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ՆԵՐԱԾՆ
ՀՀ անկախացﬕց և արցախյան հակամարտթյան հետ կապված զինադադարի եռակողմ պայմանագրի ստորագրﬕց ի վեր հայ ժողովրդը, հայկական պետթյնները կանգնեցին նորանոր մարտահրավերների առջև: Վերջիններս հետևանք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
սրընթաց զարգացման, Ադրբեջանի նավթային ռեսրսների և «ձկնկիթային» դիվանագիտթյան ընձեռած հնարավորթյնների զգակցման:
Չնայած, ինչպես Ադրբեջանի ԽՍՀ օրոք, այնպես էլ դրա իրավահաջորդթյնից հրաժարված ներկայիս Ադրբեջանմ հակահայկական բնյթի քարոզ չական և ոչ քարոզ չական գործողթյնները օրինաչափ են
եղել, սակայն 2000-ական թվականներից սկսած Ադրբեջանն աչքի ընկավ
լայնածավալ տեղեկատվական պատերազմ սկսել նախաձեռնթյամբ:
Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի սանձազերծած տեղեկատվական պատերազﬕ հիﬓական թիրախը պետք է լինեին հայկական պետթյնները,
հայ ժողովրդը: Դա պայմանավորված էր նրանով, որ Արցախմ կրած
պարտթյնից և զինադադարի եռակողմ պայմանագրի ստորագրﬕց
ի վեր Ադրբեջանի իշխանթյնները չէին կարող հրաժարվել արցախյան
խաղաքարտի քաղաքական նշանակթյնից և «արդարթյան» համար
պայքարից: Եվ քանի որ «անարդարթյնը», ըստ նրանց, ներ հայկական ծագմ կամ կապված էր Հայաստանի Հանրապետթյան հետ, ստի պետք էր հետևողականորեն պայքար մղել աﬔնայն հայկականի դեմ՝
ինստիտցիոնալ-պետական, էթնոմշակթային և այլ մակարդակներմ:
Պատահական չէ, որ ﬕջազգային մակարդակմ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան հետևողականորեն փորձմ է արմատավորել այն համոզմնքը, թե «անջատողական» հայերը «ցեղասպանթյն» են իրագործել,
Հայաստանի Հանրապետթյնը ագրեսոր պետթյն է, իսկ Արցախի
իշխանթյններն նեն «խամաճիկային» բնյթ: Նենգափոխելով արցախահայթյան ինքնորոշման իրավնքի իրացման փաստը՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները աﬔն գնով փորձմ են խնդիրը ներկայացնել ՀՀ
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«ծավալապաշտական» քաղաքականթյան համատեքստմ, որի արդյնքմ իբր խախտվել է Ադրբեջանի «տարածքային ամբող ջականթյնն» իր բոլոր հետևանքներով:
Օգտվելով նավթադոլարների ընձեռած հնարավորթյններից՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները ﬕջազգային հարթակմ հանդես եկան նորարարթյամբ կամ, ինչպես արդեն ակնարկել ենք, «ձկնկիթային» դիվանագիտթյամբ: Դրա շնորհիվ Ալիևների իշխանթյնը շարնակմ
է որոշակիորեն անկաշկանդ ճնշել խոսքի ազատթյնը, խախտել մարդ և տեղաբնիկ ժողովրդների իրավնքները, ժեղացնել ռազմական
հռետորթյնը, ինչպես նաև պետական մակարդակով խրախսել և
իրագործել հայատյաց քաղաքականթյն: Պատահական չէ, որ գրեթե
աﬔն օր Ադրբեջանի իշխանթյնները, ﬔրձիշխանական կառյցները և «նավթադոլարային» փորձագետները ներպետական և ﬕջազգային
մակարդակներմ հանդես են գալիս համայն հայթյնը և հայկական
պետթյնները պիտակավորող, պատմամշակթային փաստերն  սոցիալ-քաղաքական իրողթյնները խեղաթյրող նախաձեռնթյններով: Նախաձեռնթյններ, որոնք նեն ոչ թե տարերային ծագմ, այլ
հետևանք են լավ մշակված և հետևողականորեն կյանքի կոչվող պետական քաղաքականթյան:
Կասկածից վեր է, որ Ադրբեջանի կողﬕց իրագործվող բազմավեկտոր
տեղեկատվական պատերազմը լրջ մարտահրավեր է հայկական պետթյնների  հայ ժողովրդի համար: Իրողթյն, որի հանդեպ տեսական և գործնական կրավորականթյնը ոչ ﬕայն վտանգավոր է, այլև
որոշակի տրք է Հարավային Կովկասմ անհանդրժողականթյան,
այլատյացթյան և ապաժողովրդավարական «օջախի» զարգացմանը:
Հասկանալի է, որ անﬕջական կամ ﬕջնորդավորված տարբերակով
ադրբեջանական ծագման ինֆոգեն սպառնալիքներին հավր պատշաճի
արձագանքել համար հայկական կողմը պետք է հանդես գա ոչ թե իրավիճակային հակադարձﬓերով, այլ լավ մշակված և հետևողականորեն
իրագործվող տեղեկատվական քաղաքականթյան դիրքերից: Այլապես
երբեﬓ ստիպված կլինենք արձանագրել մարտավարական հաջողթյներ՝ նենալով ոչ ցանկալի ռազմավարական պարտթյններ: Իսկ սա
նշանակմ է, որ խնդիր նենք հասկանալ ադրբեջանական քարոզ չա4

ﬔքենայի գործառնման տրամաբանթյնը, Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան ռազմավարթյնն  մարտավարթյնը: Դա
հնարավորթյն կտա հակազդման և հակահարձակման արդյնավետ
մոդելներ մշակել, ինչպես նաև նվազագյնի հասցնել տեղեկատվական
պատերազﬕ բացասական հետևանքները:
Թերևս վերոգրյալ գործոնների գիտակցմով է պայմանավորված
Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական քաղաքականթյան հանդեպ ﬔր հետազոտական հետաքրքրթյնը, ինչն նի ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական կարևորթյն: Տեսական այն առմով, որ
հնարավորթյն կտա լրացնել խնդրո առարկա հարցմ առկա հետազոտական բացը, իսկ գործնական այն առմով, որ հնարավորթյն կնենանք համապատասխան տեսական նյթի կամ մշակﬓերի հիման
վրա րվագծել կամ մշակել արդյնավետ հակազդման և հակահարձակման մոդելներ:
Ադրբեջանի

հակահայկական

տեղեկատվական

քաղաքականթ-

յամբ զբաղվող փորձագետներին, մասնագետներին վաղց հայտնի է, որ
պատմամշակթային կեղծիքների, մանիպլ յատիվ տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան հաճախ ոչ ﬕայն նենգափոխմ է իրականթյնը, շրջանառթյան ﬔջ է դնմ նորանոր քաղաքական դիցեր, այլև հետևողականորեն փորձմ է համապատասխան
«դիցերով» ապրող, իռացիոնալթյանը տրք տվող սերնդ ձևավորել:
Արդի քաղաքական գործընթացներմ դիցարարթյնը, անշշտ, օրինաչափ է, սակայն վտանգավորն այն է, որ մարդիկ սկսմ են ապրել քաղաքական դիցերով, դրանք դառնմ են նրանց առօրյայի անբաժան ղեկիցը: «Պոստմոդեռնիզﬕ կարևոր բն$թագրերից է այն,- արդարացիորեն գրմ է տեղեկատվական պատերազﬓերի մասնագետ Գ. Պոչեպցովը,- որ դրա շրջանակներ$մ տեքստը չի որոշվ$մ իրական$թյամբ և
հենց տեքստն է ստեղծ$մ իրական$թյ$նը: … Այստեղից ի հայտ է գալիս հետևյալ կանոնը. ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ ՊԵՏՔ Է ՈՉ ԹԵ ԱՇԽԱՐՀԸ, ԱՅԼ
ԴՐԱ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՄՆՆԵՐԸ, որոնք էլ, իրենց հերթին, կհանգեցնեն աշխարհի նկատմամբ վերահսկող$թյան» (ընդգծ. հեղինակինն է - Ա.Ս.)1: Վստահաբար պետք է նշել, որ ադրբեջանական քարոզ չա1

Почепцов Г., Информационно-политические технологии, М., 2003, с. 218-219.
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ﬔքենան գործառնմ է հենց այս մտքի տրամաբանթյամբ, քանի որ այն
խնդիր նի ոչ թե արտացոլել իրականթյնը, այլ կերտել այն: Այսինքն`
այդ քարոզ չաﬔքենան նախապես ստեղծմ է «տեքստը» և, ըստ այդմ էլ,
ձևավորմ «տեքստով» սահմանված իրականթյան մասին պատկերացմ նեցող սերնդ, հասարակթյն: Պատահական չէ, որ, օրինակ,
ադրբեջանցի դպրոցականներին «բախտ է վիճակված» սերտել սեփական
պատմթյան, մշակյթի մասին այնպիսի «տեքստեր» (այն մասին, որ
ադրբեջանցիները հնագյն քաղաքակրթթյն նեցող, դեռևս շﬔրների կողﬕց հիշատակված ժողովրդ են և այլն), որոնք աղերսներ չնեն
օբյեկտիվ իրականթյան հետ, սակայն ﬕտված են նոր իրականթյան
կերտմանը:
Վերոգրյալի

համատեքստմ

հատկանշական

է

քրեագետ,

սոցիալական հոգեբան Գաբրիել Տարդի «Քրեական փիլիսոփայթյն»
աշխատթյան ﬔջ հիշատակված Կոյրեի այն ﬕտքը, որ եթե ինֆեկցիոն
համաճարակները տարածվ$մ են օդով կամ քամ$ հոսքով, ապա
հանցագործ$թյան համաճարակը` հեռագրական լարերով
վ2: Հասկանալի է, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման ժամանակաշրջանմ հանցագործթյան համաճարակի տարածﬓ իրականացվմ է ոչ այնքան հեռագրական լարերով, որքան համացանցի, տպագիր
և էլեկտրոնային մամլի, հեռստատեսթյան, ռադիոյի և այլ ﬕջոցներով: Ադրբեջանմ հայատյացթյան աճող տեմպերի համատեքստմ
սա նշանակմ է, որ վերն առանձնացված ﬕջոցներն այնտեղ ծառայմ
են ոչ թե իրազեկ քաղաքացիների ձևավորմանը, հանդրժողականթյան և ժողովրդավարական արժեքների արմատավորմանը, այլ առավելապես հայերի, հայկական պետթյնների հանդեպ լեգիտիմ հանցագործթյան «համաճարակի» տարածմանը: Այս առմով պատահական
չէր, որ հայ սպային քնած ժամանակ կացնահարած Ռաﬕլ Սաֆարովի`
հնգարական իշխանթյնների կողﬕց Ադրբեջանին արտահանձնﬕց ի վեր ադրբեջանական ԶԼՄ-ները հեղեղվել էին նրա հերոսացման 
զազրելի մարդասպանթյան փաստի ոգեկոչման, նրա կերպարով ներկա և ապագա սերնդներին դաստիարակել կոչ-հորդորներով, Իլհամ
Ալիևի որոշմը «սակրալացնող» ադրբեջանցի պաշտոնյաների հայտա2

