:
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որ մարզ խորհր դի ո րո շու մից հետ չկանգ նե լու պա րա գա յում վեր ջին
ներս դի տարկ վե լու են որ պես խորհր դային կար գի թշ նա մի ներ՝ դրա
նից բխող բո լոր հետ ևանք նե րով,

բ) հա կազ դե ցու թյու նը խորհր դային հան րա պե տու թյան ի նչոր 
մի ի նք նա վար մար զի մար զային խորհր դի ըն դու նած ո րոշ մանն ու 
հայե րին մի ան գա մից դրս ևոր վեց հնա րա վոր բարձ րա գույն աս տի
ճա նի վրա՝ ԽՄԿԿ ԿԿ մա կար դա կով (ի դեպ նշ վա ծի մա սին է վկա
յում նաև այն, որ մար զի ակ տի վին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոյի՝ 
փետր վա րի 21ին ըն դու նած ո րոշ ման հետ ծա նո թաց նե լու և այն 
ըն դու նել տա լու հա մար հա ջորդ ի սկ օ րը՝ փետր վա րի 22ին, Ստե
փա նա կերտ է ին ժա մա նել կենտ րո նի ներ կա յա ցու ցիչ ներն ա մե նա
բարձր մա կար դա կով՝ ԽՄԿԿ Կենտ կո մի ան դա մու թյան թեկ նա ծու
ներ ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քար տու ղար Գ. Ռա զու մովս կին և ԽՍՀՄ ԳԽ 
նա խա գա հու թյան նա խա գա հի ա ռա ջին տե ղա կալ Պ. Դե միչ ևը): 

Եվ որ քան էլ թե՛ Ստե փա նա կեր տը, թե՛ Եր ևա նը ցույց տային 
ի րենց հա վա տար մու թյու նը կենտ րո նին և փաս տե ին հա վաք նե րի ու 
ցույ ցե րի բա ցա ռա պես խա ղաղ բնույ թը, վեր ջինս, միև նույն է, գոր ծե
լու էր հայ կա կան կող մի դեմ և աշ խա տե լու էր ա նել հնա րա վո րի նը՝ 
հայե րին ի րենց ըն դու նած ո րո շու մից հետ պա հե լու հա մար, քան զի, 
ի նչ պես վե րը նշ վեց, խն դի րը ոչ այն քան խորհր դային մի հան րա պե
տու թյան ի նք նա վար կազ մա վոր ման վե րահ պա տա կե ցումն էր մեկ 
այլ խորհր դային հան րա պե տու թյա նը, որ քան խորհր դային ո ղջ հա
սա րա կար գի դեմ ո ւղղ ված այն վտան գը, որ կենտ րո նա կան իշ խա
նու թյուն նե րը տե սել է ին ղա րա բա ղյան շարժ ման և մարզ խորհր դի 
մի ան գա մայն լե գալ ո րոշ ման մեջ: 

Լ ՂԻՄի ան ջա տու մը Ա դրԽՍՀից և վե րա մի ա վո րու մը ՀԽՍՀի 
հետ ոչ մի կերպ չէ ին կա րող թույլ տալ նաև Բաք վում: Եվ ի նչ պես 
ցույց տվե ցին ի րա դար ձու թյուն նե րի հե տա գա զար գա ցում նե րը, Ա դր
բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րը մար զը հան րա պե տու թյան կազ մում պա
հե լու հա մար պատ րաստ է ին ա մեն գնով ճն շել ղա րա բա ղյան շար
ժու մը: Փաս տա ցի, այդ հար ցում Բաք վի և Մոսկ վայի շա հե րը նույ
նա կան է ին: Եվ այդ էր պատ ճա ռը, որ մի կող մից՝ ար ցա խյան խնդ րի 
շուրջ կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի որ դեգ րած դիր քո րո շու մը 
ոգ ևո րու թյամբ ըն դուն վեց Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից և 
ըն կալ վեց որ պես ղա րա բա ղյան շար ժու մը լռեց նե լու հար ցում ա զատ 
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն և ա ջակ ցու թյուն, մյուս կող մից՝ Մոսկ վան 
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չխոր շեց Ա դր բե ջա նի ձե ռամբ կրա կից շա գա նակ ներ հա նե լու քա
ղա քա կա նու թյու նից և իր թողտ վու թյամբ ու լռու թյամբ դր դեց, չդա
տա պար տե լով խրա խու սեց և քո ղար կե լով քա ջա լե րեց Ա դր բե ջա նի 
հե տա գա բո լոր այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ո ւղղ ված է ին ղա րա
բա ղյան շարժ ման դեմ: Դա ա կն հայտ էր ի սկզ բա նե և պարզ եր ևաց 
ար դեն փետր վա րի 22ին: 

Այդ օ րը, ե րբ ԼՂԻՄ ժա մա նած Գ. Ռա զու մովս կու և Պ. Դե միչ ևի 
մաս նակ ցու թյամբ հան դի պում էր ան ցկաց վում Ստե փա նա կեր տում՝ 
մար զային ակ տի վին ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոյի փետր վա րի 
21ի ո րոշ ման հետ ծա նո թաց նե լու և այն ըն դու նել տա լու հա մար, 
մար զում « կար գու կա նոն հաս տա տե լու» և հայե րին՝ մարզ խորհր դի 
ո րո շու մից հետ չկանգ նե լու պա րա գա յում հնա րա վոր հետ ևանք նե րի 
մա սին պատ կե րա վոր « դաս տա լու» նպա տա կովխ12 Աղ դա մից դե պի 
ԼՂԻՄ Աս կե րա նի շր ջան է շարժ վում ա դր բե ջան ցի նե րի բազ մա հա
զա րա նոց մի ամ բոխ13: Շարժ վե լով Աղ դամԱս կե րանՍ տե փա նա
կերտ եր կաթգ ծով և ավ տո ճա նա պար հով` կա տա ղած և որ սոր դա
կան հրա ցան նե րով, կա ցին նե րով, եր կա թե ամ րան նե րով, քա րե րով 
զին ված ամ բո խը ներ խու ժում է մար զի տա րածք` իր ճա նա պար հին 
ա վե րե լով ա մեն ի նչ և բռ նու թյան են թար կե լով ճա նա պար հին հան
դի պած հայե րին: Մո լեգ նած ամ բո խին հա ջող վում է կանգ նեց նել 
մի այն Աս կե րա նի մա տույց նե րում, որ տեղ ա վա նի և մո տա կա գյու
ղե րի բնակ չու թյու նը տե ղի կա յա զո րի մի ջամ տու թյամբ փա կում է աղ

12 Փորձագիտական շրջանում կարծիք կա նաև, որ այդ «միջոցառումը» մեկ այլ 
նպատակ էլ ուներ. «Այդ առավոտյան Ստեփանակերտ էին ժամանել ԽՄԿԿ 
Կենտկոմի քարտուղար Գ. Ռազումովսկին ու ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 
Նախագահության նախագահի տեղակալ Պ. Դեմիչևը: Հարձակումն ու խժդժությունը 
դաս կլինեին նաև նրանց համար. կգնան, Գորբաչովին կպատմեն, թե ինչպես 
Ղարաբաղի որոշումը համաադրբեջանական ցասում է առաջացրել, և թե սա ինչ 
հետևանքներով է հղի, եթե չկանխվի հետագա զարգացումը» (Ուլուբաբյան Բ., 
Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 1994, էջք 281282):
13 Ի դեպ, փետրվարի 13ին Ստեփանակերտում տեղի ունեցած առաջին զանգվածային 
հանրահավաքից անմիջապես հետո՝ լույս 14ի գիշերը, իրադարձությունների նման 
ելքի մասին շրջխորհրդի բյուրոյի նիստին հայերին «զգուշացրել էր» Ադրբեջանի 
Կոմկուսի կենտկոմի վարչական մարմինների բաժնի վարիչ Մ. Ասադովը՝ 
հայտարարելով, թե «հարյուր հազար ադրբեջանցիներ պատրաստ են ցանկացած 
ժամանակ ներխուժել Ղարաբաղ և կազմակերպել սպանդ» (Василевский А., Туча в 
горах, “Аврора”, 1988, N 10): Ըստ էության, փետրվարի 22ին Ասադովի սպառնալիքի 
մի մասը կյանքի կոչվեց:
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դամ ցի նե րի ճա նա պար հը: Ան կար գու թյուն նե րի ար դյուն քում վի րա
վոր վում և հի վան դա նոց է տե ղա փոխ վում մար զի շուրջ 50 բնա կիչ, 
սպան վում է եր կու աղ դամ ցի14: 

Փետր վա րի 20ին հա ջոր դած ա ռա ջին մի քա նի օ րե րի ըն թաց
քում խորհր դային հա մա մի ու թե նա կան մա մու լը լուռ էր: ԼՂԻՄ մարզ
խորհր դի փետր վա րի 20ի ո րոշ ման, դրան հետ ևած ի րա դար ձու
թյուն նե րի, Աս կե րա նի դեպ քե րի, ի նչ պես նաև Ստե փա նա կեր տում և 
Եր ևա նում տե ղի ու նե ցող հա մազ գային զանգ վա ծային հան րա հա
վաք նե րի ու ցույ ցե րի մա սին հա մա մի ու թե նա կան մա մու լի օր գան
նե րը որ ևէ տե ղե կու թյուն չէ ին հա ղոր դում: Կար ծես թե խն դիր կար 
մի ու թե նա կան լայն զանգ ված նե րի հա մար «անն կատ թող նել» ղա
րա բա ղյան շար ժու մը: 

Հա մա մի ու թե նա կան մա մու լում ԼՂԻՄո ւմ տե ղի ու նե ցող ի րա
դար ձու թյուն նե րի մա սին ա ռա ջին ար ձա գանք նե րը ե ղան մարզ
խորհր դի հայտ նի ո րո շու մի ըն դու նու մից օ րեր ան ց՝ փետր վա րի 23
24ին: Ա ռա ջին տե ղե կու թյու նը հա ղոր դեց ԽՍՀՄ ԳԽ պաշ տո նա
թերթ «Իզ վես տի ան» (Известия)` 1988ի փետր վա րի 23ի հա մա րում 
հրա պա րա կե լով մի թղ թակ ցու թյուն` « Պահ պա նել այն, ի նչ ու նենք» 
բա վա կա նին խո սուն վեր նագ րով: Հարկ է նշել, որ այդ թղ թակ ցու
թյու նը տեղ էր գտել «Իզ վես տի այի» ոչ թե հա մա մի ու թե նա կան, այլ 
մոս կո վյան թո ղարկ ման մեջ, այն էլ ե րե կո յան թո ղարկ ման, ին չը, 
ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ, վկա յում է այն մա սին, որ խորհր
դային իշ խա նու թյուն նե րը` ի դեմս հա մա մի ու թե նա կան մա մու լի, 
չկա րո ղա նա լով այլևս լռու թյուն պահ ել, ցան կա նում է ին, այ նո ւա մե
նայ նիվ, ԼՂԻՄո ւմ ծա վալ վող ի րա դար ձու թյուն նե րը հա սու դարձ նել 
ըն թեր ցող նե րի հնա րա վո րինս նեղ շր ջա նա կի: 

Ի՞նչ էր ի րե նից ներ կա յաց նում այդ հրա պա րա կու մը: Այն բաղ
կա ցած էր եր կու հատ վա ծից. մի հատ վա ծը պատ րաստ ված էր Բաք
վում (սեփ. թղ թա կից Ռ. Թա լի շինս կի), մյու սը, ո րն ի դեպ ծա վա լով 
կրկ նա կի ա վե լի փոքր էր, պատ րաստ ված էր Եր ևա նում (սեփ. թղ

14 Ասկերանի դեպքերի մասին առավել մանրամասն տես՝ Աբրահամյան Հ., 
Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Գ, 19852000, Երևան, 2007, էջք 4748, 
Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 1997, էջք 20
21, Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: хроника, ч. 1, Ереван, 1990, էջք 39
40, Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10, Товмасян В., Карабахская 
мозаика вопоминания, Москва, 2003, էջք 7172:
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թա կից Ս. Բաբ լու մյան): Թղ թակ ցու թյան՝ Բաք վում պատ րաստ ված 
հատ վա ծի հենց սկզ բում հե ղի նա կը ար ձա նագ րում էր, որ ԼՂԻՄ
ում բնակ վում են 49 ազ գու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ո րոնց մեջ 
ա մե նա մեծ մա սը կազ մում են հայե րը15: Աս վա ծը, ֆոր մալ ա ռու մով 
լի նե լով ճշ մար տու թյուն, մա նի պու լյա տիվա պա կողմ նո րո շող բնույթ 
ու ներ. չէ՞ որ 49 ազ գու թյուն նե րի մեջ «ա մե նա մեծ մա սը կազ մե լը» 
դեռ չէր նշա նա կում լի նել մար զի ո ղջ բնակ չու թյան մե ծա մաս նու թյու
նը: Մինչ դեռ հայե րը, ը ստ 1979 թ. հա մա մի ու թե նա կան մար դա հա
մա րի տվյալ նե րի, կազ մում է ին ԼՂԻՄ բնակ չու թյան (162181 մարդ) 
ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը` 75.9%ը, ա դր բե ջան ցի նե րը` 23%ը, ռուս
նե րը` 0.8%ը, ի սկ մյուս 46 ազ գու թյուն նե րը՝ ը նդ հա նուր թվով 576 
մարդ, կազ մում է ին մար զի բնակ չու թյան ըն դա մե նը 0.36%ը (ի դեպ, 
մար զում բնակ վող 31 ազ գու թյուն նե րը ներ կա յաց ված է ին 15 բնակ
չով)16: Այս թվե րը, բնա կա նա բար, բեր ված չէ ին հրա պա րակ ման մեջ, 
ի սկ ա ռանց դրանց առ կա յու թյան ըն թեր ցո ղի մոտ մար զի բնակ չու
թյան կազ մի վե րա բե րյալ թյուր պատ կե րա ցում էր ստեղծ վում, ո րի 
հետ ևան քով` մի ան գա մայն ան հաս կա նա լի, տա րօ րի նակ և ա նըն
դու նե լի պի տի թվար մար զը բնա կեց նող 49 ազ գու թյուն նե րի մեջ թեև 
թվով ա մե նա մեծ, բայց ըն դա մե նը մեկ ազ գու թյան՝ հայե րի ցան կու
թյամբ մար զի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ կազ մից և մի ա
ցու մը Հայ կա կան ԽՍՀին: Նման ճիշտ, բայց ոչ լի ար ժեք տե ղե կու
թյու նը ամ բող ջո վին փո խում էր հար ցի է ու թյու նը, այն ներ կա յաց նում 
որ պես մար զի բնակ չու թյան ըն դա մե նը մի մա սի ցան կու թյուն, այլ ոչ 
թե մար զի բնակ չու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյան կա մար տա հայ տու
թյուն: 

