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ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ 

 

ՄԵՐ ԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   
ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ* 

 
Բանալի բառեր - ազգային պետություն, պատանդառում,  

զոհաբերում, կառավարելի պարտություն, քավության նո-
խազ, նմանակումային դիմակայություններ, դավաճանության 
մրցույթ։ 

                 
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի առաջին փուլում մեզ բաժին ըն-

կած անհաջողությունների պատճառների բացահայտման ասպարեզում հայ 
հասարակության մեջ  տիրող մտքերի քաոսը մեծապես վտանգում է նրա երկ-
րորդ փուլին նախապատրաստվելու խնդրի լուծումը։ 

2020 թ. աշնան անհաջողությունների իրական պատճառների ներկա 
հիմնավոր աղավաղումը կամ միտումնավոր քողարկումը շարունակվելու է 
այնքան ժամանակ, քանի դեռ չենք հասել մեր ազգային մտածողության ճգնա-
ժամի սկիզբը դարձած իրողությունների խորքային ընկալմանը՝ մինչև վերջ 
բացահայտելով դառը ճշմարտությունը։ Իսկ վերջինիս ճգնաժամը սկսվել է ոչ 
թե 1988 կամ 1991, այլ 1998 թվականից, երբ ի պատասխան սեփական ուժերով 
Ղարաբաղյան հաղթանակը պահելու հարցում Հայաստանի առաջին նախա-
գահ Լ. Տեր- Պետրոսյանի դրսևորած լուրջ կասկածների՝ մեզանում առաջա-
դրվեց ու հիմնավորվեց ազգային պետություն ունենալու խնդիրը։ Տարա-
ծաշրջանում Հայաստանին բաժին ընկած թուրք-ադրբեջանական աքցանի առ-
կայության պայմաններում նման խնդրադրությունն ինքնին ճիշտ էր, ուստի երբ  
առաջին նախագահը հեռանում էր ասպարեզից, հարկ էր նաև ճշտել, թե ինչ  
տնտեսաքաղաքական բովանդակություն է ունենալու հայկական ազգային 
պետությունը։  

Պատասխանելով Ղարաբաղի հարցի շուտափույթ լուծումը չգտնելու պարագայում 
Ադրբեջանի հետ դիմակայության մեջ մեզ սպասող անհաջողությունների մասին  Տեր-
Պետրոսյանի նախազգուշացումներին՝ տնտեսագետ Ատոմ Մարգարյանի հետ միա-
սին 1997 թ. վերջերին - 1998 թ. սկզբներին հրապարակած մի շարք վերլուծականներում 
մենք հիմնավորում էինք այն տեսակետը, որ Հայաստանի առաջին նախագահի թեզերը 
միանգամայն ճիշտ են քանակական չափորոշիչների վրա հիմնվող մրցակցային մի-

                                                            
*Ընդունվել է տպագրության  17.01.2021։ 
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ջավայրի համար։ Այսինքն՝ հակառակորդի տնտեսական, ժողովրդագրական և այլ ա-
ռավելությունների առկայության  պայմաններում, իսկապես որ, ժամանակն աշխատում 
էր նրա օգտին։ Բայց  քանի որ 21-րդ դարի նախաշեմին մարդկությունը թևակոխել էր 
նոր իրականություն, որտեղ բնական ռեսուրսների վրա հիմնված տնտեսության քանա-
կական առավելությունները դյուրությամբ հաղթահարելի էին որակական ռեսուրսնե-
րի, այսինքն՝ մարդկային մտքի ու նրա ստեղծած նորագույն տեխնոլոգիաների 
միջոցով, մենք պնդում էինք և այսօր էլ պնդում ենք որ Հայաստանն ուներ իր հաղթա-
նակը պահելու և ամրապնդելու բոլոր հնարավորությունները։ 1998 թվականին Հայաս-
տանն ուներ որակյալ գիտական ու ինժեներական կադրեր,  տեղեկատվական,  լազե-
րային ու նանո տեխնոլոգիաների և այլ ասպարեզներում առկա որոշակի ձեռքբերում-
ներ  և դրանք բազմապատկելու ներուժ կարողականություն, ուստի, միանգամայն հաղ-
թահարելի համարելով Լ Տեր Պետրոսյանի մտահոգությունները, մենք մերժում էինք 
նրա հոդվածի դրույթները։ 

