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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

«Գողգոթայի խորհուրդը ոչ թե չարչարանքի 
աստվածացման, այլ չարչարանքի հանդեպ 
հաղ թանակի մեջ է»։

 Նիկոլայ Բերդյաև1

ԱՌԵՐԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ՏԱՐԻՆ* 

Թեև 2015 թվականը մեր քաղաքական օրակարգում ամրագրվել է 
որպես ազգային մեծագույն ողբերգության՝ Հայոց ցեղասպանության 100-
ամյա տարելից, բայց մինչ օրս փաստորեն անորոշ են մնում անցյալի ու 
ներկայի այդ մեծ առերեսման սպասումներից բխող անելիքներն ու 
ակնկալիքները։

Ի՞նչ է մեզ խոստանում առաջիկա տարին իբրև 1915-ի դառը հիշողության 
և 2015-ի՝ բարդ իրողությունների հանդիպման պահ, և ինչպե՞ս է նոր աշ-
խարհն ընկալելու մեր հին ողբերգությունը իր ներկա բարդ ու պայթյունա-
վտանգ իրողությունների պայմաններում։ Այս երկմիասնական գլուխկոտրուկի 
պար զաբանումից հետո հարկ է պատասխանել նաև երրորդ հարցին. 2015-
ից հետո մեզ համար պատմությու՞ն է դառ նալու Հայոց ցեղասպանու թյունը, 
թե՞ հայերիս հաջորդ սերունդների հիշո ղության մեջ նույնպես շարունակելու 
է մնալ իբրև ապրված անցյալի հավերժ ներկա յություն։   

Մինչ օրս այդպես էլ անպատասխան մնացող այս առանցքային հարցերի 
վերաբերյալ մեր փորձագետների կանխատեսումն երն արտացոլում են սոսկ 
լավատեսական կամ վատատեսական սպա սումների տես քով դրսևորվող 
ընթացիկ-քաղաքական ակնկալիքները։ Ոմանք պնդում են, թե 2015 թվականը 
դառնալու է Հայոց ցեղասպանության վերջնական ճանաչման և դրա համար 
Թուրքիայի պատասխանատվության չափորոշիչ ների հստա կեցման տարին. 
հակառակ կարծիքի կողմնակից ները չափա զանց վատատես են՝ նկատի 
ունենալով Արևմուտք-Ռուսաս տան հարա բե րու թյունների բար դացման հե-
տևանքով միջազգային աս պարեզում արձանագրվող նոր մար տա հրավեր-
ները և դրանց դիմակայելու՝ Հայաս տանի ու հայության հնարա վորու-
թյունների նվազման իրողությունը։

Բայց, երբ այսօր փորձում ենք հաղթահարել այն իմացական փակու-
ղիները, որոնց ներսում 2015 թվականի ապրիլի 24-ի նախօրեին տարու-
բերվում է հայ քաղաքական միտքը, չենք կարող ուրախությամբ չար ձա-
նագրել միջազգային ասպարեզում Հայոց ցեղասպանության փաստի ըն-
կալման ու գնահատման ճանաչողական մակարդակի բարձրացումը և շա-

*Ընդունվել է տպագրության 25. 12. 2014։
1 Николай Бердяев. Философия свободы. М.,1911, с. 204.
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հագրգիռ վերաբերմունքի ուժեղացումը։ Ոմանք սա բացատրում են Հայոց 
անկախ պետականության գոյության փաստով, որը 1990-ականների վերջե-
րից միջազգային բեմերում բարձրացրել է Հայոց ցեղասպանության ճա-
նաչման խնդիրը, մյուսները ուշադրություն են դարձնում Սփյուռքի կողմից 
կատարված աշխատանքի վրա։ Սակայն ավելի անկողմնակալ գնահատա-
կանը պահանջում է արձանագրել, որ վերջին տասնամյակներին այս երկու 
անհերքելի պատճառները, միախառնվելով աշխարհաքաղաքա կան որո շա-
կի ազդակների հետ, փոխակերպվել են Հայոց ցեղասպանության փաս տի՝ 
հա մաշխարհային ու տարածաշրջային քաղաքականության գործոնի վերած-
վելու իրողության։ Իր ճանաչման որոշակի հանգրվանում Հայոց ցեղասպանու-
թյան ընկալումը «ոճրի ու պատժի» շուրջ թուրք-հայկական բանավեճի դաշ-
տից տեղափոխվել է ավելի բարդ և բազմա մակարդակ հարաբերու թյունների 
հար թություն։ Այսօր մեր խնդիրն ու մեր ցավը այլևս միայն մերը չէ, և նրա 
հետ առերեսումի անհրաժեշտությունը դարձել է ոչ այնքան մարդկության 
խղճի, որքան վերջինիս անունից գործող, բայց ոչ միշտ համարժեք վճիռներ 
կայացնող ուժի համաշխարհային կենտրոնների խնդիրը։ Սա նոր իրողություն 
է՝ միջազգային կյանքի ու նրա ամենակարևոր զարկերակի՝ միջազգային 
քաղաքականության գլոբալաց ման հետևանքնե րից մեկը, որն իր խորքում և՛ 
նոր հնարավորություններ, և՛ նոր մարտա հրավերներ է պարունակում։ Դրանց 
մեծ մասը դեռևս գտնվում է լատենտ վիճակում, բայց 2015 թ. ապրիլին, երբ 
ոգեկոչվելու է Հայոց ցեղասպանու թյան 100-րդ տարելիցը, այս իրողությունն 
անպայման զգաց նել է տալու իրեն։