Այ նու հետև Թա լի շինս կին գրում էր, որ ստեղծ ման օր վա նից ի 
վեր ԼՂԻՄը զգա լի հա ջո ղու թյուն նե րի է հա սել իր սո ցի ալտն տե սա
կան զար գաց ման մեջ և հա վե լում, որ «այժմ այն հան րա պե տու թյան 
ա ռա վել զար գա ցած ե րկ րա մա սե րից մեկն է»17: Եվ սա աս վում էր այն 

15 Տես Талышинский Р., Баблумвн С., Что имеем – сохранить!, “Известия”, 23 
февраля 1988 г. (московское издание).
16 Տես Всесоюзная перепись населения 1979 года. Таблица 9 с. Распределение 
населения по национальности и родному языку. РГАЭ. Ф. 1562, Оп. 336, Д. 6209 -6237 
http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/resp_nac_79.php?reg=77,  հղվել է 18.10.2017 թ.:
17 Талышинский Р, Баблумян С., Что имеем – сохранить!, “Известия”, 23 февраля 
1988 г. (московское издание).
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մար զի մա սին, ո րին դեռ մեկ տա րի էլ չան ցած պի տի ան դրա դառ նար 
ԽՄԿԿ Կենտ կո մի ան դամ, ԽՍՀՄ 11րդ գու մար ման ԳԽ պատ գա
մա վոր Ար կա դի Վոլս կին և խոս տո վա ներ, որ. «Երկ րում կա տա րած 
ո ւղ ևո րու թյուն նե րի ժա մա նակ ոչ մի տեղ չեմ բախ վել մարդ կանց ճա
կա տագ րե րի հան դեպ այն պի սի բար ձի թո ղու թյան ու ար հա մար հան
քի, ի նչ պես Լեռ նային Ղա րա բա ղում»18:

 Թա լի շինս կին ան դրա դառ նում էր նաև ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի 
փետր վա րի 20ի նս տաշր ջա նին: Հղում կա տա րե լով ա նա նուն ի րա
վա բան նե րին` հե ղի նա կը հա վաս տի աց նում էր, որ « մի խումբ պատ
գա մա վոր նե րի» հա վա քը Մարզ խորհր դի նս տաշր ջան հա մա րել չի 
կա րե լի, քա նի որ այն ըն թա ցել էր «ըն թա ցա կար գային մի շարք պա
հանջ նե րի խախ տում նե րով»19՝ այդ կերպ փոր ձե լով ցույց տալ, հիմ
նա վո րել մարզ խորհր դի ո րոշ ման ոչ օ րի նա կան լի նե լը, ին չը, բնա կա
նա բար, ի րա կա նու թյա նը չէր հա մա պա տաս խա նում: 

Հա ջոր դիվ հե ղի նա կը հոր դո րում էր թող նել ըն թա ցա կար գային 
նր բու թյուն նե րը և ան դրա դառ նալ խնդ րի է ու թյա նը. «Ն ման ի րա վի
ճա կում ա պա հո վել քվե ար կու թյուն կամ հեր թա կան « բաց նա մա կի» 
տակ ստո րագ րու թյուն ներ հա վա քել դժ վար չէ: Կա րե լի է ան գամ 
հղում կա տա րել վե րա կա ռուց մա նը և հրա պա րա կայ նու թյա նը: Ի սկ 
հե տո՞: Ի վի ճա կի՞ է ա րդյոք այդ ո րոշ ման նա խա ձեռ նող նե րից որևէ 
մե կը կան խա տե սել, թե ի նչ պես կփոխ վեն մար զի թե կուզ մի այն տն
տե սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք այժմ ամ բող ջա պես 
կողմ նո րոշ ված են դե պի Ա դր բե ջա նը: Ի ՞նչ կլի նի պլա նա վոր ման, մա
տա կա րա րում նե րի հետ: Ի ՞նչ մասշ տաբ ներ կըն դու նի պա րե նային և 
վա ռե լի քաէ ներ գե տիկ խն դի րը: Ի նչ պե՞ս կփոխ վի բնակ չու թյան մա
տա կա րա րու մը: Ի նչ պե՞ս դա կանդ րա դառ նա ոչ մի այն մար զի, այլև 
եր կու հան րա պե տու թյուն նե րի, ամ բողջ ե րկ րի ը նդ հա նուր դրու թյան 
վրա, ին չի մա սին ևս վատ չէր լի նի մտա ծել»20: Ի նչ էր սա, ե թե ոչ այն 
հետ ևանք նե րի (գու ցե և ա նուղ ղա կի սպառ նա լիք նե րի) պարզ մատ
նան շում, ո րոնք ա ռաջ է ին գա լու ղա րա բա ղյան շար ժու մը չդա դա
րեց նե լու պա րա գա յում: 

Այ նու հետև հե ղի նա կը Թել ման Չա լյան ա նու նով գրո ղի շուր թե

18 Мир земле Карабаха, “Правда”, 15 января 1989, N15.
19  Талышинскли Р, Баблумян С., Что имеем – сохранить!, “Известия”, 23 февраля 
1988 г. (московское издание).
20 Նույն տեղում:
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րով ըն թեր ցո ղին էր փո խան ցում այն միտ քը, թե ա մե նը, ի նչ տե ղի 
է ու նե նում Լեռ նային Ղա րա բա ղում, ըն դա մե նը «մ թագ նում» է, ո րը 
« շու տով կանց նի»: Այ սինքն՝ մի ո ղջ ժո ղովր դի ար դա րա ցի և օ րի նա
կան պա հանջն ու կա մար տա հայ տու մը ներ կա յաց վում է ին որ պես 
մթագ նում, որ պես զգա ցա կան և ոչ թե բա նա կան ի րո ղու թյուն: Ի սկ 
թղ թակ ցու թյան վեր ջում Թա լի շինս կին մեջ բե րում էր ԽՄԿԿ Կենտ
կո մի քար տու ղար Գ. Ռա զու մովս կու՝ նա խօ րե ին Ստե փա նա կեր տում 
մար զի կու սակ տի վի հետ կա յա ցած հան դիպ ման ժա մա նակ աս ված 
խոս քե րը, ո րոնք ոչ այլ ի նչ է ին, քան փետր վա րի 21ին ԽՄԿԿ Կենտ
կո մի քաղ բյու րոյի ո րոշ ման հիմ նա կան ու ղերձ նե րը՝ գո յու թյուն ու նե
ցող ազ գայինտա րած քային կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րը և պա հանջ նե րը հա կա սում են Ա դր բե ջա նա կան և 
Հայ կա կան ՍՍՀնե րի աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին, վնաս են հասց
նում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին և պա տաս խա նա տու մի
ջոց նե րի չգոր ծադր ման պա րա գա յում կա րող են հան գեց նել լուրջ 
խն դիր նե րի. «Ի հար կե, ի նչ պես հան րա պե տու թյու նում, այն պես էլ 
մար զում ոչ բո լոր խն դիր ներն էլ լուծ ված, դեռևս բազ մա թիվ թե րու
թյուն ներ կան տն տե սա կան և մշա կու թային ո լորտ նե րում: Սա կայն 
սա կյանք է: Հա սու նա ցած խն դիր նե րը պետք է լու ծել աշ խա տան քով 
և կոնկ րետ գոր ծե րով»21: 

Ինչ վե րա բե րում է հրա պա րակ ման եր ևա նյան հատ վա ծին, ա պա 
այն, ը ստ է ու թյան, ըն դա մե նը ող ջա խո հու թյան և առ կա խն դիր նե րը 
խա ղաղ, ը նդ հա նուր ջան քե րով լու ծե լու կոչ էր: 

Անհ րա ժեշ տու թյունն այս չափ ման րա մասն ան դրա դառ նալ «Իզ
վես տի ա յում» տեղ գտած այս հրա պա րակ մա նը մի այն նրա նում չէ, 
որ այն խորհր դային կենտ րո նա կան մա մու լում ԼՂԻՄո ւմ ծա վալ վող 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ա ռա ջին ան դրա դարձն էր: Հրա պա րակ ման 
կար ևո րու թյու նը հատ կա պես ար տա հայտ վում է այն հան գա ման քով, 
որ դրա մեջ տեղ գտած թե զե րը, թե 

•	 Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ կազ մում ԼՂԻՄը բա րե կե ցիկ է ապ
րում և հան րա պե տու թյան ա մե նա զար գա ցած ե րկ րա մա սե րից մեկն 
է,

•	 Լ ՂԻՄ մարզ խորհր դի ո րո շումն ըն դա մե նը մի խումբ պատ
գա մա վոր նե րի դի մում է, հետ ևա պես՝ օ րի նա կան չէ, 

•	 մարզ խորհր դի ո րո շումն ար տա հայ տում է ոչ թե մար զի ո ղջ 

21 Նույն տեղում:
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բնակ չու թյան կամ որ ևէ ժո ղովր դի կամքն ու ցան կու թյու նը, այլ ըն դա
մե նը «ազ գայ նա կան տար րե րի սադ րանք է»,

•	  հայերն ու ա դր բե ջան ցի նե րը մշ տա պես դրս ևո րել են հա մե
րաշխ հա մա կե ցու թյուն և մի մյանց հետ խն դիր ներ չեն ու նե ցել, 

•	 ազ գայինտա րած քային կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ
ված պա հանջ նե րը հա կա սում են Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա կան 
ՍՍՀնե րի աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին և լե նի նյան ազ գային քա ղա
քա կա նու թյա նը, վնա սում ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին, 

•	 մար զում ստեղծ ված ի րա վի ճա կը զգաց մունք նե րի հետ ևանք 
է, այլ ոչ բա նա կա նու թյան,

•	  մար զում առ կա խն դիր նե րը բա ցա ռա պես սո ցի ալտն տե սա
կան բնույ թի են, 

ի րա պես ո ւր վագ ծում է ին ղա րա բա ղյան հար ցում ին ֆոր մա ցի ոն 
քա ղա քա կա նու թյունն ու ռազ մա վա րու թյու նը և այ դու հետ խորհր
դային քա րոզ չա մե քե նայի հա մար հիմք պի տի դառ նային « Լեռ նային 
Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ» տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը 
լու սա բա նե լիս՝ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վե լով հա մա մի ու թե նա կան 
գրե թե բո լոր լրատ վա մի ջոց նե րոմ, հատ կա պես` մա մու լում: Եվ ե թե 
ղա րա բա ղյան խնդ րի և մար զում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն
նե րի՝ ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող նման մեկ նումգ նա
հա տա կա նը վր դով մուն քի ա լիք բարձ րաց րեց Ստե փա նա կեր տում և 
Եր ևա նում՝ իր հեր թին նպաս տե լով ցու ցա րար նե րի թվի ա վե լաց մա
նը, ա պա մյուս կող մից՝ այն յու րօ րի նակ ազ դակ ծա ռայեց Ա դր բե ջա
նի պար բե րա կան մա մու լի հա մար՝ սան ձար ձակ ար շավ ծա վա լե լու 
հայ « ծայ րա հե ղա կան նե րի», «ազ գայ նա կան նե րի» և « սադ րիչ նե րի» 
դեմ, ո րոնք հա մար ձակ վել է ին բարձ րաց նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հիմ նա հար ցը: Այս պի սով` խորհր դային կենտ րո նա կան մա մու լում 
տեղ գտած « Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի րա դար ձու թյուն նե րի շուրջ» 
ա ռա ջին ի սկ հրա պա րա կու մը ոչ այլ ի նչ էր, քան ա պա տե ղե կատ վու
թյուն: Ար ցա խյան շարժ ման խե ղա թյուր ման սկիզ բը դր ված էր:

«Իզ վես տի այի» այս հրա պա րակ մա նը, սա կայն, հե ղի նա կային 
այլ նյու թեր չհետ ևե ցին: Ղա րա բա ղյան շարժ ման և նրա շուրջ ծա վալ
վող դեպ քե րի վե րա բե րյալ մի այն Խորհր դային Մի ու թյան « ՏԱՍՍ» 
կենտ րո նա կան հե ռագ րա կան գոր ծա կա լու թյան հա ղոր դագ րու թյուն
ներն է ին, որ ը նդ հուպ մինչև մար տի ե րկ րորդ տաս նօրյակն սկ սե ցին 
տեղ գտ նել հա մա մի ու թե նա կան մա մու լում: Եվ, բնա կա նա բար, լի նե
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լով խորհր դային քա րոզ չա մե քե նայի կար ևո րա գույն օ ղակ նե րից մե
կը` ՏԱՍՍը շա րու նա կեց և դար ձավ ար տա հայ տիչն այն դիր քո րոշ
ման և քա ղա քա կա նու թյան, որ ղա րա բա ղյան շարժ ման նկատ մամբ 
որ դեգ րել է ին կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րը: 