Բայց ողջ խնդիրը նրանում է, որ այդ օրերին գիտնականների մեր խմբի 
կողմից ուղղակիորեն կամ «Երևան» տեղեկատվական կենտրոնի միջոցով 
առաջադրված նման ազգային-ռազմավարական նպատակադրումները են-
թադրում էին նաև Հայաստանի արդիականացմանն ուղղված միջոցառումնե-
րի մի ամբողջ համալիրի իրականացում՝ ազգային պետության տնտեսական 
ու գիտատեխնոլոգիական հիմքերի ձևավորման համար։ Ուժի գործոնի1 
հիմնական բաղադրիչների բոլորովին նոր ընկալման վրա հիմնվող մրցա-
կցային միջավայրում հաղթելու համար անհրաժեշտ՝ տնտեսական ու գիտա-
տեխնոլոգիական առաջնահերթությունները նույնպես առաջադրվել ու հիմ-
նավորվել էին մեր խմբի կողմից։ Սակայն շուտով պարզվեց, որ արդիակա-
նացման ճանապարհով հզորացման ռազմավարական առաջադրանքը որևէ 
կապ չունի 1998-ից Լ. Տեր- Պետրոսյանին հաջորդած Հայաստանի զույգ նա-
խագահների՝ «ազգային» ցուցանակի տակ քողարկված իրական նպատակ-
ների հետ։ 2000-ականներին վերականգնողական աճի ճանապարհով տպա-
վորիչ թվեր արձանագրած ՀՀ տնտեսության առաջընթացը շփոթելով զար-
գացման ռազմավարության, այսինքն՝ գիտատեխնոլոգիական ներուժի օգ-
տագործմամբ որակապես նոր մակարդակի հասնելու խնդրի հետ՝ նրանք 
հիմնովին տապալեցին քանակական ցուցանիշներով մեզ գերազանցող Ադր-
բեջանին տնտեսական ճակատում չպարտվելու ազգային-ռազմավարական 
առաջադրանքը։ Ավելին՝ նրանք տասնամյակներ շարունակ համոզված էին, 
որ տարածաշրջանային ստատուս-քվոյի պահպանման մեջ շահագրգիռ Ռու-
սաստանն ուղղակի թույլ չի տա դրա միակողմանի խախտումը Ադրբեջանի 
կողմից։ Ազգային պետականության ցուցանակի տակ փաստորեն լծվելով մի 
նոր ԽՍՀՄ-ի ձևավորման պուտինյան նախագծի սայլին՝ նրանք իրականաց-
րին ոչ թե Արցախի անվտանգության ապահովման, այլ նրա պատանդառ-

                                                            
1 Այդ մասին ավելի մանրամասն տե՜ս պրոֆ. Ալ. Մանասյանի ուշագրավ հրապարակումը, որը 
հաջորդում է ներկա Խմբագրականին։ 
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ման և ապա զոհաբերման միջոցով մեկ այլ երկրի շահերի սպասարկման 
գործառույթները։  
      ԽՍՀՄ ժամանակներից պահպանվող հին համակարգը 1998-ից հետո ղա-
րաբաղյան վիկինգների կերպարանքն ընդունելու միջոցով մեր երկիրը նե-
տեց հակաքաղաքակրթական տեղապտույտի հորձանուտը։ Չգիտես ինչու ի-
րենց «ազգայնական» համարող կոռումպացված պաշտոնյաների կողմից ղե-
կավարվող Հայաստանը մեկուսացավ համաշխարհային քաղաքական, տնտե-
սական ու տեխնոլոգիական զարգացումներից ու վերածվեց հպարտ դղյակա-
շինարարների և պարծենկոտ գեներալների երկրի։ Այդպես շարունակվեց մին-
չև այն պահը, երբ Հայաստանի թվով արդեն երրորդ նախագահի առջև հստա-
կորեն դրվեցին սկզբում՝ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավոր-
ման (2008-2009 թթ.) եւ ապա՝ Արցախի յոթ շրջանները 5+2 սխեմայով հանձնե-
լու (2011 թ.) պահանջները։ Մինչդեռ եթե  1998-2008 թվականները Հայաստանի 
համար սոսկ քանակական աճի, իսկ 2008-2018 թվականները լճացման տարի-
ներ էին, ապա Ադրբեջանի համար դա էներգակիրների վրա հիմնված ռեսուր-
սային տնտեսության թռիչքի շրջան էր։  