Տե՛ս Брайант Дж., Томпсон С., Основы воздействия СМИ, М., 2004, с. 64.
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րարթյններով:
Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական քաղաքականթյան
վերաբերյալ գոյթյն նեն ﬕ շարք արժեքավոր սﬓասիրթյններ կամ հրապարակﬓեր3, սակայն դրանք այսօր էլ գտնվմ են համալրվել հրամայականի ներքո: Բանն այն է, որ այդ սﬓասիրթյններից շատերը այս կամ այն կոնկրետ խնդրին վերաբերող փորձագիտական հոդվածներ են, իսկ հրապարակմ եղած ﬔնագրթյններն էլ,
բնականաբար, չեն պատասխանմ բոլոր հարցերին: Իհարկե, ասվածը
բնավ չի ստվերմ առկա սﬓասիրթյնների տեսական և գործնական կարևորթյնը, սակայն նոր հետազոտթյնները օրապահանջ
են, քանի որ բազմաթիվ հարցեր ﬓացել են անպատասխան, իսկ շատերն
էլ ﬓմ են վիճահարյց:
Հարկ է փաստել, որ շրջանառվող սﬓասիրթյնների հեղինակները ոչ ﬕայն հայ կամ հայաստանցի փորձագետներն են, այլև` օտարերկրյա: Ավելին, Ադրբեջանի քարոզ չաﬔքենայի ձևավորած և մշակած
հակահայկական կոնցեպտների մասին են վկայմ նաև ադրբեջանցի
3

Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը, Եր., Նորավանք, 2009,
Աթանեսյան Ա., Հեյդար Ալիևի հիﬓադրաﬕ գործնեթյնը տեղեկատվական
ոլորտմ (2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=406,
Ման$սյան Ս., Ադրբեջանի հակահայ քարոզչթյան յրահատկ դրթյնը (2012),
http://noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=5055,
Մարտիրոսյան
Ս., Ադրբեջանի քարոզչաﬔքենան. նոր ﬕտﬓեր (2012), http://www.noravank.am/arm/
articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=4290, Մովսիսյան Ս., Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների
կողﬕց կիրառվող տեղեկատվական գործողթյնների տեխնոլոգիաները (2012), http://
noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2241, Մովսիսյան Ս., ՀՀ տեղեկատվական
հակազդեցթյան հիﬓական ղղթյնները (2012), http://noravank.am/arm/articles/detail.
php?ELEMENT_ID=2237&sphrase_id=25069, Նահապետյան Հ., Թրք-ադրբեջանական
կառյցների հակահայ գործնեթյնը, Եր., «Նորավանք» ԳԿՀ, 2010, Վրթանեսյան
Կ., Հայ-ադրբեջանական հակամարտթյան քարոզչական թեզերը (2012), http://www.
noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=2219, Азербайджанские учебники
продолжают парадное шествие (2012), http://azerichild.info/books.html, Александров М.,
Новая историческая доктрина Азербайджана – угроза существованию армянской нации
(2012), http://www.antituran.com/index.php/2009-03-03-20-53-15/19-2009-03-30-16-20-12/8742011-09-11-16-07-59, Котанджян Г., Историографическая фальсификация становится острым
«нелетальным оружием» нового поколения (2012), http://pda.regnum.ru/news/1365938.html,
Котанджян Г., «Сумгаит в истории»: о научной необоснованности претензий Ильхама Алиева
(2012), http://pda.regnum.ru/news/1433518.html, Освещение общей истории России и народов
постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых государств, М., 2009,
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փորձագետները կամ հեղինակները: Նրանցից է, օրինակ, Ա. Յնսովը4, մ հետազոտթյան ﬔջ տեղ գտած գաղափարներից շատերը խոսն վկայթյնն են այն մոտեցﬓերի, որոնք տարիներ շարնակ
բարձրաձայնմ է հայկական կողմը:
Վերը շարադրվածից պարզ է դառնմ, որ Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյնը այսօր էլ կարիք նի բազմակողմ և նոր դիտանկյններից հետազոտման: Ուստի, սյն հետազոտթյնը նպատակ
նի նախորդ արժեքավոր սﬓասիրթյնների արդյնքների ամփոփմամբ վերհանել Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգի բնթագրական գծերի, ձևավորման նախադրյալների և գործառնման առանձնահատկթյնների առավել ամբող ջական պատկերը:
Նշված նպատակին հասնել համար տողերիս հեղինակն իր առջև դրել է
հետևյալ խնդիրները, որոնց պատասխանները ներկայացված են աշխատանքի կառցվածքով նախատեսված գլխներմ և ենթագլխներմ.
1. Պատճառագիտորեն վերլծել և վերհանել Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական քաղաքականթյան ձևավորման, զարգացման
նախադրյալները: Սյն հարցը աշխատանքմ քննարկվմ է ﬕ քանի
մակարդակներմ` սոցիալ-հոգեբանական, քաղաքական և էթնոմշակ$թային: Նշված մակարդակների առանձնացմը բավական կարևոր
է, քանի որ հնարավորթյն է տալիս պատասխանել նաև այնպիսի
հարցերի, որոնք որոշակիորեն «անտեսվել» են փորձագիտական մտքի
կողﬕց: Բանն այն է, որ Ադրբեջանմ ալիևյան կլանի կամ գործող վարչախմբի ինքնավերարտադրման համար հայատյացթյան խաղաքարտի
կարևորթյնը փաստելով` հաճախ մոռանմ ենք այն մասին, թե ինչ է այդ հայատյացթյնը հաջողթյններ նենմ: Հասկանալի է,
որ պաշտոնական Բաքվի համար հայատյաց քաղաքականթյնը օրապահանջ է, իսկ արտաքին թշնամ կերպարը ժողովրդի շադրթյնը
ներքին խնդիրներից շեղել «դեղահաբն» է: Սակայն սա հարցի ﬕայն
ﬕ կողﬓ է: Եթե հայատյացթյան պետական հովանավորﬓ Ադրբեջա4

Юнусов А., Мифы и образы «врага» в исторической науке и учебниках по истории
независимого Азербайджана (2012), http://www.amudarya.net/ﬁleadmin/_amudarya/bs/ay.pdf
և այլն: Հավելենք ﬕայն, որ սյն հետազոտթյան ﬔջ նշվել է համացանցային հղված
նյթերի ոչ թե հրապարակման, այլ համապատասխան կայքէջմ զետեղված և ﬔր կողﬕց
օգտագործված լինել տարեթիվը:
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նմ նի քաղաքական նախադրյալներ (ներքին և արտաքին), ապա դրա
տարածման և արմատավորման հաջող ընթացքը` սոցիալ-հոգեբանական
և էթնոմշակթային: Վերջին նախադրյալներն առաձին և ամբող ջական
վերլծթյնների նյթ չեն դարձել, ﬕնչդեռ չափազանց կարևոր են
հիﬓահարցի բազմակողմ սﬓասիրման առմով: Թերևս այս պատճառով է, որ սյն աշխատանքմ ռեսենտիﬔնտ կոչվող երևյթի համատեքստմ վերլծվմ են հայատյացթյան սոցիալ-հոգեբանական, իսկ
Ռաﬕլ Սաֆարովի հերոսացման օրինակի համատեքստմ` էթնոմշակթային նախադրյալները:
2. Վերլծել Սաֆարովի արտահանձնման և հերոսացման փաստի քաղաքական նշանակթյնը: Պարզել, թե շարքային մարդասպանի հերոսացﬓ ինչ դրական և բացասական նշանակթյն կարող է նենալ
հայկական և ադրբեջանական կողﬔրի համար: Ցյց տալ ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ տեղ գտած այն արձագանքները (նաև դրանց
ախտանիշերը), որոնք հաջորդեցին Սաֆարովի արտահանձնմանն  հերոսացմանը:
3. Վերհանել և ցյց տալ Ադրբեջանմ հակահայկական քարոզ չթյան պետական հիմքերի ցցիչները, այն գործոնները, որոնց համատեքստմ հիﬓավոր  պարզ կդառնա Ադրբեջանի իշխանթյնների և
Ադրբեջան պետթյան հայատյաց քաղաքականթյնը: Սա չափազանց
կարևոր է, քանզի այդ ցցիչների առանձնացմը հնարավորթյն կտա
հստակ դարձնել Ադրբեջանմ հայատյաց քարոզ չթյան պատասխանատներին կամ սբյեկտներին, ինչպես նաև ցյց տալ տարբեր հարցերմ Հայաստանի Հանրապետթյան և Ադրբեջանի Հանրապետթյան
պետական մոտեցﬓերի տարբերթյնները:
4. Հստակեցնել կամ բացորոշել հայատյացթյն և հակահայկականթյն եզրերը: Սա կարևոր է ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի թեզիսային «մանևրﬓերը» հասկանալ համար, քանզի կախված ներքին և
արտաքին լսարանների գործոնից` այդ քարոզ չաﬔքենան աչքի է ընկնմ
շեշտադրﬓերի տարբերթյամբ: Բացի այդ, այս հասկացթյնների
տարբերակմամբ հնարավորթյն կնենանք առավել հստակ դարձնել
հակահայկականթյան ադրբեջանական տարբերակը, ցյց տալ վերջինիս և հակահայկականթյան այլ դրսևորﬓերի տարբերթյնները:
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5. Վերլծել և դասակարգել ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի հակահայկական քարոզ չական թեզերը` նպատակ նենալով դրանց ձևավորման, գործառնման և հասցեագրման տրամաբան$թյան վերհան$մը: Չնայած նրան, որ հակահայկական քարոզ չական թեզերի դասակարգման փորձեր ﬔզանմ եղել են, այնաﬔնայնիվ դրանք լրամշակման և
հարստացման կարիք նեն: Այսինքն` սյն հետազոտթյան ﬔջ խնդիր
նենք այդ թեզերի դասակարգման նոր հիմքեր առաջադրել, ինչպես նաև
վերհանել տարբեր հիմքերով բաժանված թեզերի ներքին կապերը:
6. Վերլծել Ադրբեջանմ հայատյացթյան դրսևորﬓերի պատմամշակթային տեսանկյնները, դրանց առաջացման նախադրյալները,
ինչպես նաև ցյց տալ հայատյաց պատմամշակթային հիﬓական կոնցեպտներն  դրանց «հիﬓավորման» եղանակները:
7. Վերլծել Արցախմ և տարածաշրջանմ պատմական և մշակթային կյանքի ապահայկականացման ադրբեջանական «հիﬓավորﬓերը», դրանց փաստարկողական ապարատը: Վերհանել մանիպլյատիվ
և զեղծարարարական այն տեխնոլոգիաները, որոնք կիրառվմ են պատմթյան ադրբեջանական «վերակառցման» ժամանակ:
8. Ուսﬓասիրել և ցյց տալ Ադրբեջանի կրթական համակարգմ
հայկական թեմատիկայի ներկայացվածթյան յրակերպթյնները:
Պարզել, թե ինչ որակներով են բնթագրվմ հայերը, ընդհանր առմամբ ինչպես են ներկայացվմ հայկական պետթյնները, հայերի և
ադրբեջանցիների ﬕջև հարաբերթյնները և այլն:
9. Առավելապես ադրբեջանական աղբյրների հիման վրա պարզել
Ադրբեջանի ընդհանր կրթթյան հայեցակարգի դրյթների և իրականացվող կրթական քաղաքականթյան համապատասխանթյնը կամ
մարդասիրթյան, այլասիրթյան և հայրենասիրական դաստիարակթյան ադրբեջանական ըմբռնﬓերի բնթագրական գծերը (նկատի նենք պետական մոտեցմը):
Հարկ է փաստել, որ առանձնացված խնդիրներից զատ սյն հետազոտթյան ﬔջ քննարկվմ են նաև այլ հարցեր, որոնք չեն առաձնացվել սոսկ այն պատճառով, որ «տեղավորվմ» են թվարկված խնդիրների
տրամաբանթյան ﬔջ կամ դրանց մասնավոր դրսևորﬓերն են:
Անշշտ, այս աշխատանքը չի հավակնմ համակողմանի և բոլոր հար10