Լ ՂԻՄո ւմ տե ղի ու նե ցող ան ցքե րի մա սին հենց ա ռա ջին հա ղոր
դագ րու թյան մեջ ՏԱՍՍն իր ըն թեր ցո ղին հայտ նում էր, որ. « Վեր ջին 
օ րե րին Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար 
Մար զում տե ղի ու նե ցան հայ բնակ չու թյան մի մա սի ե լույթ ներ` Լեռ
նային Ղա րա բա ղը Հայ կա կան ՍՍՀ կազ մի մեջ մտց նե լու պա հան
ջով: Ծայ րա հե ղո րեն տրա մադր ված (экстремистски настроенных) 
ա ռան ձին ան ձանց ան պա տաս խա նա տու կո չե րի հետ ևան քով 
հրահր վե ցին հա սա րա կա կան կար գի խախ տում ներ»22: Ոչ մի խոսք 
մարզ խորհր դի փետր վա րի 20ի ար տա հերթ նս տաշր ջա նի և նրա ըն
դու նած ո րոշ ման մա սին (այդ մա սին, ի դեպ, հա մա մի ու թե նա կան 
մա մու լում չաս վեց նաև հե տա գա յում): Փո խա րե նը` մի ո ղջ ժո ղովր դի 
կա մաար տա հայ տու թյու նը հենց այն պես, գր չի մի թեթև հար վա ծով 
ներ կա յաց վեց որ պես « հայ բնակ չու թյան մի մա սի ե լույթ ներ», «ազ
գայ նա կան տար րե րի սադ րանք ներ», որ « դեմ էր լե նի նյան ազ գային 
քա ղա քա կա նու թյան սկզ բունք նե րին և հա կա սում էր եր կու հան րա
պե տու թյուն նե րի աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին»: Հա ղոր դագ րու թյան 
մնա ցյալ հատ վա ծը գրե թե բա ռա ցի կրկ նում էր փետր վա րի 21ին 
ԽՄԿԿ Կենտ կո մի քաղ բյու րոյի « Լեռ նային Ղա րա բա ղի ի րա դար
ձու թյուն նե րի մա սին» ըն դու նած ո րոշ ման տեքս տը և ու ղերձ նե րը:

 ՏԱՍՍի՝ հե տա գա մի քա նի օ րե րին հրա պա րա կած հա ղոր դա
գ րու թյուն նե րը գրե թե ո չն չով չէ ին տար բեր վում ա ռա ջի նից՝ բա ցա
ռու թյամբ այն բա նի, որ դրան ցում ստեղծ ված ի րա վի ճա կի, «ազ
գայ նա կան տար րե րի սադ րանք նե րի», « ծայ րա հե ղո րեն տրա մադր
ված» հայ բնակ չու թյան « մի մա սի» կող մից հն չեց րած ե լույթ նե րի 
և «հ րահր ված հա սա րա կա կան կար գի խախ տում նե րի» հա մար 
հս տակ մե ղադ րանք ներ է ին հն չում մար զային և հան րա պե տա կան 
կու սակ ցա կան և խորհր դային մար մին նե րի հաս ցե ին. «Լ ՂԻՄո ւմ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կը … հնա րա վոր է դար ձել ի նք նա վար մար զի 
պա սիվ և սպա սո ղա կան դիր քո րո շում դրս ևո րած կու սակ ցա կան և 
խորհր դային օր գան նե րի պատ ճա ռով, ո րոնց ղե կա վա րու թյու նը մա
կե րե սո րեն է մո տե ցել ստեղծ ված ի րադ րու թյան, տա րած ված տրա

22 К событиям в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 24 февраля 1988 г., N55.
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մադ րու թյուն նե րի գնա հատ մա նը: Այդ հար ցում բար ձուն քում չեն 
գտն վել նաև հան րա պե տա կան օր գան նե րը»23:

 Մի ա ժա մա նակ հի շյալ հրա պա րա կում նե րում նշ վում էր, որ մար
զում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րը հնա րա վոր են դար ձել 
խորհր դային, ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան դաս տի ա րա կու թյան հար
ցում բաց թո ղում նե րի հետ ևան քով, և հս տակ ը նդ գծ վում էր ի րա վի ճա
կի կար գա վոր ման հար ցում խորհր դային քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նում 
գա ղա փա րա կան, բա ցատ րա կան աշ խա տանք նե րի հույժ կար ևո
րու թյու նը. «Այ սօր, մտո րե լով Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ 
տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի և այն մա սին, թե ի նչ պես կա
րող էր այդ բո լո րը տե ղի ու նե նալ, հաս կա նում եմ, «Իզ վես տի այի» 
փետր վա րի 29ի հա մա րում կար դում ե նք ՏԱՍՍի թղ թակ ցին աս ված 
Ա դրԽՍՀ ժո ղովր դա կան ար տիստ Ս. Ա լաս կյա րո վի խոս քե րը, որ 
թույլ է ին տր ված ո րո շա կի կո պիտ և սխալ հաշ վարկ ներ, այդ թվում՝ 
գա ղա փա րա կան աշ խա տան քում, ին տեր նա ցի ո նա լիս տա կան դաս
տի ա րա կու թյան մեջ»24, « պարզ վեց, որ տն տե սա կան խն դիր նե րի 
լուծ ման հետ ևից ըն կած՝ մենք բաց ե նք թո ղել դաս տի ա րա կու թյան 
հար ցը»25, « ներ կա յումս ի նք նա վար մար զի բնակ չու թյան շր ջա նում 
կա տար վում է բա ցատ րա կան աշ խա տանք, ՏԱՍՍի թղ թակ ցին է 
հա ղոր դում ԽՍՀՄ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա. Կա տուս ևը, 
ո րը նպա տա կամղ ված է ի րադ րու թյան կար գա վոր մա նը, գոր ծա րար 
մթ նո լոր տի հաս տատ մա նը»26, « ներ կա յումս, ՏԱՍՍի թղ թակ ցին 
տված հար ցազ րույ ցում նշում է ԼՂ մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու
ղար Հեն րիկ Պո ղո սյա նը, գա ղա փա րա խո սա կան, քա րոզ չա կան և 
բա ցատ րա կան մեծ աշ խա տանք է տար վում բան վո րա կան կո լեկ
տիվ նե րում, սով խոզ նե րում և կոլտն տե սու թյուն նե րում, ու սում նա
կան հաս տա տու թյուն նե րում»27, «... կու սակ ցա կան ակ տի վի ժո ղո վը 

23 Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 26 февраля 1988 г., N57, 
Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Правда”, 26 февраля 1988 г., N57.
24 Проявить гражданскую зрелость и выдержку, ТАСС, “Известия”, 29 февраля 1988 
г., N60.
25 Упущенное наверстаем – говорят трудящиеся, ТАСС, “Известия”, 1 марта 1988 
г., N61.
26 Принимаются необходимые меры, ТАСС, “Известия”, 27 февраля 1988 г., N58, 
Принимаются необходимые меры, ТАСС, “Правда”, 27 февраля 1988 г., N58.
27 Час  разума и трезвых решений, ТАСС, “Известия”, 6 марта 1988 г., N66, Час 
разума и трезвых решений, ТАСС, “Правда”, 6 марта 1988 г., N66.
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սկզ բուն քո րեն կար ևոր է հա մա րում, որ պես զի մարզ կո մը, Ստե փա
նա կեր տի քաղ կո մը, կու սակ ցու թյան շրջ կոմ նե րը, ա ռաջ նային կուս
կազ մա կեր պու թյուն նե րը քա ղա քա կան և գա ղա փա րա կան ազ դե ցու
թյան բո լոր մի ջոց ներն ո ւղ ղեն լե նի նյան ազ գային քա ղա քա կա նու
թյան, ներ կա փու լում նրա է ու թյան բա ցատր մա նը: … Խն դիրն այն 
է, որ մար զի կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, գա ղա փա
րա կան հաս տա տու թյուն նե րի ակ տի վը լայն աշ խա տանք ծա վա լեն 
զանգ ված նե րի, աշ խա տան քային կո լեկ տիվ նե րի շր ջա նում ԽՄԿԿ 
ԿԿ ո րո շու մից բխող հար ցե րի շուրջ, այդ փաս տաթղ թի դրույթ նե րը 
հասց նեն յու րա քան չյուր աշ խա տա վո րի խել քին և սր տին, հաս նեն 
ի րա վի ճա կի սրըն թաց նոր մա լաց մա նը»28: 

Այս տեղ հարկ է նշել, որ հա մա մի ու թե նա կան մա մու լում « Լեռ
նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ» (ի նչ պես ըն դուն ված էր ա սել այդ 
օ րե րին) կա տար վող ի րա դար ձու թյուն նե րի լու սա բա նու մը գրե թե 
միան ման էր: Հատ կա պես սկզբ նա կան շր ջա նում ՏԱՍՍի հա ղոր
դագ րու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, նույ նու թյամբ տպագր վում է ին և՛ 
«Իզ վես տի ա», և՛ ԽՄԿԿ պաշ տո նա թերթ «Պ րավ դա» (Правда) օ րա
թեր թե րում: Ի նչ վե րա բե րում է հա մա մի ու թե նա կան տպա գիր մյուս 
օր գան նե րին, ա պա նրանք Լեռ նային Ղա րա բա ղում տե ղի ու նե ցող 
ան ցքե րին սկ սե ցին ան դրա դառ նալ մի այն մար տի կե սե րից` դրանք, 
բնա կա նա բար, ներ կա յաց նե լով նույն լույ սի ներ քո, ի նչ ՏԱՍՍը, 
«Պ րավ դան» և «Իզ վես տի ան»: 

Այդ օ րե րին հա մա մի ու թե նա կան տպա գիր լրատ վա մի ջոց նե րը 
պար զա պես լռու թյան մատ նե ցին փետր վա րի 22ին Աս կե րա նում 
տե ղի ու նե ցած դեպ քե րը, ո րոնք հե տա գա յում պի տի բնո րոշ վե ին որ
պես ԼՂԻՄ հա յու թյան նկատ մամբ « պատ ժիչ գոր ծո ղու թյուն ներ». 
« Ղա րա բաղ ցի նե րի դեմ ո ւղղ ված այդ « պատ ժիչ գոր ծո ղու թյու նը» 
դար ձավ Ա դր բե ջա նի հայ բնակ չու թյան հան դեպ զանգ վա ծային բռ
նու թյան ա ռա ջին ակ տը»29: Ոչ մի տող չգր վեց այն մա սին, որ Աղ
դա մից Ստե փա նա կերտ շարժ վող, որ սոր դա կան հրա ցան նե րով, կա
ցին նե րով, մե տա ղա կան ձո ղե րով, քա րե րով և զա նա զան բութ գոր
ծիք նե րով զին ված ա դր բե ջան ցի նե րի բազ մա հա զա րա նոց ամ բո խը, 

28 Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Известия”, 26 февраля 1988 г., N57, 
Вокруг событий в Нагорном Карабахе, ТАСС, “Правда”, 26 февраля 1988 г., N57.
29 Бабанов И., Воеводский К., Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/i-
babanov-k-voevodskij-karabaxskij-krizis/, հղվել է 25,07.2017 թ.: 
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թա փա ցե լով ԼՂԻՄ տա րածք, ա վե րել էր նավ թա բա զան, ոտ քի տակ 
տվել Խրա մոր թի ու Խնա պա տի այ գի նե րը, ա նաս նա պա հա կան շի
նու թյուն նե րը, այ րել Ն. Ստե փա նյա նի ան վան կոլտն տե սու թյան 
ջրա ղա ցը, ավ տո տես չու թյան պա հա կա կե տը, ներ խու ժել Աս կե րա նի 
գա զի շա հա գործ ման գրա սե նյա կի և կո մու նալ ձեռ նար կու թյուն նե րի 
կոմ բի նա տի տա րածք և ա վե րա ծու թյուն ի րա կա նաց րել, ճա նա պար
հին կանգ նեց րել հայե րի ավ տո մե քե նա նե րը, ջար դել դրանք և ծե ծի 
են թար կել վա րորդ նե րին և ո ւղ ևոր նե րին ու այդ պես շա րու նակ30: Ոչ 
մի տող չգր վեց այն մա սին, որ նույն օ րն Աղ դա մում հար ձակ ման էր 
են թարկ վել շրջ կենտ րոն Մար տու նուց Եր ևան ո ւղ ևոր վող ավ տո բու սը. 
ավ տո բու սը ջար դել է ին, ո ւղ ևոր նե րին մարմ նա կան վնաս վածք ներ 
հասց րել31: Չաս վեց այն մա սին, որ ա դր բե ջան ցի նե րը մի ա ժա մա նակ 
Ֆի զու լու և Ջաբ րայի լի կող մից շր ջա փա կել է ին Հադ րու թի շր ջա նը, 
ա վա զա կային հար ձա կում ներ գոր ծել Մար տու նիԱղ դամ, Մար տա
կերտԱղ դամ ճա նա պարհ նե րով ե րթ ևե կող հայ ո ւղ ևոր նե րի վրա32: 
Ո չինչ չաս վեց ԼՂԻՄ մոտ 5 տաս նյակ բնա կիչ նե րի մա սին, ո րոնք 
այդ վայ րա գու թյուն նե րի ար դյուն քում տար բեր աս տի ճա նի մարմ նա
կան վնաս վածք ներ է ին ստա ցել և տե ղա փոխ վել հի վան դա նոց33:

 Փո խա րե նը` փետր վա րի 27ին կենտ րո նա կան հե ռուս տա տե սու
թյամբ ե լույթ ու նե ցավ ԽՍՀՄ գլ խա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա. 
Կա տուս ևը, ո րը, չս պա սե լով ամ սի 22ին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու
թյուն նե րի քն նու թյան ար դյունք նե րին, պար զա պես հայ տա րա րեց, 
որ «ս պան վել է եր կու ե րի տա սարդ ա դր բե ջան ցի»34: Թե ի նչ հան գա

30 Տես՝ Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Գ, 19852000, Երևան, 
2007, էջք 4748, Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 
1997, էջք 2021, Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, 
Երևան, 1994, էջք 281282, Арутюнян В., События в Нагорном Карабахе: хроника, 
ч. 1, Ереван, 1990, էջք 3940, Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10, 
Товмасян В., Карабахская мозаика вопоминания, Москва, 2003, էջք 7172:
31 Տես Мелик-Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. Информацион-
но-идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 2009, էջ 255:
32 Տես՝ Աբրահամյան Հ., Մարտնչող Արցախը. 19172000, գիրք Գ, 19852000, Երևան, 
2007, էջ 48:
33 Տես Ուլուբաբյան Բ., Արցախյան գոյապայքարի տարեգրություն, Երևան, 1997, էջ 
20, Мелик-Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-
идеологические аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 2009, էջ 257:
34 Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев, Ереван, 2015, с 191, Бабанов 
И., Воеводский К. Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/i-babanov-k-
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մանք նե րում և ո ւմ կող մից է ին սպան վել այդ եր կու ա դր բե ջան ցի նե
րը, ո չինչ չաս վեց (ի դեպ, այդ ա մե նը չպարզ վեց նաև հե տա գա յում՝ 
անցկաց ված պաշ տո նա կան հե տաքն նու թյամբ), ի նչն ա նուղ ղա կի ո
րեն են թադ րել տվեց, որ մար դաս պան նե րը պի տի որ հայե րը լի նե ին՝ 
հայ « ծայ րա հե ղա կան նե րը»: Մինչ դեռ այդ ժա մա նակ ար դեն տվյալ
ներ կային, որ ա դր բե ջան ցի նե րից ա ռն վազն մե կը սպան վել էր հենց 
ա դր բե ջան ցի ոս տի կա նի կրա կո ցից. « Հա մե նայն դեպս ան կաս կած 
է, որ դրան ցից մե կի՝ Աղ դա մի հաս տո ցա շի նա կան գոր ծա րա նի ֆրե
զա գործ 22ա մյա Ա լի Հա ջի ևի սպա նու թյան հետ Լեռ նային Ղա րա
բա ղի հայե րը ոչ մի կապ չու նեն: Ա լի ի զոհ վե լու հան գա մանք նե րի մա
սին ա հա թե ի նձ ի նչ է պատ մել նրա հա րա զատ եղ բայ րը՝ 29ա մյա 
ին ժե ներշի նա րար Ա րիֆ Հա ջի ևը. «Ա լի ի վրա կրա կո ղը ա դր բե ջան
ցի մի լի ցի ո ներ է ե ղել: Եղ բայրս մա հա ցել է վայր կե նա պես, նրա վրա 
կրա կել են դի մա հար, գն դա կը մի ջա թա փանց ծա կել, ան ցել է սիր տը: 
Նրա և սպայի միջև վեճ է տե ղի ու նե ցել: Հե տո Ա լին բռն վել է իր ըն
կեր Ո ւլ վի Վահ րա մո վից ու ա սել՝ «Բռ նի՛ր ի նձ, ի նձ վրա կրա կե ցին»: 
Եվ ըն կել է: Ո ւլ վին տե սել է այն մի լի ցի ո նե րին, ով կրա կել է: Նրան 
ին քը չի ճա նա չում, սա կայն լավ գի տի աղ դամ ցի մյուս սպային, ո րը 
կրա կո ղին ան մի ջա պես մե քե նա է նս տեց րել ու փախց րել»»35: 

Աղ դա մի և Աս կե րա նի բնա կիչ նե րի ը նդ հար ման հետ ևան քով եր
կու ա դր բե ջան ցի նե րի սպա նու թյան լու րը շատ ա րագ շր ջա նա ռու
թյան մեջ դրեց ա դր բե ջա նա կան Ա զե րին ֆորմ հե ռագ րա կան գոր ծա
կա լու թյու նը, նրան հետ ևե ցին հա մա մի ու թե նա կան ռա դի ոն և կենտ
րո նա կան հե ռուս տա տե սու թյու նը: Եվ կր կին ոչ մի խոսք տաս նյակ 
հայ վի րա վոր նե րի մա սին և ա մե նա կար ևո րը` ոչ մի խոսք այն մա

voevodskij-karabaxskij-krizis/, հղվել է 25,07.2017 թ.:
35 Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10. Ի դեպ, կարծք կա, որ երկու 
աղդամցիների սպանությունը ԱդրԽՍՀ ՊԱԿ գործակալ(ներ)ի «ձեռքի աշխատանքն» 
է եղել. «Դժվար թե աղդամցի ֆրեզագործի վրա կրակած «միլիցիոներն» իրականում 
հանդիսանում էր այդպիսին. ամենայն հավանականությամբ դա միլիցիոներական 
համազգեստով զգեստափոխված ԱդրԽՍՀ ՊԱԿի օպերատիվ աշխատակից 
էր: Միանգամայն հավանական է նաև, որ երկրորդ աղդամցուն ևս սպանել 
են Բաքվի հատուկ ծառայությունները: Հետագա բոլոր հետաքննությունների 
ապարդյունությունը, նրանց մասին որևէ տեղեկատվության ի սպառ բացակայու
թյունը միայն վկայում են նման եզրահանգման արդարացի լինելը» (Мелик-
Шахназаров А., Нагорный Карабах: факты против лжи. Информационно-идеологи-
ческие аспекты нагорно-карабахского конфликта, Москва, 2009, с. 259):
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սին, որ եր կու ա դր բե ջան ցի նե րից ա ռն վազն մեկն սպան վել էր հենց 
ա դր բե ջան ցի ոս տի կա նի կրա կո ցից: Մինչ դեռ ի րա դար ձու թյուն նե րի 
նման մա տուց ման և մեկ նա բան ման ար դյուն քում ե րկ րի՝ դեպ քե րին 
ան տե ղյակ բնա կիչ նե րի մոտ ա կա մայից ստեղծ վում էր ի րա կա նու
թյան, խնդ րի խե ղա թյուր ված պատ կե րա ցում, և նրանց հա մար մե
ղա վոր նե րը, բախ ման հրահ րիչ նե րը և մար դաս պան նե րը մե խա նի կո
րեն դառ նում է ին հայե րը: 

Ս պան ված ա դր բե ջան ցի նե րի մա սին լու րերն էլ ա վե լի սրե ցին 
Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ ա ռանց այն էլ լար ված ի րա վի
ճա կը և ի նչոր տեղ հար մար շար ժա ռիթ, ազ դակ հան դի սա ցան ա դր
բե ջան ցի նե րի հա մար՝ ի պա տաս խան ԼՂԻՄ հայե րի և մարզ խորհր
դի վե րո հի շյալ ո րոշ ման՝ Սում գայի թում հայե րի ջար դեր ի րա կա նաց
նե լու հա մար. «Ի զուր չէ, որ ան գամ ա միս ներ ան ց Ա. Դ. Սա խա րո վը 
հի շեց այդ ե լույթն ու հրա պա րա կավ այն ան վա նեց սադ րիչ: Քան զի 
ե թե լսա րա նի հիմ նա կան մա սը Կա տուս ևի խոս քերն ըն կա լեց որ պես 
կա րեկ ցան քի տուրք ծայ րա հե ղա կան նե րի մե ղա վո րու թյամբ զոհ
ված ե րի տա սարդ նե րին, ա պա Ա դր բե ջա նում ո րո շա կի շր ջա նակ ներ 
դրան ցում գոր ծե լու կոչ լսե ցին»36: Սում գայի թի պատ մու թյան մեջ 
Կա տուս ևի այդ ե լույ թը մնաց որ պես ջար դա րա րու թյուն նե րի մեկ
նար կի ազ դան շան: Եվ պա տա հա կան չէ, որ այդ դեպ քե րից կարճ 
ժա մա նակ ան ց լրագ րողգիտ նա կան Ա լեք սանդր Վա սիլևս կին գրեց, 
թե. « Շա տերն են գտ նում, որ հենց այդ հա ղոր դումն է վա ռո դի տա կա
ռին մո տեց ված լուց կու դեր կա տա րել, վա ռո դի տա կառ, որ պայ թեց 
Սում գայի թում»37: 

Աս կե րա նի դեպ քե րի հետ կապ ված` հարկ է նշել, որ հա մա միու
թե նա կան մա մու լի է ջե րում այդ օ րե րին պտտ վում էր մի պատ մու
թյուն աշ խա տան քի հե րոս, Ա դրԽՍՀ Աղ դա մի շր ջա նի Լե նի նի ան
վան կոլտն տե սու թյան նա խա գահ Խու րա ման Աբ բա սո վայի մա սին, 
ո րը, « պարզ վում է», Աս կե րա նի մա տույց նե րում հրաշք էր գոր ծել՝ 
մի այ նակ կանգ նեց րել էր հե տա գա ա րյու նա հե ղու թյու նը38: Ը ստ պա
տու մի՝ տա րեց այդ կի նը բարձ րա ցել էր ճա նա պար հին կանգ նած ավ

36 Бабанов И., Воеводский К. Карабахский кризис. СПб.,1992, http://nashasreda.ru/i-
babanov-k-voevodskij-karabaxskij-krizis/, հղվել է 25,07.2017 թ.:
37 Василевский А., Туча в горах, “Аврора”, 1988, N 10. 
38 Տես Афанасьев А., Мурато Д., Мурсалиев А., Саркисян А., С тревогой и 
надеждой, “Комсомольская правда”, 227 марта 1988, N72..
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տո մե քե նա նե րից մե կի թափ քին, հա նել ոս կե թե լով զար դար ված իր 
գլ խա շո րը և պա հել իր գլ խա վեր ևում: Հին ա վան դույ թի հա մա ձայն՝ 
տղա մարդ կանց ա ռաջ նետ ված կնոջ գլ խա շո րը՝ մայ րա կան պատ վի 
խորհր դա նի շը, կա րող էր կան խել ա րյու նա հե ղու թյու նը: ««Ս պա նեք 
ի նձ, գո ռում էր Խու րա ման խա նու մը: Տրո րեք գլ խա շո րը: Եվ մի այն 
այդ ժամ գնա ցեք, կռ վեք: Ե թե կկա րո ղա նաք քայլ ա նել նրա վրայով, 
գնա ցեք»: Ամ բո խը հետ շրջ վեց: Ա սում են տղա մար դիկ լաց է ին լի
նում: Ի նչոր մի պա տա նյակ փոր ձեց շր ջան ցել նրան, բայց ապ տակ 
ստա ցավ: Հե տո կու սակ ցու թյան շրջ կո մի նիս տե րի դահ լի ճում Խու
րա ման խա նու մը կկորց նի գի տակ ցու թյու նը…»39:

 Խու րա ման խա նու մի մա սին այս պատ մու թյու նը, ը ստ ա մե նայ նի, 
այդ օ րե րին լայն թափ ա ռած « ծայ րա հե ղա կա նու թյան և ազ գայ նա
կա նու թյան հան դեպ ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան հաղ թա նա կի» 
խորհր դային քա րոզ չու թյան պա տա ռիկ նե րից մեկն էր: Քա րոզ չու
թյուն, ո րը մի կող մից` ի րա կա նու թյու նը խե ղա թյու րե լու, խորհր դային 
եր կու հան րա պե տու թյուն նե րում և ԼՂԻՄո ւմ ստեղծ ված չա փա
զանց լար ված ի րա վի ճա կը քո ղար կե լու մի տում ու ներ, մյուս կող մից` 
ստեղծ ված ի րադ րու թյունն ա ռանց ի րա կան քա ղա քա կան քայ լե րի 
ի նչոր տեղ մեղ մե լու, հան դար տեց նե լու նպա տակ: 

Խորհր դային ժո ղո վուրդ նե րի «եղ բայ րա կան բա րե կա մու թյան» 
քա րոզ չու թյու նը հատ կա պես մեծ ծա վալ ներ ըն դու նեց փետր վա
րի 26ին «Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րին, ժո ղո
վուրդ ներին» հղած Մ. Գոր բա չո վի դի մու մից հե տո: «Այո, աս վում 
էր դի մու մի մեջ, մեր կյան քում չլուծ ված պրոբ լեմ ներ կան, բայց 
ե րկ պա ռա կու թյուն նե րի և մի մյանց նկատ մամբ ժո ղո վուրդ նե րի ան
վս տա հու թյան բոր բո քու մը մի այն կխան գա րի դրանց լուծ մա նը: Դա 
կհա կա սեր մեր սո ցի ա լիս տա կան սկզ բունք նե րին և մեր բա րո յա
կա նու թյա նը, սո վե տա կան մարդ կանց բա րե կա մու թյան ու եղ բայ
րու թյան ա վան դույթ նե րին: … Հար կա վոր է թանկ գնա հա տել և ը ստ 
ա մե նայ նի ամ րապն դել ա դր բե ջա նա կան ու հայ ժո ղո վուրդ նե րի բա
րե կա մու թյան ա վան դույթ նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել սո վե տա կան 
իշ խա նու թյան տա րի նե րին: Մի այն այս պի սի մո տե ցումն է հա մա
պա տաս խա նում ՍՍՀՄ բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան շա հե րին»40: 