Տնտեսության, գիտության ու նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտներում 
Հայաստանին սպասող կատաստրոֆիկ պարտությունների մասին մեր նման 
ինտելեկտուալների՝ նախազգուշացնող հոդվածները և անգամ Ղարաբաղյան 
առաջին պատերազմում հաղթանակած ՊԲ հրամանատար գեներալ Սամվել 
Բաբայանի՝ իր նախկին զինակիցներին ուղղված կոնկրետ զեկուցագրերը 
բախվեցին պաշտպանական ավելի մեծ համակարգի մասը լինելու մասին 
նրանց հավաստիացումներին։ Մինչ թշնամին առաջ էր անցնում նավթ ու գազ 
վաճառելու, իսկ հետո էլ նորագույն ռազմական տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու 
միջոցով, դրանց նախագծման ոլորտում Հայաստանի ունեցած նախնական ա-
ռավելությունները հօդս ցնդեցին՝ բախվելով ապազգային-կայսերամետ գոր-
ծիչների «իսկանդերյան հավաստիացումներին», բայց նրանց գովաբանած 
«Իսկանդեր»-ները 2020 թվականին չեզոքացվեցին հակառակորդի փոքրիկ 
անօդաչու սարքերի կողմից։   

Ամենայն պատասխանատվությամբ պնդում ենք,  որ հենց այդ նույն  
անօդաչու թռչող սարքերի նախատիպերի մշակումն ու մասնակի արտադ-
րությունը Հայաստանում սկսվել է դեռևս 1970-1980-ականներին տողերիս հե-
ղինակի աչքերի առջև և իրականում հայկական շահերով առաջնորդվող ազ-
գային պետության բացակայությունն է հանգեցրել դրանց հետագա կատա-
րելագործման գործընթացի կասեցմանը։ Նույնը վերաբերում է նաև գիտա-
տեխնոլոգիական առաջընթացը պայմանավորող մյուս բնագավառներին, ո-
րոնցում Հայաստանի գիտնականները համաշխարհային մակարդակի վրա 
էին։ Այդ փաստը 1990 թվականին հպարտությամբ արձանագրում էր Հայրե-
նիք վերադարձած մեր կուսակցության առաջնորդը՝ Հրայր Մարուխյանը՝ 
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պնդելով, որ դա թույլ է տալու մեր առավելությունը վերածել ոչ միայն Ադր-
բեջանի, այլև Թուրքիայի հանդեպ ռազմատեխնիկական գերակայության։ Ու-
րեմն ի՞նչ տեղի ունեցավ մեզ հետ և ո՞վ խանգարեց մեզ այդ գործում։  
     Ավելին՝ ոչ միայն խանգարեց, այլև  ուղղորդեց, քանզի մեր հաղթանակին 
հաջորդած 15-ամյա տեղապտույտից հետո՝ 2011 թվականին Կազանում ստա-
նալով ազատագրված տարածքները հանձնելու հստակ հրահանգ՝ Հայաս-
տանի երրորդ նախագահն ինքն էր մտածում հնարավոր զիջումների մասին։ 
Նավթի վաճառքից գումարներ վաստակելով՝ ԽՍՀՄ-ի վերականգնման հա-
կաքաղաքակրթական երազատեսության մեջ ընկած Մոսկվան առաջադրել 
էր Ադրբեջանին ևս իր ինտեգրացիոն ծրագրերի մեջ ներառելու խնդիրը։ Ուս-
տի 2016 թ. ապրիլյան նմանակումային պատերազմի միջոցով հարցի լուծումը 
գտնելու ձախողված փորձից 2 տարի անց՝ 2018 թ. ապրիլ-մայիսին, գործի 
դրվեց նույն խնդրի լուծման ներքաղաքական տարբերակը, որը  դեռևս 
«Վէմ»-ի 2018 թիւ 2-ի Խմբագրականում մենք գնահատել ենք որպես «Ղարա-
բաղի հարցի «եվրասիական լուծման» համատեքստում ազատագրված 5 
շրջանների վերադարձն ապահովելու՝ Մոսկվայի համառ փորձերը ժամանա-
կավորապես կասեցրած ստվերային գործարք Հայաստանի իշխանության ու 
ընդդիմության մի հատվածի միջև, որը «լեգիտիմացվեց» երկրի նախկին ու 
ներկա առաջին դեմքերի կազմակերպած 2018 թ. ապրիլ-մայիսյան «համա-
տեղ ներկայացման» միջոցով»2։ 