ցերի պատասխանն իր ﬔջ բովանդակող սﬓասիրթյան կարգավիճակին, սակայն դրանմ տեղ գտած հայեցակարգային մոտեցﬓերը,
բարձրացված հարցադրﬓերին տրված պատասխաններն  հետազոտական նոր դիտանկյնները կարող են հիմք դառնալ հետագա սմնասիրթյնների համար: Բացի այդ, աշխատանքի ﬕ շարք դրյթներ
կամ թեզեր կարող են օգտագործվել տեղեկատվական պատերազմմ
հայկական կոնցեպտների տարածման և ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենային հակազդել մոդելների մշակման գործմ:
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ԳԼԽ 1
Ադրբեջանի հակահայկական
տեղեկատվական քաղաքական$թյան
նախադրյալները

1. Ռեսենտիﬔնտը5, ես-կոնցեպցիան և արտաքին թշնամ$ կերպարը
Մենք չենք ատմ մարդն,
քանի դեռ նրան համարմ ենք ﬔզանից ցածր,
ﬔնք ատմ ենք ﬕայն այն ժամանակ,
երբ նրան համարմ ենք ﬔզ հավասար կամ ﬔզանից բարձր:
Ֆրիդրիխ Նիցշե

20-րդ դարավերջին արցախահայթյան ինքնորոշման իրավնքի
իրացման հանդեպ ագրեսիվ ﬔրժողական կեցվածք ընդնած Ադրբեջանը սանձազերծեց արյնալի և երկարատև պատերազմ, որի նպատակը
արցախահայթյան բռնի տեղահանթյնը կամ ոչնչացﬓ էր: Սակայն
նենալով թվական, ռազմական, դիրքային, պարենային և ռեսրսային այլ առավելթյններ՝ Ադրբեջանը, այդաﬔնայնիվ, չկարողացավ
իր համար ցանկալի ելք ապահովել և 1994թ. հարկադրված ստորագրեց
հրադադարի եռակողմ պայմանագիր: Այս աﬔնի հետևանքով թերարժեքթյան բարդյթով համակված ադրբեջանական մտավորականթյնը կրկին բռնեց քարոզ չթյան իրեն հոգեհարազատ ղին՝ շարնակելով թրքական «պատմագիտթյան» հակահայկական ավանդյթները: Բանն այն է, որ ադրբեջանական կեղծ պատմագիտական դպրոցը
պատմական զեղծարարթյնների ﬕջոցով փորձմ է ջնջել հայկական
հետքերն Արցախից և ողջ Արևել յան Անդրկովկասից կամ դրանք առավելագյնս «արդիականացնել» (օրինակ՝ Արցախմ հայթյանը պատմա5

Առաջացել է ֆրանսերեն ressentiment՝ ինքնաթնավորմ բառից: Սյն աշխատանքի
հետագա շարադրանքմ առավել մանրամասն և պարզորոշ կներկայացվի ռեսենտիﬔնտի
երևյթը և դրա կապը ադրբեջանական իրողթյնների հետ:
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կան խոր արմատներից զրկելը, հայերի եկվորթյնը կամ հյր լինելը
«հիﬓավորելը»), իսկ հայկական պատմամշակթային ժառանգթյնը
ներկայացնել որպես Կովկասյան Ալբանիայի սեփականթյն6: Ադրբեջանմ նկատվող բազմաբովանդակ կեղծարարթյնները նպատակ
նեն խարխլել արցախահայթյան ինքնորոշման պատմաիրավական
 քաղաքական հիմքերը, ձևավորել Արցախի հանդեպ պահանջատիրոջ
ինքնթյն նեցող ադրբեջանցի, ինչպես նաև շիկացնել հակահայկականթյան մթնոլորտը: Ադրբեջանի գործող իշխանթյնների համար
վերջինս նի կենսական նշանակթյն և աչքի է ընկնմ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ արմատավորվել համար անհրաժեշտ հոգեբանական հիմքերի առկայթյամբ: Ասվածն առավել պարզ կդառնա, եթե
հայատյացթյան հոգեբանական նախադրյալների հարցը քննարկենք
ռեսենտիﬔնտ կոչվող երևյթի դիրքերից:
Ռեսենտիﬔնտ հասկացթյնը փիլիսոփայթյան ﬔջ շրջանառթյան է դրվել Ֆ. Նիցշեի7 կողﬕց, սակայն հետագայմ զարգացել և նոր
բովանդակթյամբ է հարստացվել: Այս տեսանկյնից բավականին խոսն է Մ. Շելերի8 դերը, ով խսափելով Նիցշեի գաղափարների անքննադատ յրացﬕց՝ կարողացել է իր ստեղծագործ ես-ի կնիքը թողնել
այդ հասկացթյան ըմբռնման վրա՝ ընդլայնելով դրա ﬔթոդաբանական
կիրառելիթյան շրջանակները: Պատահական չէ, որ բարձր գնահատելով Նիցշեի կողﬕց ռեսենտիﬔնտ երևյթի բացահայտմը՝ Շելերը, այնաﬔնայնիվ, չի համաձայնմ քրիստոնեթյան ռեսենտիﬔնտալ ծագման նիցշեական ըմբռնման հետ, իսկ ռեսենտիﬔնտի խնդիրը, ինչպես
Նիցշեն, չի քննարկմ առավելապես ստրկի և տիրոջ (արիստոկրատի)
բարոյականթյնների հարացյցմ: Այսինքն՝ Շելերը ռեսենտիﬔնտը
դիտարկմ է առավել լայն համատեքստմ՝ բերելով բազմաթիվ օրինակներ մարդկային հասարակթյան զարգացման տարբեր փլերից, տարաբնյթ սբյեկտների կյանքից և գործնեթյնից:
Չնենալով ռեսենտիﬔնտի նիցշեական և շելերյան ըմբռնﬓերը
6

Տե՛ս В. Шнирельман, Албанский миф (2012), http://www.vehi.net/istoriya/armenia/albanskymif.
html:
7
Տե՛ս Ф. Ницше, Сочинения в 2-х томах, том 2, М., 1990.
8
Տե՛ս М. Шелер, Ресентимент в структуре моралей (2012), http://www.max-scheler.spb.ru/
content/view/86/37/
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հանգամանալից քննարկել նպատակ՝ հետագա շարադրանքմ կհստակեցնենք այդ հասկացթյնը, կներկայացնենք ռեսենտիﬔնտի ձևավորման և խորացման նախադրյալները, ինչպես նաև այն հատկանիշները,
որոնք բնթագրական են ռեսենտիﬔնտալ անհատներին, սոցիալական
խմբերին, էթնիկական հանրյթներին և այլն: Սա ﬔզ հնարավորթյն
կտա ոչ ﬕայն սոսկ փաստել ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ հայատյացթյան իրողթյնը, այլև բացատրել դրա ձևավորմը, խորացման
պատճառները և այլն: Այսինքն՝ Նիցշեի և Շելերի հայացքների հանդեպ
հետահայացթյնն նի ոչ ﬕայն և գցե թե ոչ այնքան փիլիսոփայական հիﬓահարցերի քննարկման, որքան փիլիսոփայական գաղափարների դիրքերից Ադրբեջանի հասարակական-քաղաքական գործընթացների
որպիսթյնն  հիմքերը բացահայտել նպատակ: Հանգամանք, որն
նի ոչ ﬕայն տեսական, այլև գործնական կարևորթյն, քանզի ﬕ կողﬕց հնարավորթյն կտա լրացնել խնդրո առարկա հարցի շրջ առկա
հետազոտական բացը, իսկ մյս կողﬕց՝ րվագծել այն ﬔխանիզﬓերի
շրջանակը, որոնց կիրառման պարագայմ հնարավոր կլինի որոշակիորեն թլացնել ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ այլատյացթյան և
անհանդրժողականթյան արմատավորման շնորհիվ խորացող արժեքային ճգնաժամը: Ռեսենտիﬔնտը փիլիսոփայական եզր է, որը նշանակմ է անզոր նախանձ, թշնամթյան զգացմ այն աﬔնի հանդեպ, ինչը
սբյեկտը դիտմ է որպես իր անհաջողթյնների պատճառ: Անզորթյան, թերարժեքթյան զգացﬓ  նախանձն առ թշնաﬕն հանգեցնմ են արժեքների այնպիսի համակարգի ձևավորման, ինչը որոշակիորեն ժխտմ է թշնամ արժեքային համակարգը, ինչպես նաև փորձմ
է սբյեկտին ազատել սեփական անկարողթյան զգացﬕց: Այսինքն՝
սբյեկտը ստեղծմ է թշնամ կերպար՝ սեփական անհաջողթյնների
համար ﬔղքի զգացﬕց ազատվել համար և սեփական անզորթյան
«ﬗիթարթյնն» է փնտրմ՝ արտաքին աշխարհի կամ թշնամ վրա
բարդելով իր անհաջողթյնների, պարտթյնների և անզորթյան
պատասխանատվթյնը: Օրինակ, անդրադառնալով տերերի և ստրկների բարոյականթյանը՝ Ֆ. Նիցշեն նշմ է, որ ի տարբերթյն առաջինի՝ ստրկի բարոյականթյնը ﬕշտ կողﬓորոշված է դեպի րիշը,
ստրկը կամ թյլը ինքնիրացվմ կամ ինքնահաստատվմ է ժխտման
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կամ ժխտողականթյան ﬕջոցով: Այսինքն՝ տերերի բարոյականթյնը
նախաձեռնողական է, իսկ ստրկներինը՝ արձագանքողական կամ «հակադարձողական»: Համաձայն Նիցշեի՝ ռեսենտիﬔնտը աﬔնից առաջ
բացահայտվ$մ է «գնահատող հայացքի փոփոխման» ﬔջ. դեպի ներս
$ղղվել$ փոխարեն հայացքը կողﬓորոշված կամ $ղղված է դեպի
դ$րս: Այս տեսանկյնից ստրկի բարոյականթյնն իր ձևավորման
համար ﬕշտ կարիք նի ընդդիմադիր արտաքին աշխարհի կամ, ինչպես
կասեին ֆիզիոլոգները՝ արտաքին գրգիռների (համայն հայթյանը թշնաﬕ համարելով՝ ալիևյան կլանը որոշակիորեն ապահովմ է այդ «արտաքին գրգիռը»): Իհարկե, Նիցշեի հայացքներին անդրադարձով բնավ
ցանկթյն չնենք ադրբեջանական հասարակթյան ռեսենտիﬔնտալթյնը բացատրել ստրկի և տերերի բարոյականթյան նիցշեական
մոդելով, քանզի ﬔզ հետաքրքրող խնդրի տեսանկյնից կարևոր է պարզել, թե որոնք են ռեսենտիﬔնտի գոյթյնը փաստող ախտանիշերը:
Ռեսենտիﬔնտի ձևավորմը սերտորեն կապված է ոչ ﬕայն նախանձի,
այլև վրեժի, իսկ ավելի ստյգ՝ վրեժի լծմը հետաձգել կամ շացնել հետ: Սակայն երկ դեպքմ էլ գործ նենք ներքին անզորթյան
երևյթի հետ: Վերջինս ﬕ կողﬕց նպաստմ է դիմացինի հաջողթյնների հանդեպ հսահատ նախանձի ձևավորմանը, իսկ մյս կողﬕց՝
վրեժ լծել անկարողթյնը կամ վրեժի շացմը տարաբնյթ գործոններով արդարացնել անհրաժեշտթյանը: Ավելին, ռեսենտիﬔնտի
ձևավորմը կապված է նաև այսպես կոչված ես-կոնցեպցիայի հետ9:
9