39 Նույն տեղում:
40 Գորբաչով Մ., Դիմում Ադրբեջանի և Հայաստանի աշխատավորներին, ժողովուրդ
ներին, «Սովետական Հայաստան», 1988 փետրվարի 27, N48:
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Մ. Գոր բա չո վի դի մու մը կենտ րո նա կան մա մու լում չհ րա պա րակ
վեց (այն մի այն հան րա պե տա կան մա մու լում էր տեղ գտել), սա կայն 
դրա նից ան մի ջա պես հե տո մե կը մյու սի հետ ևից սկ սե ցին տպագր վել 
նյու թեր41, ո րոն ցում եր կու հան րա պե տու թյուն նե րի ա մե նա տար բեր 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի՝ շար քային աշ խա տա վոր նե րի, պա տե րազ մի 
վե տե րան նե րի, գոր ծա րան նե րի տնօ րեն նե րի, ու սու ցիչ նե րի, կու սակ
ցա կան և մշա կու թային գոր ծիչ նե րի և այ լոց շուր թե րով՝ եր բեմն ան
գամ բա ռա ցի ո րեն, հն չում է ին ԽՄԿԿ գլ խա վոր քար տու ղա րի դի մու
մում42 տեղ գտած բո լոր ու ղերձ նե րը, մաս նա վո րա պես՝

•	 Լ ՂԻՄն Ա դրԽՍՀից ՀԽՍՀ կազ մի մեջ ան ցնե լու հար ցին 
« հա ղորդ վել է սրու թյուն ու դրա մա տի կու թյուն, ո րոնք հան գեց րել են 
լար վա ծու թյան և ան գամ օ րեն քի շր ջա նակ նե րից դուրս ե կող գոր ծո
ղու թյուն նե րի»43 (ե րբ չէ ին նշ վում, թե որ գոր ծո ղու թյուն ներն են ա նօ
րի նա կան, ա նուղ ղա կի ո րեն այդ պի սիք ըն կալ վում է ին հայ կա կան 
կող մի գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րով հետև հա մա մի ու թե նա կան ԶԼՄնե
րում ա վե լի վաղ տեղ գտած հրա պա րա կում նե րում հենց հայերն է ին 
բնու թագր վել որ պես ծայ րա հե ղա կան ներ ու ազ գայ նա կան ներ), 

•	 «ՍՄԿԿ Կենտ կոմն ան հանգս տա ցած է ի րա դար ձու թյուն նե
րի նման զար գա ցու մից, այն հղի է ա մե նա լուրջ հետ ևանք նե րով»44 
(ը ստ է ու թյան, սա ա նուղ ղա կի սպառ նա լիք էր),

•	  տար բեր գա ղա փար նե րի և ա ռա ջարկ նե րի քն նար կու մը 

41 Տես Социалистический интернационализм – источник нашей силы, ТАСС, 
“Известия”, 28 февраля 1988, N59, Социалистический интернационализм – 
источник нашей силы, ТАСС, “Правда”, 28 февраля 1988, N59, Здесь наш дом, ТАСС, 
“Труд”, 28 февраля 1988, N48, Проявить гражданскую зрелость и выдержку, ТАСС, 
“Известия”, 29 февраля 1988, N60, Упущенное наверстаем – говорят трудящиеся, 
ТАСС,  “Известия”, 1 марта 1988, N61, К событиям в Нагорном Карабахе, ТАСС, 
“Правда”, 1 марта 1988, N61,  Грузы отправляются по адресам, ТАСС, “Труд”, 1 
марта 1988, N49, Время трезвых решений, ТАСС, “Известия”, 2 марта 1988, N62, 
Нужны выдержка и спокойствие, ТАСС, “Известия”, 3 марта 1988, N63, Нужны 
выдержка и спокойствие, ТАСС, “Правда”, 3 марта 1988, N63, Час разума и трезвых 
решений, ТАСС, “Правда”, 6 марта 1988, N66, Час разума и трезвых решений, ТАСС, 
“Известия”, 6 марта 1988, N66, Асланов З., Веранян Л., Левинская В., В семье 
единой, “Сельская жизнь”, 22 марта 1988, N67,
42 Տես Գորբաչով Մ., Դիմում Ադրբեջանի և Հայաստանի աշխատավորներին, 
ժողովուրդներին, «Սովետական Հայաստան», 1988 փետրվարի 27, N48:
43  Նույն տեղում:
44 Նույն տեղում:
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« հար կա վոր է ա նել հան գիստ, դե մոկ րա տա կան պրո ցե սի և օ րի նա
կա նու թյան շր ջա նակ նե րում»45 (այս կերպ մարզն Ա դրԽՍՀ կազ մից 
դուրս հա նե լու և ՀԽՍՀ կազմ ը նդ գր կե լու Ղարաբաղի բնակ չու թյան 
կա մար տա հայ տու մը, դրան հա ջոր դած օ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րը և ժո ղովր դա վա րու թյա նը բնո րոշ խա ղաղ հան րա հա վաք ներն 
ա ռանց որ ևէ հիմ նա վոր ման և փաս տարկ ման պար զա պես դր վում 
է ին օ րեն քից դուրս),

•	 « չի կա րե լի ժո ղովր դի ճա կա տագ րի ան չափ լուրջ հար ցե րը 
են թար կել տա րեր քի և հույ զե րի կամ քին»46 (կր կին փորձ էր ար վում 
առ կա ի րո ղու թյուն նե րում և տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րում 
ան տե սել, բա ցա ռել ռա ցի ո նա լը, փո խա րե նը՝ դրանք տես նել և ներ
կա յաց նել որ պես զգաց մունք նե րի և հույ ցե րի ար գա սիք), 

•	 « մի մյանց նկատ մամբ ժո ղո վուրդ նե րի ան վս տա հու թյան 
բոր բո քու մը մի այն կխան գա րի դրանց [առ կա չլուծ ված խն դիր նե րի – 
Ա. Ա.] լուծ մա նը»47 (ն ման ան դեմ հայ տա րա րու թյան մեջ ա նուղ ղա կի 
մե ղադ րանք կար հայ կա կան կող մի նկատ մամբ, մինչ դեռ թե՛ ԼՂԻՄ
ո ւմ, թե՛ ՀԽՍՀո ւմ ցույ ցե րի ու հան րա հա վաք նե րի ամ բողջ ըն թաց
քում ա դր բե ջա նա կան ժո ղովր դի հան դեպ որ ևէ թշ նա մա կան ե լույթ 
չի հն չել, չի ե ղել որ ևէ գոր ծո ղու թյուն, ո րը կա րող էր վնաս հասց նել 
ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյա նը կամ ան վս տա հու թյուն բոր բո քեր 
ա դր բե ջան ցի նե րի հան դեպ),

•	  պետք է հաշ վի առ նել ե րկ րում ծա վալ ված հե ղա փո խա կան 
նո րաց ման գոր ծըն թաց նե րը48 (ի րա կա նում հենց այդ գոր ծըն թաց
ներն է ին, որ հու սադ րել է ին հայ ժո ղովր դին կր կին բարձ րաց նե լու 
Ղա րա բա ղի հար ցը՝ վեր ջի նիս ար դար լուծ ման ա կն կա լի քով),

•	 « սո ցի ա լիս տա կան ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը մեր հս կա յա կան 
ու ժի աղ բյուրն է, … ժո ղո վուրդ նե րի իս կա կան եղ բայ րու թյուն ու 
մի աս նու թյուն՝ ա հա սա է մեր ու ղին, … այս փոր ձու թյան ժա մին էլ 
պաշտ պա նենք մեր խորհր դային ին տեր նա ցի ո նա լիզ մը, այն բա նի 
ան սա սան հա վա տը, որ մի այն մեր բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մե րաշխ 
ըն տա նի քում մենք կա րող ե նք ա պա հո վել մեր հա սա րա կու թյան 

45 Նույն տեղում:
46 Նույն տեղում:
47 Նույն տեղում:
48 Տես նույն տեղում:



162

ա ռա ջա դի մու թյու նը, նրա բո լոր քա ղա քա ցի նե րի բա րօ րու թյու նը»49 
(ի րա կա նում թե՛ ԼՂԻՄո ւմ, թե՛ ՀԽՍՀո ւմ ցույ ցե րի ու հան րա հա
վաք նե րի ամ բողջ ըն թաց քում դրանց մաս նա կից նե րը ե րբ ևէ հան դես 
չեն ե կել ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի և ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան 
դեմ),

•	 «այժմ ա մե նագլ խա վորն է՝ կենտ րո նա նալ ստեղծ ված ի րա
վի ճա կի հաղ թա հար ման, Ա դր բե ջա նում և Հա յաս տա նում կու տակ
ված կոնկ րետ տն տե սա կան, սո ցի ա լա կան, է կո լո գի ա կան և այլ 
պրոբ լեմ նե րի լուծ ման վրա»50 (այս կերպ խորհր դային իշ խա նու
թյուն նե րը փոր ձում է ին ան տե սել, քո ղար կել ղա րա բա ղյան հար ցի 
քա ղա քա կան բա ղադ րի չը և այն ներ կա յաց նել որ պես բա ցա ռա պես 
սո ցի ալտն տե սա կան խն դիր),

•	  կոչ բո լո րին, ո րով և եզ րա փակ վում էր ԽՄԿԿ ԿԿ գլ խա վոր 
քար տու ղա րի դի մու մը եր կու ժո ղո վուրդ նե րին՝ « Հան դես բե րել քա ղա
քա ցի ա կան հա սու նու թյուն ու համ բե րու թյուն, վե րա դառ նալ նոր մալ 
կյան քի ու աշ խա տան քի, պահ պա նել հա սա րա կա կան կար գը: ժամն 
է ող ջա խո հու թյան ու սթափ վճիռ նե րի»51: 

Հարկ է նշել, որ, Հայ կա կան ԽՍՀո ւմ և ԼՂԻՄո ւմ ան սա ցին Մ. 
Գոր բա չո վի կո չին և պա տաս խան ցին հան րա հա վաք նե րի ու ցույ ցե
րի դա դա րեց մամբ և աշ խա տան քի վե րա դառ նա լով52: Մի ան գա մայն 
այլ էր ար ձա գան քը Ա դրԽՍՀո ւմ. հան րա պե տա կան մա մու լում ԽՄ 
ա ռաջ նոր դի դի մու մի հրա պա րակ ման օ րն ար դեն Սում գայի թում 
սկս վե ցին հայե րի ջար դե րը: Հա մա մի ու թե նա կան մա մուլն այդ օ րե
րին և դրա նից հե տո, ան հա ղորդ մնա լով սում գայի թյան դեպ քե րին, 
շա րու նա կում էր խորհր դային ժո ղո վուրդ նե րի «եղ բայ րա կան բա րե
կա մու թյան» պար զու նակ քա րոզ չու թյու նը՝ հրա պա րա կե լով տար բեր 
սե ռի, տա րի քի, մաս նա գի տու թյան և պաշ տո նի խորհր դային քա ղա
քա ցի նե րի՝ գոր բա չո վյան ու ղերձ նե րով ա կաղ ձուն, սա կայն ար դեն 
կեղծ հն չող խոս քը: 

Այս պի սով, ղա րա բա ղյան շարժ ման ա ռա ջին ի սկ օր վա նից 
խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րը հայ տա րա րե ցին, որ ազ գայինտա
րած քային կա ռուց ված քի վե րա նայ մանն ո ւղղ ված հայ ժո ղովր դի 

49 Նույն տեղում:
50 Նույն տեղում:
51 Նույն տեղում:
52 Տես Нагорный Карабах, историческая справка, Ереван, 1988, էջ 63:
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պա հան ջը հա կա սում է Ա դր բե ջա նա կան և Հայ կա կան ԽՍՀնե րի 
աշ խա տա վոր նե րի շա հե րին, չի բխում լե նի նյան ազ գային քա ղա
քա կա նու թյու նից և վնա սում է ազ գա մի ջյան հա րա բե րու թյուն նե րին, 
ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի մի ան գա մայն օ րի նա կան փերտր վարք սա նյան 
ո րո շու մը հայ տա րար վեց ոչ օ րի նա կան, հայ ժո ղո վուր դը՝ ծայ րա հե
ղա կան ներ և ազ գայ նա կան ներ: Կենտ րո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
որ դեգ րած այս դիր քո րոշ ման հա մա շա րում էլ ո ւր վագծ վեց ղա րա
բա ղյան հար ցում այն տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, ո րն 
այ դու հետ խորհր դային քա րոզ չա մե քե նայի հա մար հիմք պի տի դառ
նար « Լեռ նային Ղա րա բա ղում և նրա շուրջ» տե ղի ու նե ցող ի րա դար
ձու թյուն նե րը լու սա բա նե լիս: 