Այնուհետև արձանագրելով, որ նման «հեղափոխության» արդյունքում  
«Լավրովյան պլան» անունը ստացած մոսկովյան հայտնի ծրագիրը 2018 թ. 
մայիսից հետո նորից է հետաձգվել, իսկ դրա դիմաց Ադրբեջանին տիրանա-
լու փոխարեն Ռուսաստանը հայտնվել է նաև Հայաստանը կորցնելու վտան-
գի առջև, մենք ցույց էինք տալիս, որ «…տեղի ունեցածի իրական սցենարիս-
տը՝ 2018 թ. ապրիլ-մայիսին սեփական «ինքնասպանությունը» բեմականաց-
րած Մեծ փողապետը (նախագահ Սերժ Սարգսյանը - Գ. Խ.), խաբել է և՛ իր 
մոսկովյան տիրոջը, որն առայժմ չգիտի, թե ումից պահանջել նրա խոստում-
ների կատարումը, և՛ իշխանության խաղաղ փոխանցման գծով իր փաստացի 
գործընկերոջը, որին ադրբեջանական նոր ագրեսիայի սանձազերծման միջո-
ցով կարելի է վերածել քավության նոխազի»3։ Այդ պատճառով մենք նա-
խազգուշացնում էինք, որ «…առաջիկայում, երբ Մոսկվան ուշքի կգա արևմտ-
յան գրկախառնությունից, Հայաստանի նոր իշխանությունները կարող են 
բախվել Ադրբեջանի 2016 թվականի ապրիլյան ագրեսիայի նոր, ավելի հզոր 
դրսևորմանը։ Ուրեմն՝ կոռուպցիայի դեմ պայքարի անվան տակ ներկա-
յումս երկրում թափ հավաքող նախընտրական կամպանիան չպետք է 
շեղի մեր ուշադրությունը հիմնական վտանգից՝ Ղարաբաղյան պատե-

                                                            
2 Եռաչափ գործընթացի վտանգավոր հետագիծը, «Վէմ», 2018, N 2 (ապրիլ- հունիս), էջ  4։ 
3 Նույն տեղում, էջ   5։ 
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րազմի նոր բռնկման հեռանկարից, ինչը կարող է վերածվել նաև նախ-
կինների քաղաքական ռևանշի գործիքի»4։  

Հարց է առաջանում՝ ներկայումս, երբ ակնհայտ է տարիներ շարունակ 
հնչեցված նման նախազգուշացումների անտեսման փաստը, երբ ակնհայտ 
են նաև ազգային մեծ ձախողման հիմնական պատասխանատուներն ու 
հանցանքի սեփական բաժինն ունեցող մանր-մունր քավության նիկոլիկնե-
րը, որպես ազգ ու պետություն վերջապես կարո՞ղ ենք հասկանալ թե որտե-
ղից էին ուղղորդվում Հայաստանում 2018 թ. բեմադրված «գունավոր հեղա-
փոխության» իրական՝ խորքային լծակները և որդեգրել իրավիճակը շտկե-
լու ճշմարիտ ուղին։ 