Էթնիկական հոգեբանթյան ﬔջ էթնիկական ես-կոնցեպցիան (հաճախ օգտագործմ են նաև
էթնիկական ﬔնք-կոնցեպցիա եզրը) սովորաբար դիտարկվմ է ﬕ քանի մակարդակներմ՝
անձի, էթնոսի և էթնոսի կազմմ գտնվող տարբեր խմբերի: Անձի մակարդակմ էթնիկական
ես-կոնցեպցիան համարվմ է անձի ինքնագիտակցթյան րյն տեսակ, որը մտնմ է
ընդհանր ինքնագիտակցթյան (ես-կոնցեպցիայի) կազﬕ ﬔջ: Ինչ վերաբերմ է էթնոսի
ես-կոնցեպցիային, ապա այն «...իրենից ներկայացն$մ է էթնոսի անդաﬓերի զգալի թվի
կամ ﬔծամասն$թյան պատկերաց$ﬓ իր ծագման, մշակ$յթի, հոգեկան կերտվածքի
և վարքի յ$րահատկ$թյ$նների մասին: ...Էթնոսի ես (ﬔնք) կոնցեպցիայի ﬔջ մտն$մ
են որոշ պատկերաց$ﬓեր նաև այլ էթնոսների մասին, բայց ոչ թե որպես ինքն$ր$յն
ﬕավորներ, այլ սեփական հաﬔմատվող հատկ$թյ$նների հետ կապված, որպես դրանց
պրոյեկցիաներ կամ հակադր$թյ$ններ: Որոշ առ$մով էթնոսի ﬔնք-կոնցեպցիան
կարելի է դիտարկել որպես նրա գաղափարախոս$թյ$ն կամ վերջինիս բաղկաց$ցիչ
մաս» (Ա. Նալչաջյան, Էթնիկական հոգեբանթյն, Եր, 2001, էջ 55): Էթնիկական եսկոնցեպցիայի և դրան առնչվող այլ հարցերի հետ կապված տես նաև` Абишева Ж., Этническая
“Я-концепция”, Вестник практической психологии образования №1(18), январь-март 2009, с.
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Բանն այն է, որ յրաքանչյր անհատ, խմբ կամ էթնիկական հանրթյն աշխարհմ նի իր տեղի և դերի մասին որոշակի պատկերացմ, սակայն ոչ ﬕշտ է, որ կարողանմ է ապահովել իր պատկերացմանը համապատասխանող կարգավիճակ: Այսինքն՝ ես-կոնցեպցիայի և
փաստացի կարգավիճակի ﬕջև ի հայտ եկած անջրպետը սբյեկտին ﬕ
կողﬕց կարող է դրդել ակտիվ գործողթյնների, իսկ մյս կողﬕց՝ այդ
կարգավիճակի ապահովման գործմ անզոր լինել զգացման ձևավորմանը կամ խորացմանը: Սակայն այդ զգացմը պետք է որոշակիորեն
հաղթահարվի, ինչը սբյեկտը հակված է կյանքի կոչել «թշնամ որպիսթյան» կամ «անարդար աշխարհի» փաստարկի համատեքստմ: Իսկ
սա նշանակմ է, որ ես-կոնցեպցիայի  իրականթյան ﬕջև հակասթյնները կարող են ատելթյան կամ հոգևոր ինքնաթնավորման հիմք
հանդիսանալ՝ դառնալով անհանդրժողականթյան և այլոց հանդեպ
թշնամանքի պատճառ: Պատահական չէ, որ Մ. Շելերը ժողովրդավարական զարգացﬓերի համատեքստմ, ի տարբերթյն մարդկթյան
պատմթյան ստրկատիրական շրջանի, արձանագրմ է ռեսենտիﬔնտի
որոշակի աճ: Բանն այն է, որ ստրկատիրական հասարակարգմ ստրկի ես-կոնցեպցիան և փաստացի կարգավիճակը գտնվմ են ներդաշնակթյան ﬔջ: Մինչդեռ այլ է պատկերը մարդ իրավնքների պաշտպանթյան, ազատական գաղափարների արմատավորման խնդիր նեցող
ժամանակակից աշխարհմ, որմ ձևավորված ես-կոնցեպցիան չի ղեկցվմ դրան համապատասխան սոցիալական, քաղաքական և այլատիպ կարգավիճակով: Իրողթյն, որը հանգեցնմ է դժբախտթյան
զգացման խորացման, իսկ սեփական կյանքմ ցանկալի փոփոխթյններն ապահովել անկարողթյնը տանմ է դեպի արժեքային
նիհիլիզմ և ապակառցողական վարքագիծ: Այս իմաստով 21-րդ դարի
մարդ համար դժվար է հասկանալ, որ, օրինակ, հին Հնդկաստանմ
գործող վառնայական բաժանմը և շդրաների (ստրկների)) վառնայի
առանձնացմը ինքնին չեն կարող վկայել ռեսենտիﬔնտի ձևավորման
կամ շդրայի դժբախտթյան մասին, քանի որ շդրան ապրմ էր իր
ես-կոնցեպցիայի հետ ներդաշնակթյան ﬔջ գտնվող կարգավիճակային
74-77, Налчаджян А., Национальная идеология и этнопсихология. Ер., 1999, Налчаджян
К., Самопознание, самосознание и этническая мы концепция (2012), http://www.ebiblioteka.lt/
resursai/Uzsienio%20leidiniai/SGU/Vestnik_HumN/2006-10-2/hum0610_2_38.pdf և այլն:
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իրականթյնմ: Ասվածը չի նշանակմ, թե հին հնդկական վառնայական բաժանմը հասարակական կյանքի կազմակերպման ընդնելի
կամ բաղձալի ձև է, այն նշանակմ է, որ ﬔր դժբախտթյնները, ինչպես կասեր հայտնի մտածող Էպիկտետոսը, գալիս են ոչ թե ինքնին կյանքից, այլ կյանքի հանդեպ ﬔր վերաբերմնքից: Ուստի, ռեսենտիﬔնտի
ձևավորմը ﬕ կողﬕց հետևանք է ես-կոնցեպցիայի և իրականթյան
անհամապատասխանթյան, իսկ մյս կողﬕց՝ այդ իրականթյնը
կերտել անկարողթյան ներքին զգացման, որը կարիք նի հաղթահարման կամ «արգելափակման»: Իսկ այդ անզոր$թյ$նը հիﬓական$մ հաղթահարվ$մ է արտաքին թշնամ$ կերպարը կամ էլ իրերի ոչ
արդար, իռացիոնալ կարգի մասին գաղափարը մտածող$թյան ﬔջ
«ներմ$ծել$» ճանապարհով:
Եթե վերոգրյալի համատեքստմ քննարկենք Ադրբեջանմ պետական մակարդակով իրականացվող հակահայկական քարոզ չթյան փաստը, ապա հասկանալի կդառնան ինչպես հայատյացթյան արժեքայինհոգեբանական «հարթակը», այնպես էլ վերջինիս շահարկմամբ Ադրբեջանի իշխանթյնների գործողթյնների պրագմատիկ արդարացվածթյնը և արդյնավետթյնը:
Ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ ռեսենտիﬔնտի ձևավորմանն 
խորացմանը նպաստած գործոնները չեն սահմանափակվմ հետխորհրդային տարիների իրողթյններով: Սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ
դեռևս խորհրդային տարիներին Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ «ադրբեջանցի»
կոչվող նախագծի մշակման ղղթյամբ աշխատանքների իրականացմը աստիճանաբար հող էր «նախապատրաստմ» հետխորհրդային Ադրբեջանմ ռեսենտիﬔնտի «ձայնը» լսելի դարձնել համար: Բանն այն է,
որ 20-րդ դարմ արտաքին ժերի ներգործթյան շնորհիվ աշխարհի
քաղաքական քարտեզի վրա հայտնված բազմաէթնիկ Ադրբեջանի ԽՍՀմ (չնայած բարձրագոչ հավաստիացﬓերին՝ բազմաէթնիկթյնն
իրականմ Ադրբեջանի իշխանթյնների ոչ թե հպարտթյնն է, այլ
«գլխացավանքը»)) իշխանթյնների աջակցթյամբ տասնամյակներ
շարնակ իրականացվմ էր էթնիկ բազմազանթյան կրճատման կամ
էթնիկ ձլման, տեղաբնիկ ժողովրդների մշակթային ժառանգթյան
յրացման կամ սեփականման, երբեﬓ՝ վերացման, ինչպես նաև «ադր17