Իսկ սա նշանակում է, որ 2015 թվականը դառնալու է միանգամից երեք 
հարթությունների վրա Հայոց ցեղասպանության փաստին առերեսվելու հնա-
րավորություն. առաջինն ու ամենաբարդը գտնվում է գլոբալ և տարա-
ծաշրջանային քաղաքականության շահերի ու հավակնությունների հատման 
տիրույթում, երկրորդը՝ Թուրքիայում և թուրք ժողովրդի ներսում, և երրոր-
դը՝ Հայաստանի ու հայության ներազգային կյանքում։ Ընդ որում՝ այս երեք 
հարթությունները բազմաթիվ տեսանելի ու անտեսանելի թելերով այնպես են 
«կապված» մեկը մյուսին, որ խոստանում են 2015-ի ապրիլի 24-ը վերա ծել 
համաշխարհային նշանակություն ունեցող իրադարձության՝ անկախ նրա-
նից, որ միջազգային հանրության ապակողմնորոշմանն ուղղված Թուր քիա-
յի հետևողական ջանքերը բազմապատիկ անգամ գերազանցում են Հա յաս-
տանի թույլ, իսկ հաճախ էլ՝ ձևական քայլերին։

Ստացվում է, որ թեև որպես ազգ անհրաժեշտ չափով չենք նախապատ-
րաստվել մեր հիշողության ապասրբազնացման (դեսակրալիզացիայի) վտան-
 գին դիմակայելու գործին, իսկ որպես պետություն՝ ոչ միայն պատ րաստ չենք, 
այլև խուսափում ենք միջազգային-իրավական գետ նի վրա առա ջադրել 
Հայոց ցեղասպանության համար Թուրքիայի պա տասխանատ վության խնդի-
րը, բայց առաջիկայում՝ տարածաշրջանում և աշխարհում ծա վալվող առար-
կայական գործընթացների արդյունքում այդ կրկնակի բեռը դրվելու է մեր 
թույլ ուսերին։ 

Աշխարհն այսօր զգում է Հայոց ցեղասպանության փաստի հետ առերես-
վելու կարիքը ոչ այնքան իր մարդասիրության և արդարության չափորոշիչ-
ների ամբողջացման և դրանցում պակասող՝ հայ ժողովրդի հանդեպ չհա-
տուց ված պարտքի գիտակցման, որքան 20-րդ դարի առաջին տասնամյակնե-
րին Հայոց ցեղասպանությամբ սկիզբ առած, Ռուսաստա նի բոլշևիկյան հե-
ղաշրջմամբ շարունակված և ի վերջո՝ Մոսկվա-Լոզան իրավապայմա նագ րա-
յին խախուտ հիմքն վրա հաստատված՝ տարածա շրջա նային իրողություն ների 
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Նվերաքննության պահանջմունքի հասունաց ման հետևանքով։ 