Կարող ենք, եթե անզորությունից ծնվող ինքնախաբեության փոխարեն 
գիտակցենք, որ նորին մեծություն ժամանակը սկսում է աշխատել մեր օգտին։ 
Որովհետև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը ոչ միայն իր տարածաշրջա-
նային, այլև գլոբալ ետնաբեմն ուներ։ Իր գլոբալ ազդակով սա նախկին 
ԽՍՀՄ-ի երկրներում Ռուսաստանի հենարանների կազմաքանդման սկիզբն 
է, իսկ տարածաշրջանային առումով՝ Լենին-Աթաթուրք գործարքի բնորդը 
Ղարաբաղի վրա տարածելով՝ այն կասեցնելու Ռուսաստանի ու Թուրքիայի 
համատեղ փորձը։ Ուստի ինչպես Ղարաբաղի հայերից սկսվեց ԽՍՀՄ-ի փլու-
զումը, այնպես էլ նրանց հասցված երկկողմանի հարվածով է սկսվում հա-
ջորդ խաղը։ Հետխորհրդային տարածքում Թուրքիայի հետ կիսվելու Ռու-
սաստանի ղեկավարության ներկա մտադրությունները պատմականորեն դա-
տապարտված տեսակների՝ աշխարհաքաղաքական դինոզավրերի ինքնա-
պաշտպանական ռեակցիայի դրսևորումներ են։ Սրանով կողմերը նպատակ 
ունեն փակել երրորդ երկրների մուտքերը՝ իրենց միջև բաժանելով տարա-
ծաշրջանը։ Ուստի երկու երկրների Գլխավոր շտաբների մակարդակով նա-
խապես ուրվագծվել են Հարավային Կովկասում նրանց ազդեցության հյու-
սիսային (ռուսական) և հարավային (թուրքական) գոտիները և ըստ այդմ 
կողմերի գերակայությունները համապատասխանաբար՝ Ղարաբաղում ու 
Նախիջևանում։ Հենց Մոսկվայում է մշակվել նաև Ղարաբաղյան երկրորդ 
պատերազմի գաղափարական հիմնավորումը՝ Հայաստանի իշխանական 
վերնախավի «սորոսական» լինելու մասին ամբաստանությունը։  Սա 1920 թ. 
թուրք-հայկական պատերազմում բոլշևիկների կիրառած «համաշխարհային 
իմպերիալիզմի գործակալ» մտակաղապարի պատճենումն էր, որով իրակա-
նում թիրախավորվում էր աշխարհի ամենահակասորոսական երկիրը՝  Ար-
ցախը։ Վերջինիս կառավարելի պարտության մատնելու ռազմական պլանի 
իրականացումը նույնպես քողարկված կերպով ապահովել է Ռուսաստանի 
ղեկավարությունը։ Դա ենթադրում էր զենք ու զինամթերքի նորմավորված 

                                                            
4 Նույն տեղում,  էջ  6։ 
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մատակարարումներ՝ դաշնակցային պարտավորությունները կատարելու մա-
սին խոսելու համար, որոշ զինատեսակների գործադրման արգելք և զուգա-
հեռաբար Ղարաբաղի հարավային ճակատի փլուզում՝  ներքին խափանա-
րարությունն արտաքին հզոր հարվածի հետ զուգորդելու միջոցով։ Ուստի 
պատերազմի առաջին օրերին ՌԴ արտգործնախարարը  ներկայացրեց ազա-
տագրված յոթ շրջաններն Ադրբեջանին հանձնելու հստակ պահանջ, իսկ այն 
Հայաստանին պարտադրելու գործընթացում իրականացվեցին նույնքան 
հստակ դերաբաշխումներ՝ բոբո Էրդողանի և պուպուշ Պուտինի միջև։ Հենց 
Պուտին-Էրդողան պակտի համատեքստում է հասկանալի դառնում առանձին 
«սպաների» կողմից ռազմաճակատում լայնորեն ծավալված քարոզչությունը՝ 
«Արա՜ փախեք՝ Նիկոլը հողերը ծախել ա» թեմայով։ Անիմաստ է անգամ 
պարզել՝ 2018 թ. մայիսին այդ նպատակով իշխանության բերված անմեղսու-
նակ Նիկո՞լն է «ծախել» հողերը, թե՞ նման քարոզչությամբ զբաղվողները, ո-
րովհետև, ի վերջո, երկուսի «թելերն» էլ նույնի ձեռքերում էին։ Պարզապես 
18-20 տարեկան հայ զինվորների դրսևորած անօրինակ սխրանքի թիկունքում 
ծավալվել էր մի իսկական դավաճանության մրցույթ՝ պարտությունը բեմա-
կանացնելու խնդրի  շուրջ։ Մինչդեռ՝ մեր պատանի զինվորների աննկարա-
րելի քաջությունը թույլ էր տալիս Արցախի լեռնային տեղանքում չեզոքացնե-
լու հակառակորդի ռազմատեխնիկական առավելությունները և նվազագույ-
նը՝ չհանձնելու Հադրութն ու Շուշին։ Հայ ժողովուրդը երբեք չի ներելու ինչ-
պես այս ազգային դավաճանության բուն կնքահայրերին, այնպես էլ հան-
ցավոր թեթևամտությամբ սերունդների արյամբ ձեռք բերվածը մսխած ծաղ-
րածուների թափորին։ Չի ներելու նաև մեզ, որ գիտակցելով այդ ամենը՝ ուժ 
ու նաև քաջություն չունեցանք ժամանակին բացահայտելու դավաճանութ-
յան էստաֆետի բոլոր մասնակիցներին։ 