բեջանականի» կաղապարով թրքականացման քաղաքականթյն
(օրինակ՝ Գանձակի սրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին վերանորոգվել
և հարմարեցվել է թրքական ճարտարապետական ոճը հիշեցնող աղոթատեղիի և այլն): Ավելին, ադրբեջանական «պատմագիտական» ստեղծագործ ﬕտքը ﬕտված էր ադրբեջանական հասարակթյան ես-կոնցեպցիայի փոփոխմանը կամ արդիականացմանը, նոր ինքնթյան կամ
ադրբեջանական «ազգի» կերտմանը: Այս առմով հիշատակման արժանի է Թոմաս դը Վաալի այն ﬕտքը, թե՝ 20-րդ դար$մ Ադրբեջանի
համար աﬔնակենսական խնդիրը «ազգի» ստեղծ$ﬓ էր10: Այս կենսական խնդրի լծման հրամայականի և «նավթաբյրի» ազդեցթյան
շնորհիվ ադրբեջանցի պատմաբանների  մշակյթի պատմթյան հարցերով զբաղվողների ղեղներմ ակտիվացան ﬕնչ այժմ էլ գիտթյանն
անհայտ «կրեատիվ կենտրոններ»: Դրանց աշխատանքի շնորհիվ ադրբեջանական մշակյթը ներկայացվեց որպես քաղաքակրթական զարգացման հիմք, իսկ շﬔրական մշակյթի ներկայացցիչները՝ թյրքալեզ
ժողովրդներ: Դրա վկայթյնն են Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան կողﬕց հաստատված պատմթյան դպրոցական դասագրքերը,
որոնց բովանդակթյնը հավակնմ է «հեղափոխական նշանակթյն»
նենալ պատմագիտթյան» ﬔջ: Ուշագրավ է, որ կրտսեր և ﬕջին դասարանների համար նախատեսված պատմթյան դասագրքերմ «կարﬕր թելի» պես անցնմ է շﬔրական մշակյթի թյրքական ծագման
կամ հիմքերի գաղափարը, ինչը և շատ պարզ երևմ է դասագրքերմ
նյթը հիշելն ﬕտված հարցերի և դրանց պատասխանների տարբերակներից: Բացի այդ, դասագրքերից կարելի է տեղեկանալ, որ տարբեր
ժողովրդներ (աքքադացիները, բաբելոնացիները և այլն) սեփականել
են թյրքալեզ շﬔրների հայտնագործթյնները, ինչը կարծես վկայթյնն է այն բանի, որ մարդկթյնն իր հոգևոր հասնացման համար
պարտական է թյրքալեզ շﬔրներին կամ, ինչ ո՛չ, հենց թյրքական ժողովրդներին: Այսպես, օրինակ` 6-րդ դասարանի պատմթյան
դասագրքի «Նախնադարյան համայնակարգի ձևավոր$մը Ադրբեջան$մ» բաժնի նյթերի առնչթյամբ ձևակերպված այն հարցին, թե ինչ
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աղբյրներմ են առաջին անգամ հիշատակվմ հին ադրբեջանական
ցեղերը, տրված է հետևյալ պատասխանը՝ շﬔրական առասպելներմ
և սեպագրերմ: Նյն դասագրքի «Հին շ$ﬔրները» պարագրաֆին վերաբերող հարցերն  դրանց պատասխանները ևս անցնմ են զավեշտի
սահմանները: Այդտեղից պարզ է դառնմ, որ սեպագրերի համակարգը
մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակմ Առաջավոր Ասիայմ ստեղծել են թյրքալեզ շﬔրները: Այդ նյն թյրքալեզ շﬔրները մ.թ.ա. 7-6-րդ հազարամյակմ Միջագետք են եկել Կենտրոնական Ասիայից և Ալթայի նախալեռներից, իսկ սկյթների նախորդները և իրանալեզ այլ ժողովրդներ
(օրինակ՝ սաքերը) նեն թյրքական ծագմ և այլն11:
Վերը նշված օրինակների վկայակոչմը աﬔնից առաջ ﬕտված էր
ոչ թե պատմթյան կեղծմը փաստելն, այլ «նոր ինքնթյան» կերտման համատեքստմ Ադրբեջանի համար կեղծման քաղաքականթյան
հրամայական լինելը շեշտելն: Բանն այն է, որ Խորհրդային Միթյնից «ժառանգելով» տեղաբնիկ ժողովրդներին և խանդով վերաբերվելով նրանց ինքնթյան պահպանման ցանկթյններին՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները շարնակեցին կանգնած ﬓալ «նոր ինքնթյն» (տվյալ
դեպքմ՝ ադրբեջանց) կամ ես-կոնցեպցիա ձևավորել հրամայականի
առջև, ինչը Ադրբեջանմ խիստ յրակերպորեն է հասկացվմ: Ադրբեջանց ինքնթյան տակ աﬔնից առաջ արհեստականորեն հասկանալով
թյրքական ինքնթյնը, իսկ Ադրբեջանի պատմթյնը առավելապես
դիտարկելով թյրքալեզ «ադրբեջանցիների» սոցիալ-մշակթային,
տնտեսական և քաղաքական ակտիվթյան պատմթյն՝ Ադրբեջանի
իշխանթյններն իրականմ «ադրբեջանական ժողովրդ» կամ «ադրբեջանական ազգ» եզրերի շրջանառմամբ փորձմ են քողարկել էթնիկ
ձլման և թյրքականացման քաղաքականթյնը: Բացի այդ, իրականացնելով տարբեր ժողովրդների մշակթային ժառանգթյան տոտալ
սեփականման կամ ադրբեջանականացման քաղաքականթյն՝ Ադրբեջանը փորձմ է լեգիտիմացնել թյրքական տարրի պատմամշակթային
պահանջատիրթյնը, ինչն էլ, իր հերթին, ﬕտված լինելով «ազգային»
բացառիկթյան մոլցքով տարված (առայժմ առավելապես տարածաշր11
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ջանային մակարդակմ)) և համապատասխան ես-կոնցեպցիա նեցող
սերնդի ձևավորմանը՝ պարարտ հող է ստեղծմ ռեսենտիﬔնտի ձևավորման կամ խորացման համար: Ասվածն առավել պարզ կդառնա, եթե հատկ շադրթյն դարձնենք Ադրբեջանի անկախթյնից ի վեր տեղի
նեցած իրադարձթյններին և դրանք քննարկենք ռեսենտիﬔնտի շելերյան ըմբռնման դիրքերից:
Ինչպես գիտենք, Ադրբեջանի սանձազերծած ռազմական ագրեսիան
չպսակվեց բաղձալի հաղթանակով և նա ստիպված եղավ «հանդրժել»
Արցախի փաստացի անկախթյնը, արցախահայթյան ինքնորոշման
իրավնքի իրացմը: Գիտենք նաև, որ տասնամյակներ շարնակ ադրբեջանական հասարակթյնն իր մտավորականների  գիտնականների շնորհիվ «ձեռք բերեց» դարերի խորքը գնացող և հարստ մշակթային անցյալ նեցող ազգի ներկայացցչի ես-կոնցեպցիա: Վերջինիս
համաձայն՝ ադրբեջանցիները դարեր շարնակ մաքառել են օտար զավթիչների դեմ, ստեղծել են անզգական մշակթային արժեքներ: Ավելին, երբեﬓ դրսևորել են նաև չարդարացված «առատաձեռնթյն»՝
«երախտամոռ» հայ ժողովրդին նվիրելով իրենց պատմական տարածքների վրա ներկայիս Հայաստանի Հանրապետթյնը կերտել հնարավորթյնը (ադրբեջանական աղբյրներից պարզվմ է, որ 1918թ. ﬔկ
օրական Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետթյնը հայերին է
նվիրել Էրիվանի նահանգը122): Բայց այդ «ﬔծահոգթյնը», համաձայն
այդ ես-կոնցեպցիայի, ոչ ﬕայն չգնահատվեց, այլև շնորհիվ հայերին բնորոշ «ստորթյան և խարդախթյան»՝ ղեկցվեց «ՀՀ ռազմական ագրեսիայով», «Ադրբեջանի տարածքային ամբող ջականթյան խախտմամբ»,
ադրբեջանցիների հանդեպ «ցեղասպանթյան» իրագործմամբ: Առաջին
հայացքից վերը ասվածը ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի թեզերից
շատերի սոսկ ընդհանրացված տարբերակն է, ﬕնչդեռ առավել խոր վերլծթյան պարագայմ պատկերը կարող է փոքր-ինչ փոխվել: Բանն
այն է, որ արցախյան պատերազմմ կրելով անփառնակ պարտթյն՝
Ադրբեջանն  ադրբեջանական հասարակթյնը ընդհանր առմամբ
բախվեցին սեփական հզորթյան պատրանքին և անզորթյան փաս12

Տե՛ս Р. Севанский, Ложь как средство информационной борьбы, или как Азербайджан
«подарил» Эриванскую губернию Армении (2012), http://novostink.ru/analytics/38271-lozh-kaksredstvo-informacionnoy-borby-ili-kak-azerbaydzhan-podaril-erivanskuyu-guberniyu-armenii.html
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տին: Արցախյան պատերազմմ կրած պարտթյնը չէր կարող անհետևանք ﬓալ և կամա թե ակամա կանգնեցնել էր վրեժ լծել անհրաժեշտթյան առջև: Իսկ վրեժ լծել ցանկթյնը աﬔնից առաջ պետք
է հասկանալ ադրբեջանցիների ես-կոնցեպցիայի համատեքստմ, քանի
որ պատմթյան ադրբեջանական կեղծարարթյնների շնորհիվ տվյալ
պատերազմը և դրանմ կրած պարտթյնը կարող էին ﬔկնաբանվել
որպես պատմական անարդարթյան արտահայտթյն: Ունենալով
վրեժ լծել կամ ազգային ես-կոնցեպցիայի դիրքերից «արդարթյն»
հաստատել ցանկթյն՝ Ադրբեջանը, այնաﬔնայնիվ, 1994 թվականից ի վեր շար$նակ$մ է հետաձգել վրեժը և ﬕայն բարձրաձայն$մ է
այն կյանքի կոչել$ պատրաստակամ$թյ$նը: Իսկ այս հանգամանքը
լրջ նախադրյալ է ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ ռեսենտիﬔնտի
ձևավորման կամ խորացման համար, քանի որ ռեսենտիﬔնտը վրեժի
անկարող$թյ$նն է: Այսինքն՝ նենալով վրեժի ցանկթյն և բախվելով այն կյանքի կոչել անկարողթյանը՝ ադրբեջանցին հոգեբանական
մակարդակմ աստիճանաբար դառնմ է ռեսենտիﬔնտալ, նախանձմ
կամ ﬔրժմ է այլոց հաջողթյնները, աչքի է ընկնմ չարթյամբ, իսկ
սեփական անհաջողթյնները բացատրել կամ «խմբագրել» համար դրսևորմ է պատճառագիտական էքստերնալիզﬕ13 հակվածթյն: Այսինքն՝ ﬕտմ նի սեփական անհաջողթյնների պատճառը
փնտրել ոչ թե իր ներսմ, այլ արտաքին աշխարհմ: Այս հանգամանքն
է, որ Ադրբեջանի իշխանթյնները շատ լավ են հասկանմ և պատեհ
առիթն օգտագործելով՝ փորձ$մ են հասարակ$թյան ﬔջ առկա բացասական էներգիան $ղղել դեպի «կառ$ցողական» հ$ն, ասել է թե՝ Ալիևների իշխանթյան վերարտադրման համար անհրաժեշտ նախադրյալների ապահովման հն: Սակայն վրեժի շացմը չի կարող անհետևանք
ﬓալ, և սեփական անկարողթյան կամ անզորթյան զգացմը «վանել» համար անհրաժեշտթյն է առաջանալ այնպիսի թշնամ կեր13

Էքստերնալիզմը փիլիսոփայական-ﬔթոդաբանական դիրքորոշմ է, համաձայն որի՝
գիտական ճանաչողթյնը էականորեն պայմանավորված է արտաքին՝ սոցիալական,
քաղաքական, պատմական և այլ գործոններով: Տվյալ պարագայմ պատճառագիտական
էքստերնալիզմ ասելով նկատի նենք այն, որ ադրբեջանական կողմը արցախյան
հակամարտթյան ժամանակ կրած պարտթյան պատճառները փորձմ է փնտրել ոչ թե
ներքին, այլ արտաքին գործոնների համատեքստմ:
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պարի կերտման, որի համատեքստմ ռեսենտիﬔնտալ սբյեկտը կկարողանա ստանալ պատրանքային ﬗիթարթյան «դեղահաբը»: Վերջին
10-15 տարիների ընթացքմ Ադրբեջանի իշխանթյնների գործողթյնները կոչված են հաստատել ասվածը: Պատահական չէ, որ զինադադարի եռակողմ պայմանագրի ստորագրﬕց հետո ադրբեջանական
քարոզ չաﬔքենան հետևողականորեն սկսեց շրջանառթյան ﬔջ դնել
պարտ$թյան էքստերնալիստական պատճառագիտ$թյ$նը և երբեﬓ
էլ տ$րք տվեց կոնդիցիոնալիստական14 ﬔկնաբան$թյ$ններին: Այսինքն, եթե հետևենք տարբեր տարիների ադրբեջանական իշխանաﬔտ
մամլի հրապարակﬓերին, պատկան ատյանների ներկայացցիչների
խոսքերին, ապա կնկատենք, որ արցախյան պատերազմմ կրած պարտթյնը Ադրբեջանմ բացատրվմ է նաև հայերին օգնթյն ցցաբերած Ռսաստանի կամ վարձկանների  ահաբեկիչների գործոնով
վ15:
14