Ղա րա բա ղյան շարժ ման և մար զում կա տար վող ի րա դար ձու
թյուն նե րի մա սին հա մա մի ու թե նա կան պար բե րա կան մա մու լի է ջե
րում տեղ գտած ա ռա ջին ի սկ հրա պա րա կում նե րի ու սում նա սի րու
թյու նը թույլ է տա լիս փաս տել, որ հա մա մի ու թե նա կան տպա գիր 
լրատ վա մի ջոց նե րը, ի սկզ բա նե լծ վե լով ին տեր նա ցի ո նա լիզ մի, ժո
ղո վուրդ նե րի բա րե կա մու թյան, « խո հե մու թյան» և զսպ վա ծու թյան 
քա րոզ չու թյա նը, ի րենց այդ հրա պա րա կում նե րում ոչ մի այն շր ջան
ցե ցին և ա մեն ևին չանդ րա դար ձան շարժ ման ծագ ման ի րա կան 
պատ ճառ նե րին, այլև, ը ստ է ու թյան, մեկ նարկ տվե ցին ղա րա բա
ղյան շարժ ման, նրա է ու թյան, պատ մու թյան և բնույ թի, ԼՂԻՄո ւմ 
և նրա շուրջ տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի խե ղա թյուր մա նը, 
ի նչն ան փո փոխ կեր պով պի տի շա րու նակ վեր նաև հե տա գա յում և 
իր հեր թին ազ դակ ծա ռայեր ա դր բե ջա նա կան ԶԼՄնե րի հա մար՝ 
հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան ար շավ ծա վա լե լու հայ « ծայ րա
հե ղա կան նե րի», «ազ գայ նա կան նե րի», « սադ րիչ նե րի» և ղա րա բա
ղյան շարժ ման դեմ: 

 Բա նա լի բա ռեր – Ղա րա բա ղյան շար ժում, ԼՂԻՄ, ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, 
Ա դրԽՍՀ, հա մա մի ու թե նա կան մա մուլ

АЛЬВИНА АГАБАБЯН - ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ КАРАБАХСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ В СОВЕТСКОЙ ВСЕСОЮЗНОЙ ПРЕССЕ

20 февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов 
Нагорно-Карабахской автономной области XX созыва обратилась в 
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Верховные Советы АзССР, АрмССР и СССР с ходатайством о передаче 
НКАО из состава АзССР в состав АрмССР. Решение сессии стало своего 
рода юридическим оформленим желаний армян Нагорного Карабаха 
воссоединиться с Армянской ССР. В период перестройки и гластности была 
надежда, что в карабахском вопросе наконец-то будет принято справедливое 
решение. Однако центральные власти в карабахском вопросе сразу 
приняли антиармянсую позицию, а всесоюзные газеты в первых же своих 
публикациях, промолчав о реальных причинах карабахского движения, 
положили, по сути, начало искажению сущности, истории и характера 
карабахского движения и событий, происходящих в НКАО и вокруг него, 
что было продолжено и в будущем.

Ключевые слова: Карабахское движение, НКАО, СССР, АрмССР, 
АзССР, всесоюзная пресса

ALVINA AGHABABYAN – THE FIRST RESPONSES ON KARABAKH 
MOVEMENT IN THE SOVIET ALL-UNION PRESS 

On February 20, 1988, the extraordinary session of the Council of People’s 
Deputies of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast of the XX convocation 
appealed to the Supreme Soviets of the AzSSR, the ArmSSR and the USSR with 
a request to transfer the NKAO from the AzSSR to the ArmSSR. The decision 
of the session became a kind of legal registration of the desires of the Armenians 
of Nagorno-Karabakh to reunite with the Armenian SSR. During the period of 
perestroika and glasnost, there was a hope that eventually a fair decision will 
be made in the Karabakh issue. However, the central authorities immediately 
adopted an anti-Armenian position in the Karabakh issue, and the all-union 
newspapers in their first publications, keeping silent about the real causes of the 
Karabakh movement, de-facto distorted the essence, history and character of the 
Karabakh movement and the events taking place in and around NKAO, which 
was continued in the future as well. 

Key words: Karabakh movement, USSR, ArmSSR, AzSSR, all-union press
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ԱԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ՀՆԱ ՐԱ ՎՈՐ ՀԱ ՔԵ ՐԱՅԻՆ 
ՆԵ ՐՈՒ ԺԻ ՄԱ ՍԻՆ

 Սամ վել Մար տի րո սյան

Ադր բե ջա նա կան հա քե րային խմ բե րը Հա յաս տա նի դեմ գոր
ծում են ար դեն տաս նա մյակ ներ։ Ա ռա ջին լուրջ գոր ծո ղու թյու նը հայ
կա կան կի բեր տա րած քի դեմ ի րա կա նաց վել է դեռ 2000 թվա կա նի 
հուն վա րին։ Այդ ժա մա նակ հայ կա կան կայ քե րի վրա հար ձա կումն 
ի րա կա նաց րին եր կու ա դր բե ջա նա կան հա քե րային թի մեր՝ Green 
Revengeը և Hijack Team 187ը։ Տվյալ թի մե րի կա պը պե տա կան 
կա ռույց նե րի հետ ա պա ցուց ված չէ։ Սա կայն այն, որ Ա դր բե ջա նի 
ան վտան գու թյան կա ռույց նե րը կա րո ղա ցան կի բե րընդ հա րում նե րի 
ժա մա նակ հա քե րային խմ բե րի վրա լծակ ներ կի րա ռել և դա դա րեց
նել հար ձա կում նե րը, վկա յում է այն մա սին, որ հա քե րային խմ բե րի 
ու պե տա կան մար մին նե րի միջև կապ գո յու թյուն ու ներ ար դեն 2000 
թվա կա նին1։ Տվյալ դեպ քը փաս տում է նաև այն, որ պե տա կան մար
մին ներն ա ռն վազն տե ղյակ է ին հար ձա կում ի րա կա նաց նող ան ձանց 
մա սին կամ հնա րա վո րու թյուն են ու նե ցել ան մի ջա կան կապ հաս
տա տել նրանց հետ։ 

Մինչև 2012 թվա կա նը բա վա րար հիմ քեր չկային կաս կա ծե
լու պե տա կան մար մին նե րի և բազ մա թիվ հա քե րային խմ բե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին։ Սա կայն 2011 թվա կա նի նոյեմ բե րին 
ա դր բե ջա նա կան հա քե րային հա մայն քը կոն սո լի դաց վեց, հիմ նա
կան գոր ծող խմ բա վո րում նե րը և ան հատ նե րը մի ա վոր վե ցին մեկ մի
աս նա կան AntiArmenia թի մում2։ 

Ար դեն 2012 թվա կա նին՝ Ռա միլ Սա ֆա րո վի՝ Հուն գա րի այից ար
տա հանձն վե լուն հետ ևած դի վա նա գի տա կան և քա րոզ չա կան հա կա

1 Տես Мартиросян С., История армянского хакерства, часть I. Как все начиналось, 
Digital.Report, https://digital.report/armyanskoe-hakerskoe-soobshhestvo-kak-vse-
nachinalos/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
2 Տես Мартиросян С., История армянского хакерства, часть IV. Герой или убийца: 
кибервойна вокруг одного преступления, Digital.Report, https://digital.report/

istoriyaarmyanskogohakerstvachastivgeroyiliubiytsakibervoynavokrugodnogo

prestupleniya/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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մար տու թյան ժա մա նակ, հետ ևեց լայ նա մասշ տաբ հա քե րային գրոհ 
Հա յաս տա նի դեմ։ Գրո հի ըն թաց քում ի րա կա նաց վե ցին ոչ միայն 
ա վան դա կան հար ձա կում ներ կայ քե րի վրա, այլև կի րառ վե ցին DDoS 
տի պի հար ձա կում ներ3։ Այդ գրո հի, ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի դեմ 
դրան հա ջոր դած մի շարք այլ DDoS հար ձա կում նե րի քա նա կա կան 
ո ւժգ նույ թու նը թույլ է տա լիս են թադ րել, որ հար ձա կում նե րը կա տար
վում է ին պե տա կան հո վա նա վո րու թյամբ, սա կայն օգ տա գործ վում 
էր կի բեր վարձ կան նե րի հզո րու թյու նը4։ Ա դր բե ջանն այդ պա հին չու
ներ բա վա րար տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն ներ, որ կա րո ղա
նար նման հզո րու թյան հար ձա կում ներ ի րա կա նաց նել Հա յաս տա նի 
կա պի հան գույց նե րի դեմ։ Ա դր բե ջա նա կան հա քե րային խմ բա վո
րում նե րը նույն պես նման մի ջոց ներ չու նե ին։ Մյուս կող մից՝ նմա նա
տիպ հզո րու թյան հար ձա կում նե րը կի բերկ րի մի նա լի կող մից ի րա կա
նաց վում են բա վա կան մեծ գու մար նե րի դի մաց։ Այ սինքն՝ կա րե լի է 
են թադ րել, որ պե տու թյու նը հան դես էր գա լիս որ պես պատ վի րա տու 
և հո վա նա վոր, ի սկ կա տա րող նե րը վարձ կան ներ է ին։ 

Են թադ րա բար հենց 2012 թվա կա նին՝ հայա դր բե ջա նա կան մեծ 
կի բե րընդ հա րու մից հե տո, Բաք վում սկ սե ցին մտա ծել սե փա կան՝ 
զուտ պե տա կան մա կար դա կով գոր ծող կի բեր մի ա վո րում ներ ստեղ
ծե լու մա սին։ 2015 թվա կա նի հու լի սին Wikileaks կազ մա կեր պու
թյու նը հրա պա րա կեց ի տա լա կան The Hacking Team հա քե րային 
կազ մա կեր պու թյան ներ քին նա մա կագ րու թյու նը, ո րը կորզ վել էր 
այլ հա քե րի կող մից5։ Տվյալ կազ մա կեր պու թյու նը ստեղ ծում և վա
ճա ռում է կի բերլր տե սա կան ծրագ րային ա պա հո վում, ո րը թույլ է 
տա լիս գաղտ նալ սում ներ և վե րահս կում ի րա կա նաց նել հա մա կար
գիչ նե րի և հե ռա խոս նե րի վրա։ Կազ մա կեր պու թյու նը վա ճա ռում է իր 
ար տադրան քը մի շարք ե րկ նե րի ի րա վա պահ մար մին նե րին։ Որ պես 
հետ ևանք՝ տվյալ ծրագ րե րը օգ տա գործ վում են ոչ մի այն հան ցա գոր
ծու թյուն ներ բա ցա հայ տե լու, այլ նաև ը նդ դի մա դիր նե րին վե րահսկե
լու հա մար։ The Hacking Team հիմ նա կան լր տե սա կան ծրագ րի՝ 
Remote Control Systemի կի րա ռումն Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե

3 Տես նույն տեղում։
4 Տես Մարտիրոսյան Ս., DDoS հարձակումները Հայաստանի վրա դառնում են 

մտահոգիչ, «Նորավանք» հիմնադրամ, http://www.noravank.am/arm/articles/detail.

php?ELEMENT_ID=12704, հղվել է 04.11.2017 թ.։
5 Տե՛ս Hacking Team, https://wikileaks.org/hackingteam/emails/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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րի կող մից ֆիքս վել է Citizen Lab կազ մա կեր պու թյան կող մից 2013 
թվա կա նի հու լիսնոյեմ բեր ա միս նե րի ըն թաց քում։ Հաշ վի առ նե լով, 
որ Ա դր բե ջա նում հոկ տեմ բե րին կա յա ցել է ին նա խա գա հա կան ը նտ
րու թյուն ներ, կա րե լի է են թադ րել, որ հա մա կար գի կի րա ռումն ու նե ցել 
է ներ քա ղա քա կան խն դիր ներ լու ծե լու նպա տակ6։ 

Wikileaksի կող մից բա ցա հայտ ված նա մա կագ րու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս, որ այդ տեխ նո լո գի այի հան դեպ հե տաքրք րու թյունն 
Ա դր բե ջա նում ա ռա ջա ցել է 2011 թվա կա նին, սա կայն մի այն 2012 
թվա կա նին են կող մե րը ե կել հա մա ձայ նու թյան7։ 

The Hacking Team-ի կող մից ար տադր վող լր տե սա կան ծրագ րի՝ 
Remote Control System-ի կի րա ռու մը ե րկր նե րի կա ռա վարու թյուն նե-

րի կող մից՝ ը ստ Citizen Lab կազ մա կեր պու թյան8։

6 Տես Marczak B., Guarnieri C., Marquis-Boire M., Scott-Railton J., Mapping 
Hacking Team’s “Untraceable” Spyware, The Citizen Lab, 17.02.2014, https://citizenlab.
ca/2014/02/mapping-hacking-teams-untraceable-spyware/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
7 Տե՛ս Hacking Team-ի նամակագրությունը Ադրբեջանի վերաբերյալ, WikiLeaks, 
https://wikileaks.org/hackingteam/emails/?q=Azerbaijan&mfrom=&mto=&title=&notitle
=&date=&nofrom=&noto=&count=50&sort=1#searchresult, հղվել է 04.11.2017 թ.։
8 Տես Marczak B., Guarnieri C. Marquis-Boire M., Scott-Railton J.,  …, նույն 
տեղում։
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 Հե տա գա բա ցա հայ տում նե րը կապ ված են ար դեն 2015 թվա կա
նին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ։ Amnesty International 
և մի շարք այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը 
թույլ են տվել գտ նել ա պա ցույց ներ, որ 2015 թվա կա նի նոյեմ բե րից 
ա դր բե ջան ցի ը նդ դի մա դիր նե րի դեմ հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը կի
րա ռել են ար դեն ի սկ սե փա կան ար տադ րու թյան վի րու սային ծրագ
րեր9։ Ը ստ մաս նա գետ նե րի՝ ը նդ դի մա դիր նե րին ու ղարկ վող վի րու
սային ծրա գի րը թույլ է տա լիս գո ղա նալ գաղտ նա բա ռե րը, նկա րել 
օ գտ վո ղի մո նի տո րը, սա կայն ծրագ րային ա պա հո վու մը բարդ ու ար
հես տա վարժ չէ10։ 