Գլոբալ հարթության վրա վաղուց արդեն խարխլվել է ոչ միայն Առաջին 
աշխարհամարտի ընթացքում ծավալված խորքային դիմակայության երեք 
ազդակների՝ ծովային (Մեծ Բրիտանիա), մայրցամաքային (Ռուսաստան) և 
անկյունագծի (Գերմանիա) բախման արդյունքում Արևմտյան Հայաստա նի 
ստատուս-քվոն պայմանավորած աշխարհաքաղաքական ենթահողը, այլև 
Երկ րորդ աշխարհամարտին հետևած սառը պատերազմյան փակու ղին։ 1915-
1918 թթ. հայազրկված Արևմտյան Հայաստանի դառնաղետ ճա կատագրի 
աշխարհաքաղաքական հիմնաքարը՝ Եվրոպայից մինչև Մեր ձա վոր Արևելք 
ձգվող տարածաշրջանում երեք հզոր ազդակների բախման «փակ եռանկ-
յունին»2 և 1945-1953 թթ. Թուրքիայի նոր բաժանումը կանխած «սառը պատե-
րազմի» երկանդամ դիմակայության բնորդը պատմության գիրկն են անցել։ 
Գերուժերի պայքարն այսօր ձեռք է բերել գլոբալ բնույթ, իսկ նրա նոր 
առանց քը (որտեղ արձանագրվելու են 21-րդ դարի ցեղա սպա նությունները), 
ուրվագծվում է ուժի համաշխարհային երկրորդ բևեռի ձևավորման գործըն-
թացի իրական շարժիչը դարձած Չինաստանին3 ա րևմուտ քից հարող տարա-
ծաշրջաններում։ Ուստի դեպի Չինաստանի սահ  մանները շտապող Արևմուտքի 
ճանապարհին ոչ միայն Թուրքիան, այլև Ռուսաստանը երբեմնի մեծապետա-
կանության այն հնաոճ «դղյակներն» են, որոնք արագացված տեմպերով 
ներ քաշվում են «փլուզումների ու հողահարդարման» աշխատանքների մեջ։ 

Նման արագացումների առկայության պայմաններում ժամանակի միջին 
տևողության կամ տնտեսական ցիկլի ազդեցությամբ4 աստիճանա բար ու-
ժասպառվող «նոր լենինների» Ռուսաստանը դառնալու է Արևմուտքի շա-
րունակությունն Արևելքում։ Տեսանելի ապագայում մեր հայրենիքի մյուս 
հատվածի՝ Արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը ևս հայտնվելու է «նոր 
աթաթուրքերի» վերահսկողության դաշտից դուրս։ 20-րդ դարա սկզբին 
իրենց «մուրճի ու սալի» արանքում մեր ազգային իդեալների իրա կանացման 
մեծագույն փորձը՝ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը խորտակած 
Ռուսաստանի ու Թուրքիայի «շոշափուկներն» անպայմա՛ն հեռանալու են մեկը 
մյուսից և մեր Մայր երկիրն ու Հայաստանի Հան րա պետությունը առերեսվելու 
են իրար։

Այս մեծ առերեսումն, անշուշտ, 2015-ին չի լինելու, սակայն նման կան-
խատեսումը ոչ թե բարի ցանկություն է, այլ գլոբալ դիմակայությունը դե-
պի Արևելք տեղափոխվելու գործընթացից բխող պատ մական անհրա ժեշ  -
տության գիտակցում։ Ուրեմն՝ Հայկական լեռնաշխարհն ընդգրկող պե տու-
թյուն ստեղծելու պատմական հնարավորությունը, որը բա ցա կա յում էր 20-րդ 
դարի առաջին կեսին, շուտով բախելու է մեր և ո՛չ միայն մեր դռները…

Ասվածի համատեքստում ակնհայտ է, որ Թուրքիայի համար Հայոց 
ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցը խոստանում է դառնալ հայկական ու 
նաև քրդական «ճակատներում» սպասվող դառն առերեսումների տա րի։ 
Դրանցից խուսափելու համար մինչև 2015 թվականի ապրիլի 24-ը Ան կարան 
որդեգրել է Ծիծեռնակաբերդը՝ Դարդանելի պատերազմով «փա կելու» 