Կոնդիցիոնալիզմը (առաջացել է լատ. conditio՝ պայման բառից) փիլիսոփայական սմնք
է, որը պատճառ հասկացթյնը փոխարինմ է պայմանների համալիր (կոմպլեքս)
հասկացթյամբ: Այսինքն՝ երևյթների ﬕջև պատճառական կապը դիտարկմ է ոչ թե
պատճառ-հետևանք, այլ պայմանների համախմբ-հետևանք մոդելի դիրքերից: Տվյալ
պարագայմ պարտթյան կոնդիցիոնալիստական ﬔկնաբանթյն ասելով նկատի նենք
այն, որ Արցախմ Ադրբեջանի կրած պարտթյնն ադրբեջանական քարոզչաﬔքենան
հիﬓականմ բացատրմ է ոչ բարենպաստ պայմանների գործոնով՝ փորձելով արդարացնել
քաղաքական առաջնորդների թերթյնները, հայկական կողﬕն ռեսրսային առմով
քանիցս գերազանցող իրենց զորքերի անփառնակթյնը:
15
Զավեշտալի է, սակայն ադրբեջանական քարոզչաﬔքենան անգամ չեչեն ահաբեկիչներին
է ներկայացնմ որպես հայկական կողﬕց պատերազﬕն մասնակցածներ: Սա բացատրմ
են իբրև թե ՀՀ  Չեչնիայի ﬕջև առկա դաշնակցային հարաբերթյններով և
հակառսական քաղաքականթյամբ (տե՛ս Ж. Мамедова, Н. Абасов. Чеченские наемники
воевали в Нагорном Карабахе (2012), http://www.echo.az/article.php?aid=40653): Խոջալմ
ադրբեջանցիների «ցեղասպանթյան» դիցը շրջանառթյան ﬔջ դնելով՝ ադրբեջանական
քարոզչաﬔքենան հաճախ նշմ է, որ հայերը Ստեփանակերտմ տեղակայված 366-րդ
մոտոհրաձգային գնդի անձնակազﬕ և ծանր զրահատեխնիկայի աջակցթյամբ գրավեցին
Խոջալն (տե՛ս Геноцид в Ходжалы - одно из самых чудовищных преступлений ХХ века,
(2012), http://www.azeri.ru/az/karabakh/genocid_v_khojaly/): Արցախյան պատերազմմ կրած
պարտթյան պատճառների ադրբեջանական «վարկածների» հետ կապված տե՛ս նաև А.
Наапетян, Азербайджанские мифы об Армении (2013), http://regnum.ru/news/1644657.html,
Р. Севдималиев, Международный терроризм и политико-правовые проблемы борьбы с
ним, Баку, 2011, П. Адамчевски, История армянского терроризма в свете азербайджанских
источников, //Международное сообщество и глобализация угроз безопасности: сборник
научных докладов. В 2 ч., Ч. 2. Международное сообщество и национальные государства в
поиске ответов на новые угрозы безопасности/отв. ред. В. В. Грохотова, Б. Н. Ковалев, Е. А.
Макарова; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2008, с. 245-250.
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Բացի այդ, որպես լրացցիչ արդարացմ, շեշտվմ էր ներքաղաքական
լարվածթյան և երկպառակթյնների գործոնը: Այս առմով որոշակի
բացառթյն պետք է համարել 1993 թվականին Հ. Ալիևի՝ հեռստատեսթյամբ և ռադիոյով ժողովրդին ղղված հատկ ղերձը16, որտեղ
Ադրբեջանի նախագահը խստագյնս դատապարտմ էր (օրինակ՝ Զանգելանմ)) խաղաղ բնակիչների հեռանալց առաջ ադրբեջանցի զինվորների զանգվածային փախստի դեպքերը, հայերին դիմադրել նրանց
անկարողթյնը կամ ցանկթյան բացակայթյնը: Ճիշտ է, այդ ղերձմ Հ. Ալիևը ներկայացնմ է նաև շատ զգշավոր տողեր՝ շեշտելով
ադրբեջանական ժողովրդի խիզախ և հերոսական լինելը, ինչը, համոզված ենք, նախապատրաստական հող և քարոզ չական հիմք էր հետագայմ արտաքին թշնամ խաղաքարտը ակտիվորեն շրջանառթյան ﬔջ
դնել և ժողովրդի շադրթյնը ներքին խնդիրներից շեղել համար:
Պարզ է, որ Հ. Ալիևին այլ տարբերակ չէր ﬓմ, քան ռազմաճակատմ
ադրբեջանական ժողովրդի հերոսական և խիզախ կերպարը անարգող
ազգի դավաճանների և երկյղած զինվորների գործոնը վկայակոչելը,
սակայն խնդիրն այն է, որ այդ բացատրթյնը հասկանալի է առավելապես քարոզ չական առաքելթյան, այլ ոչ թե պարտթյան պատճառների
գիտական վերհանման համատեքստմ: Այս տեսանկյնից շագրավ է
իսրայելցի հրապարակախոս Մ. Բելենկ՝ ռսական «Взгляд» էլեկտրոնային պարբերականի համարներից ﬔկմ (նոյեմբեր 22, 2012)) հրապարակված հոդվածը, որտեղ հեղինակը, թեպետ հպանցիկորեն, այդաﬔնայնիվ Լ. Գﬕլ յովի պասիոնարթյան տեսթյան դիրքերից է փորձմ
բացատրել Արցախմ ադրբեջանցիների նկատմամբ հայկական կողﬕ
հաղթանակը: «Հայերի ﬔջ,- գրմ է Մ. Բելենկիյը,- ավելի շատ էին մարդիկ, որոնք պատրաստ էին զոհվել այն բանի համար, որ Լեռնային Ղարաբաղը դառնա հայկական, քան ադրբեջանցիների ﬔջ, որոնք պատրաստ էին իրենց կյանքը տալ հան$ն այն բանի, որ այդ տարածքը
պատկաներ Ադրբեջանին»17: Համաձայնելով հոդվածագրի դիտարկման
16

«Обращение Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева к народу
по телевидению и радио в связи с новыми наступлениями и агрессией армянских
вооруженных сил на территорию Азербайджана - 2 ноября 1993 года» (2012), http://
library.aliyev-heritage.org/ru/5416266.html
17
М. Беленький, Оккупация Газы (2012), http://www.vz.ru/columns/2012/11/22/608242.html

23

հետ՝ այնաﬔնայնիվ հարկ ենք համարմ ներկայացնել ﬕ շատ կարևոր
նկատառմ: Արցախահայթյան պայքարը նպատակ ներ ոչ թե հայկական դարձնել Լեռնային Ղարաբաղը, այլ պատմական հայկական տարածքմ իրացնել ինքնորոշման իր իրավնքը: Հսանք, որ այս կոպիտ
սխալը ոչ թե դիտավորթյան, այլ հեղինակի ոչ լրջ վերաբերմնքի կամ
չիմացթյան հետևանք է:
Հասկանալի է, որ հետպատերազմական շրջանի ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ կարող ենք փաստել ռեսենտիﬔնտի ձևավորմը, ինչը երկրի իշխանթյնների կողﬕց որոշակիորեն մանիպլ յացիաների
ենթարկվեց: Օգտվելով նավթադոլարների ընձեռած հնարավորթյններից՝ Ի. Ալիևը կարողացավ որոշակիորեն «լեգիտիմացնել» երկրմ տիրող
անարդարթյնները, խոսքի ազատթյան սահմանափակﬓերը, քաղաքական ընդդիմախոսների դեմ կիրառվող ռեպրեսիվ ﬔթոդները և այլն:
Ասել կզենք, որ չնայած ադրբեջանական իշխանթյնները շարնակ
բարձրաձայնմ են տնտեսական առաջընթացի, քաղաքական ազատթյնների և մարդ իրավնքների պաշտպանթյան ոլորտմ «նեցած
ձեռքբերﬓերի» մասին, ինքնակոչթյան դիրքերից Ադրբեջանը ներկայացնմ են որպես տարածաշրջանի աﬔնաառաջադեմ պետթյն,
իսկ ﬕջազգային մակարդակմ՝ լրջ դերակատար, այնաﬔնայնիվ
շատ լավ են հասկանմ, որ երկրմ առկա դժգոհթյնները չեն կարող
բացարձակապես անտեսվել: Այս առմով հատկանշական է Զ. Գլիևի18
««Հեղափոխթյան րվականը» շրջմ է Ադրբեջանմ» հոդվածը, որտեղ
հեղինակը ցյց է տալիս, որ Ադրբեջանմ շատ առﬓերով ավելի սր են
արտահայտված այն խնդիրները, որոնք հիմք են հանդիսացել արաբական
երկրներմ տեղի նեցած հեղափոխթյնների համար: Ադրբեջանմ
հեղափոխական զարգացﬓերը համարելով հավանական՝ ադրբեջանցի փորձագետը նշմ է, որ դրանից խսափել համար իշխանթյնները պետք է իրական բարեփոխﬓեր անեն: Այլապես «ավտորիտար
երկրներով շրջող և բոլորին վախեցնող «հեղափոխ$թյան $րվակա18

Ադրբեջանցի Զաֆար Գլիևը փիլիսոփայական գիտթյնների թեկնած է, քաղաքական
փորձագետ: 1995-2010թթ. գլխավորել է «Թրան» լրատվական գործակալթյան
վերլծական ծառայթյնը: 2011 թվականին դարձել է ադրբեջանական «Ազադլիգ» թերթի
գլխավոր խորհրդատ, ռսաստանյան «Regnum» լրատվական գործակալթյան թղթակից
է:
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նը» իսկապես կարող է նյ$թականանալ Ադրբեջան$մ: Այդ ժամանակ
պարզ կդառնա, թե որքան արժե երկր$մ իշխան$թյան համակարգի
կենս$նակ$թյան և աﬔնակարող$թյան դիցը»19: Պատահական չէ, որ
ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան ﬕ կողﬕց հետևողականորեն փորձմ է արմատավորել ալիևյան կլանի իշխանավարման արդյնավետթյան գաղափարը, իսկ մյս կողﬕց գիտակցելով Ադրբեջանմ «արաբական գարնան»20 տեսական հնարավորթյնը՝ փորձմ է արտաքին
19