Կեղծ նա մակ, որ ու ղարկ վել է մի շարք ա դր բե ջան ցի ակ տի վիստ նե-
րի և ո րը պա րու նա կում է վա րակ ված ֆայլ։ 

Աղ բյու րը՝ Amnesty International 11։

9 Տես Guarnieri C., Franco J., Anderson C., False Friends: How Fake Accounts and 

Crude Malware Targeted Dissidents in Azerbaijan, 10.03.2017, https://www.amnesty.

org/en/latest/research/2017/03/FalseFriendsSpearphishingofDissidentsinAzerbaijan/, 

հղվել է 04.11.2017 թ.։.
10 Տես նույն տեղում։
11 Տես նույն տեղում:
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2017 թվա կա նին ար ձա նագր վել են DDoS հար ձա կում ներ ը նդ
դեմ ա դր բե ջա նա կան ը նդ դի մա դիր լրատ վա կան կայ քե րի` abzas.net, 
cumhuriyyet.net, azadliq.info12։ Տվյալ հար ձա կում նե րի ժա մա նակ ար
դեն օգ տա գործ վել են ա դր բե ջա նա կան սեր վեր ներ, ո րոնք կա պակց
ված են կա ռա վա րու թյան հետ, ին չը նշա նա կում է, որ Ա դր բե ջա նի 
հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը ձևա վո րում են սե փա կան հա մա կարգ՝ 
DDoS տի պի հար ձա կում ներ ի րա կա նաց նե լու հա մար։ 

Այս տվյալ նե րը վկա յում են, որ Ա դր բե ջա նի հա տուկ ծա ռա յու
թյուն ներն ակ տիվ ձևա վո րում են կի բեր մի ա վո րում ներ, ո րոնք ար դեն 
կա րո ղա նում են ի րա կա նաց նել բա վա կա նին բարդ գոր ծո ղու թյուն
ներ։ Հաս կա նա լի է, որ նման կի բեր հար ձա կում նե րի թի րախ կա րող 
են դառ նալ ոչ մի այն ա դր բե ջան ցի ը նդ դի մա դիր ակ տի վիստ նե րը, այլ 
նաև Հա յաս տա նի և հայ կա կան Սփյուռ քի կա ռույց նե րը և ան հատ
նե րը։ 

 Բա նա լի բա ռեր  Ա դր բե ջան, տե ղե կատ վա կան ան վտան գու թյուն, կի-

բեր հար ձա կում, հա քեր

САМВЕЛ МАРТИРОСЯН - О ВОЗМОЖНОМ ХАКЕРСКОМ ПО-
ТЕНЦИАЛЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 В статье приводится обзор истории становления азербайджанских ха-
керских групп и методы их оперирования. На основе эмпирических данных 
выявляется прослеживаемая связь между данными группами и соответ-
ствующими госорганами Азербайджана. Предполагается, что механизмы 
подавления местных оппозиционных сайтов могут быть также применены 
против армянского киберпространства.

Ключевые слова: Азербайджан, информационная безопасность, 
кибератак, хакер

12 Տե՛ս News media websites attacked from governmental infrastructure in Azerbaijan,  
https://www.qurium.org/news-media-websites-attacked-from-governmental-
infrastructure-in-azerbaijan/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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SAMVEL MARTIROSYAN - THE POSSIBLE HACKING POTENTIAL 
OF AZERBAIJAN

The article reflects on the brief history of Azerbaijani hacking teams and 
the operational methods thereof. Based on the empiric data the author indicates 
the visible connection between those groups and respective state bodies. It is 
supposed that the same methods of cyber-attacks being directed against the local 
oppositional websites can also be implied to attack the Armenian cyber-territory.

Key words: Azerbaijan, information security, cyber attack, hacker
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ԱԴՐ ԲԵ ՋԱ ՆԻ ՀԵՏ ՀԱ ԿԱ ՄԱՐ ՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒՅ ԹԸ. 
ՃՇԳ ՐԻՏ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅ ՏՈՂ ԵԶ ՐՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ 

ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՄԱՆ Ա ՆՀ ՐԱ ԺԵՇ ՏՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

 Դա վիթ Ջա մա լյան, ԵՊԼՀ

 Հան րա հայտ ի րո ղու թյուն է` եզ րույթ ներն ար տա հայ տում են հա
կա մար տող կող մե րի պատ կե րա ցում ներն այդ հա կա մար տու թյան 
ծա գում նա բա նու թյան, ըն թաց քի ու կար գա վոր ման հե ռան կա րի վե
րա բե րյալ։ Սա կայն մի ջազ գային ճա նա չում են ստա նում ա ռա վել 
նա խա ձեռ նո ղա կան դի վա նա գի տա կան ակ տի վու թյուն հան դես բե
րող հա կա մար տող կող մի ստեղ ծած եզ րույթ նե րը։

Ոչթե«շփմանգիծ»,այլ«Արցախիպետականսահման»
 
Ա ռա ջին հեր թին տե ղին է ան դրա դառ նալ սահ մա նադ րո րեն Ար

ցա խի մա սը կազ մող, սա կայն նախ կին ԼՂԻՄի սահ ման նե րից 
դուրս գտն վող տա րածք նե րին վե րա բե րող եզ րույթ նե րին։ 

Այս պես, մե զա նում եր բեմն օգ տա գործ վում է «անվ տան գու թյան 
գո տի» եզ րույ թը, ո րով ը նդ գծ վում է այդ տա րածք նե րի կար ևոր լի
նելն Ար ցա խի ան վտան գու թյան հա մար, ա ռա վել հա ճախ՝ «ա զա
տագր ված տա րածք ներ» եզ րույ թը՝ նշե լու հա մար այդ տա րածք նե րի 
պատ մա կա նո րեն մեզ պատ կա նե լու, ի նչ պես նաև ագ րե սո րին ճն շե
լու հան գա ման քը։

 Սա կայն թե՛ ներ կա յում, թե՛ ա պա գա յում Ար ցա խի փաս տա ցի 
տա րած քի ան սա կար կե լի ու թյունն ա դեկ վատ կեր պով ար տա հայտ-
վում է «Ար ցա խի սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված տա րածք ներ» եզ
րույ թի մի ջո ցով։ Այս տե սա կե տից` «Արցախի սահմանադրորեն
ամրագրվածտարածքներ» եզ րի տրա մա բա նու թյու նը նույ նա կան 
է «Արցախիպետականսահման» եզ րի տրա մա բա նու թյա նը, այն է` 
Ար ցա խի ներ կայիս տա րածքն ան սա կար կե լի է։ 

Այս հա մա տեքս տում տե ղին է ան դրա դառ նալ նաև «շփ ման գիծ» 
եզ րույ թի վտան գա վո րու թյան խնդ րին՝ հաշ վի առ նե լով այն, որ վեր
ջինս մե զա նում կի րառ վում է գրե թե հա մա տա րած։ 

Ինչ պես գի տենք, հա կա մար տու թյան ըն թաց քում պաշ տո նա կան 
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Բա քուն քա րոզ չա կան և դի վա նա գի տա կան շր ջա նա ռու թյան մեջ է 
դրել խնդ րի ծագ ման և ըն թաց քի պատ կե րը հօ գուտ ի րեն ա ղա վա ղող 
բազ մա թիվ եզ րույթ ներ։ Այդ պի սի նե րից է նաև «շփ ման գիծ» եզ րույ
թը, ո րը, մեր հա մոզ մամբ, նպա տա կա հար մար չէ կի րա ռել։ Հի շեց
նենք, որ ա դր բե ջա նա կան ծագ մամբ այդ եզ րույ թը մե զա նում կի րառ
վում է « ղա րա բա ղաա դր բե ջա նա կան հա կա մարտ զոր քե րի շփ ման 
գիծ» ձ ևա կերպ մամբ1։

 Բանն այն է, որ «շփ ման գիծ» եզ րույթն ա ծան ցյալ է Բաք վի 
պաշ տո նա կան տե սա կե տից առ այն, թե ի բր Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյունն օ կու պաց րել է Ա դր բե ջա նի տա րած քի 20%ը։ Բնավ 
պա տա հա կան չէ, որ Ա դր բե ջա նի ՊՆ պաշ տո նա կան հա ղոր դա
գրու թյուն նե րում «շփ ման գիծ» եզ րույ թը կի րառ վում է « Հա յաս տա նի 
Զին ված ու ժեր» ար տա հայ տու թյան հետ փոխ կա պակց ված։ Ի դեպ, 
այս ա ռու մով «շփ ման գիծ» և «գ րավ ված տա րածք ներ» եզ րույթ ներն 
ի րենց բո վան դա կու թյամբ նույ նա կան ե ն։ Ման րա մաս նենք։ 

«Շփ ման գիծ» աս վա ծը են թադ րում է սկզ բուն քո րեն փո փո խե լի, 
ան կա յուն, ժա մա նա կա վոր բա ժա նա րար գիծ։ Այ սինքն՝ այդ եզ րույ
թը կոչ ված է ը նդ գծե լու ոչ մի այն հա կա մար տու թյան կար գա վոր ված 
չլի նե լը, այլև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կող մից Ա դր բե ջա նի 
տա րած քի օ կու պա ցի այի հան գա ման քը։ Այդ եզ րույ թով է նաև պաշ
տո նա կան Բա քուն փոր ձում որ պես հա կա մար տու թյան կողմ ներ
կա յաց նել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը, և միև նույն ժա մա նակ՝ 
բա ցա ռել ի նք նո րոշ ված Ար ցա խի՝ որ պես բա նակ ցու թյուն նե րի ի նք
նու րույն կողմ հան դի սա նա լու հնա րա վո րու թյու նը։ Այ սինքն՝ պաշ տո
նա կան Բա քուն, այս եզ րույ թը ստեղ ծե լով ու հետ ևո ղա կա նո րեն տա
րա ծե լով, ձգ տում է նախ՝  միջազգայինհանրությանշրջանումկար
ծիքձևավորելառայն,թեիբրՀայաստանիՀանրապետությունն
օկուպացրել էիրտարածքիմիմասը, ա պա նաև՝  թույլ չտալ,որ
ԱրցախիներկատարածքնաշխարհումընկալվիորպեսԱրցախի
բնակչությանինքնորոշմանիրավունքիիրացմանարդյունք։ Ըստ 
այդմ՝ «շփ ման գիծ» եզ րույ թը կոչ ված է տրա մա բա նո րեն հիմ նա վո
րե լու պաշ տո նա կան Բաք վի դիր քո րո շումն առ այն, որ ստա տուս 
քվոն ա նըն դու նե լի է ու պետք է փոխ վի, և որ «Ադր բե ջա նի տա րած

1 «Շփման գիծ» եզրույթի վտանգավորության և «Արցախ  Ադրբեջան պետական 

սահման» եզրույթի կիրառման նպատակահարմարության վերաբերյալ տե՛ս նաև  

Мелик-Шахназарян Л., О войне и победе, т. 2, Ереван, Айагитак, 2015։
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քային ամ բող ջա կա նու թյու նը պետք է վե րա կանգն վի»։ 
Այս պի սով՝ «շփ ման գիծ» եզ րույ թը հա կա մար տու թյան կար գա

վոր ման վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան Բաք վի տե սա կե տը հան րայ
նաց նե լու նպա տակ ու նի և, ը ստ է ու թյան, Ար ցա խի բնակ չու թյան 
ի նք նո րոշ ման ի րա վուն քը ժխ տե լու ա դր բե ջա նա կան դրս ևո րում նե
րից մեկն է։ Ը ստ այդմ՝ կար ծում ե նք, որ  կիրառելովայն՝մենք,ըստ
էության, ընդունում ենք պաշտոնական Բաքվի տեսակետն առ
այն,որՀայաստանիՀանրապետություննօկուպացրելէԱդրբե
ջանիտարածքիմիմասը։

Ա ռա վել վտան գա վոր է սա կայն այն, որ « ղա րա բա ղաա դր բե ջա
նա կան հա կա մարտ զոր քե րի շփ ման գիծ» եզ րույ թը հա ճախ մե զա
նում կի րառ վում է « հայա դր բե ջա նա կան սահ մա նին» հա վե լու մով՝ 
ի նկա տի ու նե նա լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մանն 
Ա դր բե ջա նի հետ։ Տվյալ դեպ քում « հայ» ար մա տը մաս նա վո րեց
վում և նույ նաց վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ։ Որ պես 
հետ ևանք՝ Ար ցա խը ըն կալ վում է որ պես հայ կա կան տի րույ թից դուրս 
գտն վող մի տա րածք։ Վե րը նշ վա ծը վտան գա վոր է, քան զի կա րող 
է խե ղել հա սա րա կու թյան մոտ հայ րե նի քի կեր պա րի և ը նդ գրկ ման 
ըն կա լու մը։ Առ հա սա րակ կար ծում ե նք՝ հար կա վոր է հայոց եր կու 
պե տու թյուն նե րին ան դրա դառ նա լիս հս տա կո րեն ը նդ գծել « Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյուն» ան վա նու մը և ձեռն պահ մնալ « հայ» 
ար մատն օգ տա գոր ծե լուց բո լոր այն դեպ քե րում, ե րբ հար կա վոր է 
ա ռանձ նաց նել «Ար ցախ» տե ղա նու նը՝ որ պես հայոց ե րկ րորդ պե
տու թյան ան վա նում։ Այս ա մե նը բնավ ման րուք ներ չեն, քան զի եզ
րույթ նե րը կա րող են հան րային դիր քո րո շում ներ ձևա վո րել։ Հա սա
րա կու թյան ըն կա լում նե րում պետք է հս տակ լի նի՝ գո յու թյուն ու նի 
հայոց եր կու պե տու թյուն, բայց մեկ ը նդ հան րա կան Հա յաս տան հայ
րե նիք։ 