2 Արևմտահայության համար կործանարար այդ «փակ եռանկյունու» քարտեզային իրողությունները 
պատկերված են Արթուր Դիքսի «Քաղաքական աշխարհագրություն» գրքում։ Այդ քարտեզներն ու 
նրանց գիտական վերլուծությունը տե՛ս Роберт Стойкерс, Теоретическая панорама геополитики, 
‘’Элементы’’ евразийское обозрение, М., 1992, N 1, с. 4.
3 Հայոց ցեղասպանության փաստի հանդեպ Չինաստանի քաղաքական դիրքորոշումների վեր-
լուծությանը կարելի է ծանոթանալ «Վէմ»-ի հաջորդ համարում լույս տեսնող՝ Մնացական Ա. 
Սաֆարյանի հոդվածում։ Խմբ.։
4 Տե՛ս «Վէմ»-ի ներկա համարում լույս տեսած՝ Ատոմ Շ. Մարգարյանի «Եվրասիական տնտեսա-
կան այլընտրանքը…» ուսումնասիրություն-կանխատեսումը։ Խմբ.:
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մարտա վարությունը, ինչը 1915-1916 թթ. Հալիպոլիի ճակատա մարտում իր 
արձանագրած «հաղթանակի» իրական խորհուրդն անտեսելու անհաջող 
փորձ է։ Օսմանյան կայսրությունը ոչ թե ռազմական հաղթանակ է տարել 
այդ գործողության արդյունքում, այլ պարզապես օգտվել է Եվրո պայից 
մինչև Մերձավոր Արևելք ձգվող տարածաշրջանում երեք հզոր ազդակների 
բախ ման «փակ եռանկյունու» ներսում սրված անգլո-ռուսա կան հակասու-
թյուններից, որոնք ստիպեցին անգլիացիներին հետ քաշվել Կ. Պոլսի մա-
տույց ներից։ Եվ եթե թուրքերը մինչ օրս չեն հասկացել այդ իրո ղությունը 
կամ փորձում են քողարկել այն, ապա շուտով ստիպ ված կլինեն բախվել 
շատ ավելի բարդ մարտահրավերների, որոնք կհարկադրեն նրանց դիմելու 
2009 թվականի հայ-թուրքական արձա նագրու թյուն ներից ավելի արմա տա-
կան նախաձեռ նու թյունների՝ Արևմտ յան Հա յաստա նի շուրջ հայ-քրդական 
հա կասություն ների խաղարկման իրենց «հին ճոճանակն» օր առաջ վերա-
կանգնելու համար։ 

2015-ին՝ Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի տարում, Հայաստանի 
Հան  րապետությանը սպասող այս նոր հնարավորությունների ու մարտա-
հրավերների բարդ խճանկարը չի կարող իր անդրադարձը չունենալ Հա-
յաստանի ու հայության ներազգային կյանքում։ Մի կողմից՝ արտաքին մար-
տահրավերների մեծացման, իսկ մյուս կողմից՝ երկրում առկա խորհրդա յին 
պետաքաղաքական համակարգի վերապրուկին համակած փտախտի խո-
րացման արդյունքում 2015-ին հայաստանյան հասարա կու թյունը կամա թե 
ակամա դուրս է գալու ազգային հիշողությունից զրկված ամբոխի կամ 
օխլոսի վիճակից։ 

Պատճառն ակնհայտ է. թեև ամբոխի՝ որպես «հեղինակություններով 
դատող մարդկանց» (Վ. Բելինսկի) աշխարհընկալումը ժամանակավորա պես 
մթագնել է հայաստանցիների մեծամասնության հիշողությունը, բայց չի կա-
րողացել յուրացնել ու սե փականել ազգային արժեքների համակարգը։ Իսկ 
ժողովուրդը ամբոխից տարբերվում է նրանով, որ որոշակի ար ժեքների 
կրող է, առանց որի անհնար է պատկերացնել նրա հետագա գո յությունը՝ 
որպես ամբողջու թյուն։ Ուստի Հայաստանում վերահաստատված խորհրդա-
յին պետաքա ղա քա կան համակարգի կողմից մեր ազգային ար ժեքները սե-
փականելու փորձերի «գագաթնակետը»՝ Հայոց ցեղա սպա նության 100-ամյա 
տարելի ցը զգայացունց արարողությունների և իմաս տազուրկ «գի տա շոու-
ների» վերածելու մտադրությունը, ազգային հիշողու թյան խորքում ար ժեք-
ներ պահպանող հայ ժողովրդին նետված մեծագույն մարտահրավեր է։