З. Гулиев, Азербайджан после Гейдара Алиева, Regnum, М., 2011, с. 117.
«Արաբական գարնը» ցյցերի և հանրահավաքների հեղափոխական ալիք է, որը սկսվել
է արաբական աշխարհմ 2010 թվականի դեկտեմբերի 18-ին: Այս երևյթի համատեքստմ
տեղի նեցան հեղափոխթյններ Թնիսմ և Եգիպտոսմ, քաղաքացիական
պատերազմ Լիբիայմ, որն ավարտվեց իշխանափոխթյամբ: Բացի այդ, տեղի նեցան
ապստամբթյններ Բահրեյնմ, Սիրիայմ (այստեղ ավելի քան երկ տարի զինված
բախմ է տեղի նենմ գործող նախագահ Ասադի կողﬓակիցների կամ կանոնավոր զորքերի
և ապստամբների ﬕջև), Եﬔնմ և այլն: Չնայած բողոքի և ընդվզման այս ալիքը սկսվեց և
տարածվեց արաբական երկրներմ, այն էլ՝ գարնանը, որի պատճառով էլ երևյթը անվանվեց
«արաբական գարն», այնաﬔնայնիվ դա չի նշանակմ, թե այդօրինակ հեղափոխթյնների
հնարավորթյնը պետք է դիտարկել սոսկ արաբական երկրների համատեքստմ: Բանն
այն է, որ եզրի անվանմը պայմանական է, կապված է հեղափոխական ալիքի «ծննդավայրի
(արաբական երկրներ)» հետ: Մինչդեռ արաբական երկրներմ գործող իշխանթյնների
հանդեպ բողոքի, դժգոհթյնների մթնոլորտին համահնչ վիճակ գոյթյն նի նաև
այլ պետթյններմ, ինչը սկզբնքորեն թյլ է տալիս խոսել «արաբական գարն»
երևյթի աշխարհագրթյան ընդլայնման, ոչ արաբական երկրներմ դրա դրսևորﬓերի
հնարավորթյան մասին: Այս տեսանկյնից բացառթյն չէ նաև Ադրբեջանը, որտեղ
որոշ փորձագետների համոզմամբ (օրինակ՝ Բրնո դե Կորդյե) հեղափոխթյնների
հնարավորթյնը երկարաժամկետ կտրվածքով ﬕանգամայն հնարավոր է (այս մասին
տե՛ս նաև Арабская весна идет в Азербайджан? (2012), http://www.yerkramas.org/2012/03/15/
arabskaya-vesna-idet-v-azerbajdzhan/): Հարկ է նկատել, որ «արաբական գարն» երևյթը
ﬕանշանակ չի կարելի դիտարկել որպես երկրներմ բարեփոխﬓերի ներքին պահանջարկի
դրսևորմ: Բանն այն է, որ որոշ հեղինակների կարծիքով, արաբական երկրներմ սկիզբ
առած հեղափոխական ալիքի հետևմ կանգնած են ծայրահեղական, ահաբեկչական
կազմակերպթյններ, որոնք օգտագործելով տարբեր երկրներմ առկա դժգոհթյնների
ռեսրսը՝ կարողացան զարկ տալ հեղափոխական գործընթացների սկզբնավորմանը: Ասել
կզենք, որ Ադրբեջանի պարագայմ արաբական գարն երևյթի հնարավորթյան մասին
խոսելիս նկատի նենք այն, որ Ադրբեջանմ առկա է դժգոհթյնների անհրաժեշտ ռեսրսը,
որն արտաքին գործոնների ազդեցթյան շնորհիվ սկզբնքորեն կարող է հեղափոխական
զարգացﬓերով ղեկցվել: Այսինքն՝ դա ինքնին չի վկայմ այն մասին, որ ադրբեջանական
հասարակթյան ﬔջ առկա է ժողովրդավարական զարգացﬓերի ներքին պահանջարկ:
Այն առաջին հերթին վկայմ է այն մասին, որ Ադրբեջանի իշխանթյնների հանդեպ
դժգոհթյնները կարող են օգտագործվել իշխանափոխթյան համար: Հանգամանք, որն
ադրբեջանական իշխանթյններին «ստիպմ» է շրջանառթյան ﬔջ պահել արտաքին
թշնամ կերպարը և կոնսպիրոլոգիական դավադրթյնների «խաղաքարտը»:
20
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թշնաﬕների, Ադրբեջանի դեմ կոնսպիրոլոգիական դավադրթյնների
գաղափարն առավել սրթյամբ մատցել: Օրինակ, ադրբեջանական և
ﬔրձիշխանական www.1news.az լրատվական գործակալթյան կայքէջմ
2012 թվականի նոյեմբերի 28-ին տեղ գտած խմբագրական հոդվածմ21
թեպետ ոչ բացահայտ, սակայն ակնարկվմ է այն ﬕտքը, որ «British
Petrolium»-ը կարծես նպատակ նի հեղաշրջմ իրականացնել Ադրբեջանմ (հատկանշական է, որ «Ռեգնմ» լրատվական գործակալթյնն այդ
հոդվածի առնչթյամբ հրապարակել է «BP-ն մտադրված է հեղաշրջմ
իրականացնել Ադրբեջանմ»
» խորագրով նյթ): Նշված խմբագրականի
հեղինակը, քննադատելով բրիտանական մամլմ տեղ գտած այն հոդվածները, որոնք Ադրբեջանը ներկայացնմ են բացասական լյսի ներքո
(ﬔնք կասեինք՝ իրականթյանը համապատասխան), դրանցմ տեսնմ
է BP-ի «ձեռագիրը», ինչը բացատրմ է նրանով, որ վերջերս Ի. Ալիևը
խստորեն քննադատել էր BP ընկերթյանը: Հոդվածմ հանգամանալից
ներկայացնելով BP-ի գործնեթյան «մթ» կողﬔրը (պետթյնների
ներքին գործերին ﬕջամտել, հեղաշրջﬓեր ծրագրել  իրականացնել
և այլն)՝՝ հեղինակը փորձմ է ընթերցողին նրբորեն հասկացնել, որ
բրիտանական մամլի քննադատական հոդվածներն էլ պետք է բացատրել
Ադրբեջանի իշխանթյնների վրա ճնշմ գործադրել, նրանց անկախ
քաղաքականթյնը չհանդրժել փաստով:
Ճիշտ է, Ադրբեջանի նախագահի և BP-ի ﬕջև նախկինմ ի հայտ
եկած բացահայտ լարվածթյնը որոշակիորեն ﬓացել է անցյալմ, սակայն նկատենք, որ նշված հոդվածի փաստը բավականին խոսն է. այն
հշմ է Ադրբեջանի իշխանթյնների գործելաոճի մասին: Բանն այն է,
որ առաջիկա ընտրթյններմ Ալիևը կարիք է նենալ ընդդիմադիրների բողոքի ակցիաները ռեպրեսիվ ﬔթոդներով ճնշել, իսկ այդ ճնշմը հիﬓավոր դարձնել համար հարկավոր է գործող իշխանթյնների
դեմ պայքար մղողների օտարածին ֆինանսավորման կամ ղղորդման
ﬕտքը արմատավորել: Այսինքն՝ եթե անցյալմ BP-ն էր վտանգ ներկայացնմ, ապա այսօր այն կփոխարինվի ﬔկ այլ սբյեկտով: Այսինքն՝
«ազգի փրկիչ» Հ. Ալիևի գործի շարնակող Ի.Ալիևը նվիրական պայքար
21
Տե՛ս Грязный политический пиар по заказу, или Лишится ли BP операторства в нефтяном
консорциуме в Азербайджане? (2012), http://www.1news.az/analytics/20121128120226251.
html#page999
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է մղմ ինչպես ներպետական խնդիրների վերացման և ժողովրդի հոգսը
թեթևացնել, այնպես էլ արտաքին թշնաﬕների դավադրթյններին և
«Արևմտքի երկակի ստանդարտների» քաղաքականթյանը դիմագրավել ղղթյամբ: Իսկ այս համատեքստմ ներքին խնդիրների գոյթյնը պետք է բացատրել ոչ թե կառավարման անարդյնավետթյամբ,
այլ արտաքին թշնաﬕների ակտիվ գործնեթյամբ: Այս տեսանկյնից
Ալիևին չի կարելի թերագնահատել, քանի որ իր քարոզ չաﬔքենայի ﬕջոցով հետևողականորեն նպաստմ է արցախյան հակամարտթյան մասին թյր պատկերացմ նեցող սերնդի ձևավորմանը, որը սրբազան
գործ պետք է համարի հայատյացթյնը և իր կյանքի դժվարթյնները
բացատրի հայկական լոբբինգի, ՀՀ-ի և համայն հայթյան գոյթյամբ:
Այստեղ գցե արտառոց ոչինչ չկա, սակայն ﬕայն առաջին հայացքից:
Ասվածն առավել պարզ կդառնա, եթե անդրադարձ կատարենք մարդկային պահանջմնքների մասին տեսթյններմ տեղ գտած գաղափարներին, այդ թվմ՝ հոգեբան Մասլոի պահանջմնքների բրգին22:
Ըստ այդ տեսթյան կամ պահանջմնքների բրգի՝ մարդիկ նեն ﬕ
շարք հիﬓարար, առանցքային նշանակթյն նեցող պահանջմնքներ, որոնք պետք է բավարարվեն: Հակառակ դեպքմ՝ կարող են անխսափելի դառնալ ապակառցողական վարքագծի դրսևորﬓերը,
ագրեսիվթյնը, խռովթյնները և այլն: Այդ պահանջմնքների շարքին Մասլոն դասմ է նաև ինքնարտահայտման, ճանաչված լինել և
այլ հիﬓարար պահանջմնքներ: Չնայած այն բանին, որ պահանջմնքների բրգաձև աստիճանակարգմ ավելի բարձր դիրք գրավող պահանջմնքները Մասլոն համարմ է պակաս «կարևոր կամ ազդեցիկ», քան
առավել ցածր դիրք գրավողները, այնաﬔնայնիվ դա չի նշանակմ, թե
բրգի վերին մակարդակները ներկայացնող պահանջմնքները չնեն
հիﬓարար նշանակթյն: Անշշտ, որոշ վերապահﬓերով կարելի է
համաձայնել Մասլոի գնահատականներին, քանի որ, ինչպես արդարացիորեն նշմ է Ռ. Ռբինշտեյնը (հիﬓվելով Ժ. Բարթոնի մտքերի վրա),
ինքնթյան և ճանաչված լինել պահանջմնքների չբավարարﬓ ավելի շտ կարող է ղեկցվել բռնթյններով, քան նյթական պահանջմնքների կամ ցանկթյնների չբավարարմը: Աշխատանքը կամ տ22

Տե՛ս А. Маслоу, Мотивация и личность, // Перевод А.М.Татлыбаевой, СПб.: Евразия, 1999.
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նը կորցնելիս մարդիկ ոչ ﬕշտ են խռովթյն բարձրացնմ, բայց բավ
է նրանց փորձենք զրկել անհատական կամ խմբային ինքնթյնից (կամ
վտանգենք այն), ապա աﬔն րոպե կարող ենք սպասել ապստամբթյն23: Այսինքն՝ մարդը կարող է որոշակի կրավորականթյն դրսևորել իր սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման համար պայքարել
հարցմ, սակայն կան պահանջմնքներ, որոնց չբավարարմը կարող
է հանգեցնել ագրեսիվթյան, պայքարի և ակտիվ գործողթյնների:
Դրանք են՝ ինքնաիրացման, ինքնարտահայտման կամ ինքնթյան ճանաչման պահանջմնքները: Միով բանիվ՝ մարդ կարող է հանդրժել ֆիզիոլոգիական պահանջմնքների թերբավարարմը, սակայն չի կարող
անտարբեր լինել իր ես-կոնցեպցիայի առանցքը կազմող պահանջմնքների չբավարարման հանդեպ:
Ասվածի վկայթյններից է վերջերս ﬔծ աղմկ հանած և իսլամական աշխարհը ցնցած «Մ$ս$լմանների անﬔղ$թյ$նը» ֆիլմը, որը,
ընկալվելով որպես հարված իսլամական ինքնթյանը, բերեց բողոքի
աննախադեպ ակցիաների և սպանթյնների24: Իսլամական աշխարհը կարող է հանդրժել Արևմտքի թշնամական վերաբերմնքը իսլամական երկրի նկատմամբ, բայց չի կարող հանդրժել ոտնձգթյնն իր
ինքնթյան առանցքը հանդիսացող իսլաﬕ կամ իսլամական արժեքների
նկատմամբ: Ասվածի համատեքստմ ﬕանգամայն հասկանալի է դառնմ, թե ինչ ալիևյան ռեժիﬕ համար կենսական նշանակթյն ներ
և նի կեղծիքների վրա խարսխված կրթական բարեփոխﬓեր իրականացնելը, Ադրբեջանի պատմթյնը հեռավոր անցյալի հետ կամրջելը,
որոշակիորեն նոր ես-կոնցեպցիա նեցող սերնդ ձևավորելը25: Ադր23