Բայց քանի որ մեր 2020 թ. աշնանային անհաջողությունները անխուսա-
փելի էին դարձել գլոբալ ու տարածաշրջանային ուժերի տարամիտված նպա-
տակների ժամանակավոր համադրության արդյունքում, մենք հնարավորու-
թյուն ունենք փրկել դրությունը՝ վրեժ լուծելով թշնամու հրթիռներն ու ռում-
բերն իրենց մատղաշ մարմիններով փակած մեր պատանի զինվորների արյան 
համար։  

2020 թ. աշնանը մեզ հետ տեղի ունեցածը իրականում մեծ խաղի սկիզբն 
է միայն։ Պատճառն այն է, որ ԱՄՆ-ի թրամփյան ինքնամեկուսացման ֆոնին 
ձևավորված Մեծ Բրիտանիա-Իսրայել-Թուրքիա եռյակի տարածաշրջանային 
առաջնահերթությունները Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի համատեքս-
տում ոչ միայն չէին հակասում,  այլև լիովին համահունչ էին «Բրիտիշ պետ-
րոլիումի» բարձր հովանավորությամբ Արևմուտքի էներգետիկ քաղաքակա-
նության մեջ ճեղքեր բացած կրեմլյան նավթավաճառների ծրագրերին։ Ուստի 
այս դավադիր գործարքի վերջնական հաջողության վճռորոշ  պայմանը Լոն-
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դոնյան ֆինանսատնտեսական կլանի «վաշինգտոնյան ձիուկի»՝ իզոլյացիո-
նիստ Դոնալդ Թրամփի հաղթանակն էր ԱՄՆ նախագահական ընտրություն-
ներում։ Վերջինիս պարտությանն անմիջապես հետևած խորքային վերադա-
սավորումները՝ որպես կրեմլյան նավթավաճառների ու Անկարայի բորենինե-
րի հովանավոր Լոնդոնյան կլանի հանդեպ Ուոլլ Սթրիթի հաղթանակի վկա-
յություն, անմիջապես խարխլեցին Պուտին-Էրդողան գործարքի արևմտյան 
թիկունքը։ Ուստի պատահական չէր, որ պատերազմից  հետո նրա արդյունք-
ների իրավական ձևակերպման, այսինքն՝ Հայաստանին խաղաղության 
պայմանագիր պարտադրելու փորձերը բախվեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 
արևմտյան համանախագահների հակազդեցությանը։  

Այսպիսով՝ թեև հայկական գործոնը նկատելիորեն թուլացվեց ու կրկին 
դրվեց ռուս- թուրքական «մուրճի ու սալի» ճնշման տակ, բայց 1921 թ. մարտի 
16-ի (18-ի) չարաբաստիկ պայմանագրի օրինակով Հայաստանը դուրս չդրվեց 
մեծ խաղից՝ ինքնիշխանության կորուստի միջոցով։ Դա գիտակցում են բոլորը, 
այդ թվում՝ նյարդայնանալու ակնհայտ նշաններ ցույց տվող մեր թշնամիներն 
ու գերիների վերադարձի ձգձգումը հանդուրժելով՝ Հայաստանի ինքնիշխա-
նությունը խարխլող «բարեկամները»։ Բայց  արի ու տես, որ Հայաստանում այս 
զույգ իրողությունները գիտակցվում են միայն առանձին ինտելեկտուալների 
մակարդակով, իսկ փլուզված քաղաքական դաշտն ու վերջինիս ծնունդ քա-
ղաքական իշխանությունն առայժմ անհաղորդ են մեծ դավին, ուստի հետպա-
տերազմյան գործընթացները մեզանում վերածվել են անիմաստ պտույտների։  