Երբ Հայաստանում անթաքույց կերպով պատրաստվում են Եղեռնի զո-
հերի հիշատակը մի խումբ պաշտոնյաների, դիզայներների, շինարար ների 
ու հրատարակիչների միջոցով վերածել ամենասովորական թատե րա կա-
նացման, 2015-ի ապրիլյան օրերին հայ ժողովրդի հայաստանյան հատվածը 
չի կարող չառերեսվել հարազատ երկրում իր գոյության նյու թա կան պայ-
մանների և հոգևոր միջավայրի հետևողական ոչնչացման ու քայքայման 
նախ  կին ու ներկա գործընթացների ժառանգորդականության փաստին։ 
Ա ռա ջիկայում ան խուսափելի է մեր հանրության առերեսումը՝ Հայաստանում 
հայ ժողովրդի շարունակա կա նու թյանը սպառնացող այդ մեծագույն 
վտանգի հետ։ Քան զի 2015-ի ապրիլի 24-ին Ծի ծեռնակաբերդ բարձրացող 
յուրաքանչյուր հայի գլխին դոմոկլյան սրի նման կախվելու է՝ «մի՞թե սրան է 
արժանի կորուսյալ հայ րենիք ունեցող ժողովուրդը» ցավագին հարցը։ Որով-
հետև առար կայորեն լու սար ձակվելու է անցած տարիներին Հայաս տանից 
տեղի ունե ցած կործանարար արտագաղթի և երկրի անկախության սահ-
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Հայոց չարչարանքները սկսվել են այն պա հից, երբ կորցրել ենք հա վատը 
անկախ ապրելու հնարավորության հան դեպ, որից էլ սկիզբ է առել հու-
սալքությունն ու արտագաղթը։ Ուրեմն մեր չարչարանքների համար իրա-
վունք և արդարություն պահանջելու խնդրի սկզբունքային լու ծումը հնա-
րավոր է միայն չարչա րանքի՝ որպես համամարդկային երևույթի հանդեպ 
հաղ  թանակ ար ձանագրելու պարագա յում, քանզի սուգը հավերժ է, երբ 
չկա պայքար: 

Առ այդ՝ երբ առարկայական գործընթացների թելադրանքով մեր աչ-
քերի առջև սկսում են խարխլվել ռուս-թուրքական «մուրճ ու սալի» շոշա-
փուկները, երբ անխու սափելի աշխարհաքաղաքական տեղաշար ժերը 
տեսանելի են դարձնում մեր 100-ամյա կապանքների հաղթահար ման «հու-
սո դռները», հա յոց տառապյալ հոգին 2015-ին պետք է առերեսվի գ լ խա վոր 
ճշմար տու թյանը։

Հայոց ցեղասպանության հե տևանքների հաղթահարման գործընթա ցի 
ա մուր հիմքերը կդրվեն այն պահին, երբ 2015 թվականը՝ առերեսումների 
տարին, հայ ժողովրդի հա մար կդառնա Մեծ եղեռնին հետևած բարոյաքա-
ղա քական չարչարանքների հանդեպ հաղ թանակի տարի։ Իսկ նման հաղ-
թանակը հնա րավոր է միայն մեկ առանցքային պայմանի իրացման պարա-
գայում. մեկ դարյա քաղաքական խար խա  փումների ընթաց քում պտույտ  ներ 
գործելով «արևմտահայության Եղեռն-Հայաստանի ան կա խություն-անկա-
խության կո րուստ-նոր ցեղա սպա նու թյուն (Ադրբեջանում)- նոր ան կախու-
թյուն» փակ շրջանակի մեջ՝ վերջապես պար տավոր ենք կանգ առնել ու 
եզրակացնել. ներկա գլոբա լացող աշ խար հում, ի՛նչ էլ որ լինի, իրա վունք 
չունենք սա կար կու թյան տակ դնելու համաշխարհային քաղա  քա կանության 
լիարժեք սուբ յեկ տի՝ անկախ Հայաստանի միջազգային-իրավական կար գա-
վի ճա կը: Դա ոչ միայն Հայաստանի Հանրա պե տության հետա գա գոյության 
պահ պանման, այլև Արևմտյան Հայաս տանի վերադարձի հնա րավորության 
ի րաց ման միակ տարբերակն է։

Դա նաև 100 տարի առաջ անկախ Հայաստան երազելով նահատակու-
թյան պսակն ընդունած սերնդի պատգամն է՝ անց յալի դառնաղետ հիշողու-
թյան մեջ տառապող ներկա սերնդին: Ու րեմն 2015-ին՝ առերեսումների տա-
րում մեզանից դուրս հրաշքներ սպա սելուց առաջ և սպասելու համար պար-
տավոր ենք մեր հոգուց մեկընդմիշտ վտարել օտարին ապավինող կա մա-
զուրկ ամբո խի անլիարժեքության բարդույթը՝ սկիզբ դնելով Հայոց ցե-
ղասպա նության հետևանք ների հաղ թահարման իրա կան գործընթացին:

 Խմբ.։
THE YEAR OF CONFRONTATIONS
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