Այս պի սով, չկա որ ևէ փաս տարկ, որ կհիմ նա վո րեր մե զա նում 
« հա կա մարտ զոր քե րի շփ ման գիծ» եզ րույ թի կի րառ ման նպա տա
կա հար մա րու թյու նը։ Կար ծում ե նք՝ մեզ հա մար շա հե կա նը «Ար
ցախԱդրբեջանպետականսահման»  եզ րույթն է, ո րը և՛ ճշգ րիտ 
է, և՛ բա ռի բուն ի մաս տով հա յան պաստ։ Այս տեղ ար ժե հատ կա պես 
ը նդ գծել, որ հա կա մար տու թյան կար գա վոր ված չլի նե լը խո չըն դոտ 
չէ «ԱրցախԱդրբեջանպետական սահման» եզ րույթն օգ տա գոր
ծե լու հա մար։ Չէ՞ որ հա կա մար տու թյան կար գա վոր ված չլի նե լը մեզ 
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չի խան գա րում ըն դու նե լու Ար ցա խի բնակ չու թյան ի նք նո րոշ ման 
ի րա վունքն ու մի ջազ գային ա տյան նե րում պաշտ պա նե լու այդ ի րա
վուն քի ի րաց ման ար դյուն քը՝ հայոց ե րկ րորդ պե տու թյան գո յու թյու
նը, մա նա վանդ որ հայ կա կան կող մը պաշ տո նա պես սկզ բուն քո րեն 
բա ցա ռում է հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման այն պի սի սցե նա րի 
կեն սա գոր ծու մը, ո րի ար դյուն քում Ար ցա խը կհայտն վի Ա դր բե ջա նի 
կազ մում։ 

Ինչ պես գի տենք, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն 
ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյու նը ը նդ գծում է, որ հա կա մար
տու թյան կար գա վոր ման գոր ծում վեր ջին խոս քը պատ կա նում է Ար
ցա խին, ի սկ պաշ տո նա կան Ստե փա նա կեր տը՝ որ պես ի նք նո րոշ ված 
սուբյեկտ, հայ տա րա րում է, որ հետ պա տե րազ մյան ի րո ղու թյուն նե
րի փո փո խու թյունն ու տա րած քային զի ջում ներն ա նըն դու նե լի են, 
քան զի այդ պի սին է Ար ցա խի բնակ չու թյան հա վա քա կան կամ քը։ 
Այս պի սով՝ Ար ցա խի ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա վա րու թյան դիր քո
րոշ ման տրա մա բա նու թյու նը հետ ևյալն է՝ ԱդրբեջանիհետԱրցա
խիսահմաններըկարողենճշգրտվել,բայցսահմանիուրվագծի
սկզբունքայինփոփոխություննանհնար է2 ։ Պաշ տո նա կան Ստե
փա նա կեր տի այս սկզ բուն քային դիր քո րո շու մը3 կոչ ված է ընդգծելու
Արցախի՝ հակամարտության ինքնուրույն կողմ լինելը, շեշտելու
Հայաստանի Հանրապետության կողմից Ադրբեջանի տարածքի
օկուպացիայիթեզիանհիմնլինելը և ի վեր ջո՝  դիվանագիտական
գրագրությամբբացառելուտարածքայինզիջումներիհեռանկա
րը։

 Հետ ևա բար՝ Ար ցա խը՝ որ պես հայոց ե րկ րորդ պե տու թյուն, ու նի 
և ու նե նա լու է սահ ման ներ։ Ի սկ ե թե այդ պես է, ա պա մի ան գա մայն 
տե ղին է «Ար ցախԱ դր բե ջան պե տա կան սահ ման» եզ րույ թի կի րա
ռու մը, քան զի այն մի ան գա մայն հա մա հունչ է հա կա մար տու թյան 
կար գա վոր ման վե րա բե րյալ թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, 

2 Այլ հարց է, որ այդ ճշգրտում ասվածի հեռանկարն այնքան հեռու է և մշուշոտ, որ 

այժմ այդ մասին խոսելը պարզապես իրատեսական չէ։
3 Տես՝  Հանդիպում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, ԼՂՀ Նախագահի 

աշխատակազմ, 18.05.2014, http://www.president.nkr.am/am/news/meetingsWithF

oreignDelegations/2441/, հղվել է 04.11.2017 թ.։ Տե՛ս նաև Бунтман Е., Интервью с 
Кареном Мирзояном, Радио “Эхо Москвы”, 04.03.2013, https://echo.msk.ru/programs/

beseda/1023174echo/, հղվել է 04.11.2017 թ.։
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թե՛ Ար ցա խի պաշ տո նա կան դիր քո րո շում նե րին։ 
Այս պի սով, հա յաս տա նյան հա սա րա կու թյան ըն կա լում նե րում 

Ա դր բե ջա նի հետ հա կա մար տու թյան պատ կե րը պետք է ար տա ցոլ
ված լի նի ճշգր տո րեն։ Մաս նա վո րա պես` վտան գա վոր և ը ստ այդմ` 
ան թույ լատ րե լի է, որ հա կա մար տու թյան կար գա վոր ման թյուր
քա մետ սցե նա րը մեր հան րու թյու նը ըն կա լի որ պես ըն դու նե լի։ Ի սկ 
թյուր քան պաստ եզ րույթ նե րի ա կա մա կի րա ռումն ա նուղ ղա կի ո րեն 
նպաս տում է վե րը նշ վա ծին, քան զի հան րային ըն կա լում նե րում ամ
րապն դում է ա դր բե ջա նա կան թե զե րը՝ վեր ջին նե րիս հան դեպ հան
րու թյանն ա ռա վել ըն կա լու նակ դարձ նե լով և այդ կերպ նպաս տե լով 
դրանց տա րած մա նը։

«Ղարաբաղյան հակամարտությո՞ւն», թե՞ «Ադրբեջանի հետ
հակամարտություն».այսերկուեզրույթիցո՞րնէառավելճշգրիտ
բնորոշումհակամարտությանէությունը։

 
Ար ցա խի տա րած քի հան դեպ Ա դր բե ջա նի հա վակ նու թյուն նե րով 

պայ մա նա վոր ված՝ հա կա մար տու թյու նը դի վա նա գի տա կան, քա ղա
քա գի տա կան շր ջա նակ նե րում հայտ նի է « Ղա րա բա ղյան հա կա մար
տու թյուն» ան վամբ։ Ը ստ այդմ՝ փաստ է, որ սույն եզ րույ թը ստա ցել է 
մի ջազ գային ճա նա չում։ Սա կայն, մեր հա մոզ մամբ « Ղա րա բա ղյան 
հա կա մար տու թյուն» եզ րույ թը սկզ բուն քո րեն սխալ է ար տա հայ տում 
հա կա մար տու թյան ծա գում նա բա նու թյունն ու զար գաց ման հե ռան
կար նե րը։ Մեր կար ծի քով՝ հա կա մար տու թյան վե րա բե րյալ եզ րույթ
ներ ստեղ ծե լիս հարկ է ել նել թուրքա դր բե ջա նա կան տան դե մի հետ 
հա կա մար տու թյան ցիկ լային լի նե լու սկզ բուն քից4։ Ա ռա վել քան ա կն
հայտ է, որ Բաք վի հա վակ նու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում լոկ 
Ար ցա խի տա րած քով. թուրքա դր բե ջա նա կան հա վակ նու թյուն նե րը 
շատ ա վե լին ե ն։ Այս տեղ տե ղին է հատ կա պես ը նդ գծել, որ պատ
մա կա նո րեն հա յա պատ կան տա րածք նե րի հան դեպ նկր տում նե րի 
ա ռու մով Թուր քի այի և Ա դր բե ջա նի հե ռա հար շա հե րը նույ նա կան 
ե ն։ Այս պի սով, Ան կա րայի և Բաք վի ծա վա լա պաշ տա կան նկր տում
նե րը հա կա մար տու թյու նը դարձ նում են տևա կան։ Ա հա այս հա մա

4 «Շփման գիծ» եզրույթի վտանգավորության և «Արցախ  Ադրբեջան պետական 

սահման» եզրույթի կիրառման նպատակահարմարության վերաբերյալ տե՛ս նաև  

Мелик-Шахназарян Л., О войне и победе, т. 2, Ереван, Айагитак, 2015։
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տեքս տում Ար ցա խի տա րած քին տի րա նա լու Բաք վի ցան կու թյու նը, 
մեր հա մոզ մամբ, հար կա վոր է դի տար կել որ պես տվյալպատմական
ժամանաակահատվածումարդիականդարձածթուրքհայկական
տևական հակամարտության մի դրվագ։ Հետ ևա բար` հա կա մար
տու թյան ներ կա դր վա գը տա րած քային զի ջում նե րի սցե նա րով կար
գա վո րել փոր ձե լու դեպ քում պար զա պես վրա կհաս նի հա կա մար
տու թյան հա ջորդ փու լը, ո րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ան վա
նել  նախիջևանյան։ Բանն այն է, որ նման սցե նա րի կեն սա գործ ման 
դեպ քում Ա դր բե ջա նը, ստա նա լով հնա րա վո րը, վաղ թե ո ւշ կփոր ձի 
Նա խիջ ևա նի հետ տա րած քային կապ հաս տա տել, ին չը մնում է
թուրքադրբեջանականերկյակիհեռահարնպատակներիցմեկը։ 
Այդ նպա տակն այ սօր ա նի րա կա նա նա լի է ա զա տագր ված Ար ցա խի 
ներ կա` սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված տա րած քի պայ ման նե րում։ 
Ար ցա խի սահ ման նե րի ներ կա ո ւր վա գի ծը թուրքա դր բե ջա նա կան 
ագ րե սիվ նկր տում նե րը զս պող, ը ստ է ու թյան, ան փո խա րի նե լի գոր
ծոն է, ո րը կան խում է թյուրքհայ կա կան հա կա մար տու թյան զար
գա ցու մը մեզ հա մար վտան գա վոր ո ւղ ղու թյամբ և ստի պում հա կա
ռա կոր դին հա մա կերպ վել հայոց պե տա կա նու թյան գո յու թյան հետ։

 Հետ ևա բար` ել նե լով ո ղջ վե րը նշ վա ծից՝ տե ղին է շր ջա նա
ռել «Ադրբեջանի հետ հակամարտություն» եզ րույ թը։ Այս կերպ 
ը նդ գծ վում է հա կա մար տու թյան շա րու նա կա կան բնույ թը, այդ շա
րու նա կա կա նու թյան պայ մա նա վոր ված լի նե լը թուրքա դր բե ջա նա
կան ագ րե սիվ նկր տում նե րով և, ի նչն ա մե նա կար ևորն է, Ար ցա խի 
ներ կա տա րած քի վճ ռո րոշ նշա նա կու թյունն այդ ագ րե սիվ նկր տում
նե րը զս պե լու գոր ծում։ 

Եվս մեկ նկա տա ռում. սկզ բուն քո րեն կար ևոր է, որ մեր հան րային 
ըն կա լում նե րում Ար ցա խը չըն կալ վի որ պես խն դիր՝ պրոբ լեմ։ Մինչ
դեռ « Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյուն» եզ րույթը պա րու նա կում է 
նաև այդ վտան գը։  ՀակամարտությանպատճառըոչթեԱրցախն
է,այլթուրքադրբեջանականագրեսիվհավակնությունները,  հետ
ևա բար՝ հար կա վոր է հետ ևո ղա կան ջան քեր գոր ծադ րել՝ ա հա այս 
հո գե բա նո րեն ա ռողջ դիր քո րո շու մը հա յաս տա նյան հան րային ըն
կա լում նե րում ամ րապն դե լու հա մար։  Կար ծում ե նք՝ «Ադրբեջանի
հետհակամարտություն» եզ րույ թը շր ջա նա ռե լն է ա պես կնպաս տի 
այդ նպա տա կին։
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ДАВИД ДЖАМАЛЯН - О НЕОБХОДИМОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТОЧНЫХ ТЕРМИНОВ, ХАРАКТЕРИЗИРУЮЩИХ КОНФЛИКТ С АЗЕР-
БАЙДЖАНОМ 

В статье анализируется целесообразность употребления в публици-
стическом и политико-дипломатическом лексиконах некоторых терминов, 
касающихся Нагорно-Карабахского конфликта. “Линия соприкосновения 
войск” или “государственная граница Арцаха”, “Карабахский конфликт” 
или “конфликт с Азербайджаном”: автор предлагает собственные методо-
логические подходы для выбора корректных и объективных терминов.

Ключевые слова: Армения, Арцах, Азербайджан, термины 

DAVIT JAMALYAN - ON THE OBJECTIVE TERMS DESCRIBING 
THE CONFLICT WITH AZERBAIJAN 

The article discusses some terms, related to the Nagorno-Karabakh conflict. 
“Line of Contact” vs “Artsakh’s state border”, “Karabakh conflict” vs “Conflict 
with Azerbaijan”: which one is right or “more right”? The author proposes his 
considerations on the selection of terms in compliance with objectiveness and 
correctness.

Key words: Armenia, Artsakh, Azerbaijan, terms
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ԳՀ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՍՏՐԱՏԵԳ

Տարեկան ամփոփիչ հանրապետական գիտաժողովի
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