Իրականում  մեր անհաջողության առաջին ու գլխավոր պատճառն այն է, 
որ մենք  չունենք Հայաստանի ու հայության նպատակներով ու իղձերով ա-
ռաջնորդվող ազգային պետականություն, որի ուժային համակարգը սպասար-
կում է միայն ի՜ր երկրի շահերը, ուստի մեր զավակների արյան գնով մղվող 
պատերազմները վերածվում են աշխարհաքաղաքական վիճակախաղերի. 
«համընկավ»՝ կշահենք, «չհամընկավ»՝ կպարտվենք։ 

Երկրորդ՝ պատճառն այն է, որ մեր դաշնակիցը համարվող երկրի ուժա-
յին համակարգի կցորդը դառնալու հետևանքով բավականաչափ հետ էինք 
մնացել բանակի կարիքների գիտատեխնոլոգիական ապահովման ասպարե-
զում։ Բայց եթե անգամ մինչև վերջ հավատարիմ լինեինք տեխնոլոգիապես 
պարտված բևեռին, ներքաղաքական փակուղում հայտնված մոսկովյան  իշ-
խանավորները իրենց բախտակից էրդողանների հետ կիսվելու համատեքս-
տում,  եթե հասցնեին,  աճուրդի էին հանելու ոչ միայն Արցախը, այլև Զանգե-
զուրը։  

Բայց քանի որ գլոբալ գործոնները շրջվել են Պուտին-Էրդողան հակա-
հայ դավադրության դեմ, նախքան Ռուսաստանի ու Թուրքիայի ռազմավա-
րական հնազանդեցման գործընթացի ծավալումը, Արցախին որոշակի կար-
գավիճակ պարտադրելու միջոցով նրանք փորձելու են թաքցնել համատեղ  
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հանցագործության հետքերը՝ օգտագործելով մեր սահմաններին զանազան 
սպառնալիքներ բեմականացնելու մարտավարությունը։ Մինչդեռ երեկ մեզ 
համար փոս փորողները նոր աշխարհաքաղաքական իրավիճակում շատ շու-
տով իրենք են կրծելու մեկը մյուսի կոկորդը…։  

Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի անհաջողություններն ամենևին էլ 
չեն կոտրել մեր ազգին. հայ զինվորը կռվում չի պարտվել, իսկ հեռավար 
զինատեսակներով հասցված ծանր կորուստները չեն սասանել նրա ոգին։ Ա-
վելին՝ երկու հազարամյակների սահմանագծին մեզանում ծնվել է մի հերո-
սական սերունդ, որի հավասարը չենք ունեցել նվազագույնը՝ վերջին հա-
զարամյակում։ Ուղղակի՝ Հայաստանն այսօր չունի հայկական շահերով ա-
ռաջնորդվող պետական համակարգ և օտարի առջև չխոնարհվող ազգային 
ընտրանի։ Միայն ազգային նոր ընտրանին կարող է միավորել ազգը ու 
ստեղծել արդի ստանդարտներին համապատասխանող նոր տիպի բանակ։ 
Արտաքին վտանգը չհաղթահարած Հայաստանը իր ներքին՝ արժեքային ու 
գիտատեխնոլոգիական, և արտաքին՝ աշխարհաքաղաքական առաջնահեր-
թությունների հիմնավոր վերանայման կարիք ունի։  

Իսկ մինչ այդ՝ պատերազմի երկրորդ փուլում հաղթանակի հասնելու 
համար անկախ Հայաստանի կախյալ ուժային կառույցներն ու քաղաքական 
դաշտը շտապ կերպով պետք է ախտահանվեն կրկնակի գործակալական 
քովիդից՝ հայկական շահերով առաջնորդվող ազգային գործիչների առողջ ու 
կենսունակ համախմբման ճանապարհը բացելու համար։                         
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