Տե՛ս «Կոնֆլիկտ: Վերլ$ծ$թյ$նից ﬕնչև ﬕջամտ$թյ$ն», //Խմբագիրներ՝ Սանդրա
Չենդելին, Դանիել Դրաքման, Լարիսա Ֆաստ, Եր., Զանգակ-97, 2007, էջ 91:
24
Օրինակ՝ 2012 թվականի սեպտեմբերին Բենգազիմ և Կահիրեմ աﬔրիկյան
դիվանագիտական առաքելթյնները հարձակման ենթարկվեցին, որին զոհ դարձան
Լիբիայմ ԱՄՆ դեսպանը և հյպատոսարանի ևս երեք աշխատակից: Հարձակման
պատճառն էր համացանցմ «Մսլմանների անﬔղթյնը» ֆիլﬕ դրվագների
հայտնվելը: Բացի այդ, ֆիլﬕ դեմ բողոքի հսկայական ալիք էր բարձրացել մահﬔդական
բազմաթիվ երկրներմ: Բողոքավորները պահանջմ էին խստագյնս պատժել ֆիլﬕ
հեղինակներին: Հատկանշական է, որ, օրինակ, Կահիրեի քրեական դատարանը 2013 թ.
հնվարին հաստատել է ֆիլմը ստեղծողների մահվան դատավճիռը (այն կայացվել է առանց
ﬔղադրյալների ներկայթյան և մահապատժի ﬕջոց է ընտրվել կախաղանը):
25
Այս հարցերը հանգամանալից քննարկվմ են աշխատանքի 2-րդ գլխմ:
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բեջանց ինքնթյան համակարգմ փորձելով հաստատել Ադրբեջանի
տարածքային ամբող ջականթյան, Արցախի ադրբեջանապատկանթյան և ադրբեջանցիների «փառահեղ մշակթային անցյալի  ներկայի»
արժեք-գաղափարները՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները ﬕ կողﬕց ձևավորմ են ներքին ﬕասնականթյան ապահովման հարթակ, իսկ մյս
կողﬕց (հիշենք Մասլոի պահանջմնքների բրգը և Ռբինշտեյնի մոտեցմը) հնարավորինս զսպ$մ են այլ պահանջմ$նքների բավարարման համար պայքար մղել$ ցանկ$թյ$նը:
Թեպետ Ադրբեջանի իշխանթյններն իրենց պետթյան ներսմ
կարողացել են հաջողթյն արձանագրել հակահայկական տրամադրթյնների խորացման առմով, այնաﬔնայնիվ դրանից շարքային
ադրբեջանցին և Ադրբեջանը բնավ չեն շահել: Հայատյաց քաղաքականթյամբ նրանք կամա թե ակամա վտանգմ են իրենց պետթյան և
տարածաշրջանի անվտանգթյնը, իսկ իրավիճակային «հաղթանակներ» տոնելով՝ քայլ կատարմ դեպի հնարավոր ռազմավարական պարտթյն, քանի որ ժամանակակից աշխարհը համագործակցթյան
տրամաբանթյամբ է առաջնորդվմ:
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2. Քաղաքական ժառանգական$թյ$նը և ﬕջազգային
հանդ$րժողական$թյ$նը
Ադրբեջանի կողﬕց պետական մակարդակով իրականացվող հայատյաց քարոզ չական քաղաքականթյան վերլծթյնը թյլ է տալիս
պնդել, որ այդ հայատյացթյնը պայմանավորող գործոնների շարքմ
առանձնահատկ տեղ է զբաղեցնմ ալիևյան կլանի ինքնավերարտադրման ցանկթյնը: Բացի այդ, Ադրբեջանի ռասիզմ  այլատյացթյն
քարոզող քաղաքականթյանը նպաստմ է նաև ﬕջազգային հանրթյան «անատամ» քննադատթյնը կամ էներգետիկ «հանդրժողականթյնը»:
Նավթային ռեսրսների և Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգթյան
խաղաքարտի շահարկմամբ Ադրբեջանի իշխանթյնները երկարամյա
կտրվածքով առավել անկաշկանդ ապահովմ են հայատյացթյան և
ոչ ժողովրդավարական համակարգի կերտման վերընթաց շարժը: Պատահական չէ, որ ի տարբերթյն 1990-ականների՝ 2000-ականներին
(մասնավորապես Հեյդար Ալիևից նախագահի պաշտոնը «ժառագթյն»
ստացած Իլհամ Ալիևի օրոք)) Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականթյնը ձեռք բերեց նորանոր շեշտադրﬓեր և աչքի ընկավ հասցեականթյան ապահովման արդյնավետ տեխնոլոգիաներով: Պետք
է փաստել, որ դեռևս Հեյդար Ալիևի իշխանավարթյան շրջանմ Ադրբեջանը ի զոր գտնվեց մշակել հակահայկական քաղաքականթյան
նոր կողﬔր, որոնցից է, թերևս, «Խոջալի ցեղասպանթյն» կոչված
քաղաքական դիցը, ինչի տրամաբանական շարնակթյնն էր 1998թ.
մարտին Հ. Ալիևի կողﬕց «ադրբեջանցիների ցեղասպան$թյան հրամանագրի» ստորագրմը: Քաղաքական այս դիցի հանդեպ հայկական
կողﬕ ոչ համապատասխան և կանխարգելող պատասխանը հանգեցրեց
նրան, որ արդեն Ի. Ալիևի օրոք այն ակտիվ շրջանառթյն գտավ ոչ
ﬕայն ներքին, այլև արտաքին լսարանի շրջանակներմ: Ֆինանսական
լրջ ռեսրսների գործադրմամբ Խոջալի դիցը քննարկվեց տարբեր
պետթյնների օրենսդիր մարﬕններմ, ինչը, անշշտ, խիստ վտանգավոր է, քանզի կարևորն այն չէ` դիցը համապատասխան$մ է իրական$թյանը, թե ոչ, այլ այն, որ հավատն առ դից կարող է համապատաս30

խան վարքագծային մոդելի հիմք դառնալ: Մարդկթյան պատմթյան
ﬔջ քաղաքական դիցերի  դրանցով պայմանավորված հասարակականքաղաքական գործընթացների օրինակները բազմաթիվ են26:
Ոչ հեռավոր անցյալմ նացիստների ստեղծած քաղաքական դիցերը
ոչ ﬕայն արմատավորվեցին, այլև գերմանական իրականթյան ﬔջ հիմք
հանդիսացան ծավալապաշտական և այլատյացթյան վրա խարսխված
պետական քաղաքականթյն ծավալել համար: Իսկ սա վկայմ է այն
մասին, որ տեղեկատվական անվտանգթյան խնդիր նեցող պետթյնները կանգնած են ոչ ﬕայն ռացիոնալ, այլև իռացիոնալ հիմքեր նեցող տեղեկատվական հոսքերի դեմ պայքարել հրամայականի ներքո:
Ասվածը, ինչպես արդեն ակնարկվել է, բացառթյն չէ նաև ՀՀ պարագայմ, քանի որ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան նավթադոլարների ընձեռած հնարավորթյնների շնորհիվ հետևողականորեն շրջանա26

Ինչպես գիտենք՝ 20-րդ դարմ ռասայաբանթյան, եվգենիկայի զարգացմանը զգահեռ
ﬔծ հետաքրքրթյն էր ձևավորվել արյան հիﬓախնդրի նկատմամբ և գաղտնաբանական
տարբեր ղղթյններմ արյանը ազգային ոգ և ազգային ինքնթյան պահպանման
տեսանկյնից վերագրվմ էին համակարգաստեղծ հատկթյններ: Իրողթյն, որն
իր դրսևորﬓերն է նեցել տեսական մտքմ, ինչպես նաև աչքի է ընկել գործնական
կիրառմամբ: Այս տեսանկյնից բավականին շագրավ է այն հանգամանքը, որ թեոսոֆիայի
հիﬓադիրներից ﬔկի՝ Ռ. Շթայների գաղտնի դասախոսթյններին (որտեղ հեղինակը
ներկայացրել է էնդոգաﬕայի և էկզոգաﬕայի տեղն  դերը ես-ի, ինքնթյան պահպանման
գործմ) ներկա են գտնվել նաև կոմնիստական կսակցթյան երևելիներից շատերը,
որոնք էլ հետագայմ, ըստ որոշ հեղինակների, փորձել են այդ գաղափարները կենսագործել:
Նշելով, որ արյան վերաբերյալ շթայներյան դասախոսթյնների ակտիվ նկնդիրներից
էին կոմնիստական կսակցթյան առաջնորդներ Լենինը, Բոգդանովը և այլոք՝ Դ.
Բակսանը հակված էր կարծել, որ անգամ ինտերնացիոնալիզﬕ իրականացմը իր իսկ
հիմքմ ներ արյնախառնթյան սկզբնքը: Վկայակոչելով այն հանգամանքը, որ
Խորհրդային Միթյան ﬔջ խրախսվմ էին ﬕջէթնիկական, ազգաﬕջյան կամ խառնացեղ
ամսնթյնները, ինչպես նաև դոնորական արյան կամավոր-ստիպողական տարբերակը՝
հեղինակը բացառված չէր համարմ, որ յրահատկ հեղկի՝ արյան վիթխարի ծավալները
օգտագործվմ էին ինտերնացիոնալիզﬕ կայացման համար, ինչը ենթադրմ էր նաև
կենսաբանական ﬔրձեցմ, այսինքն՝ տվյալ ազգից ստացված դոնորական արյնը տրվմ
էր այլազգի ռեցիպիենտին, վերջիններինս՝ րիշներին (տե՛ս Д. Баксан, Следы сатаны
на тайных тропах истории, гл. 6, 2002, http://balkaria.narod.ru/istoria/dbaksan/glava6.
htm): Ասել կզենք, որ տվյալ պարագայմ արյան դիցարարթյնը և ﬕստիֆիկացիան
համապատասխան դրական վերաբերմնքի պարագայմ կարող են սոցիալ-քաղաքական
հնչեղթյն ստանալ և ﬕտված լինել իրականթյան փոփոխմանը (այս մասին տե՛ս Ա.
Սարգսյան, Փիլիսոփայականը և գաղափարախոսականը Գարեգին Նժդեհի տեսական
ժառանգթյան ﬔջ, Եր., 2011):
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ռթյան ﬔջ է դնմ ինչպես սեփական բնակչթյանը, այնպես էլ ﬕջազգային հանրթյանը մոլորեցնող տարաբնյթ դիցեր: Վերջիններս համատեքստմ հայերը և հայկական պետթյնները ներկայացվմ են խիստ
բացասական լյսի ներքո, ինչը, բնականաբար, առավել քան հրատապ
է դարձնմ ադրբեջանական դիցարարթյանից պաշտպանվելը և, ինչ
ոչ, դրան պատշաճ հակահարված տալը: Կոնկրետ Խոջալի դիցի (ադրբեջանցիների «ցեղասպանթյան»)) հետ կապված մարտահրավերներին
հայկական կողմը թեպետ որոշակի շացմով, սակայն ծանրակշիռ կերպով արձագանքեց (նաև շարնակմ է արձագանքել)27՝ հիﬓավորապես
«ﬔրկացնելով» Խոջալի դեպքերի առնչթյամբ ադրբեջանական զեղծարարթյններն  այդ գործողթյններին Ադրբեջանի անﬕջական
մասնակցթյնը: Բարձր գնահատելով կատարված աշխատանքները՝
այնաﬔնայնիվ փաստենք, որ Խոջալի դիցի օրինակը կարող է նաև
«սցողական» լինել ﬔզ համար: Բանն այն է, որ Ադրբեջանի տեղեկատվական նախահարձակ գործողթյնների հանդեպ երբեﬓ դրսևորվող
հայկական կրավորականթյնը բերմ է նրան, որ «օձին բնից հանել$
և խեղդել$ փոխարեն» ստիպված ենք լինմ ավելի շատ ռեսրսներ և
ջանքեր գործադրել դրա հետևանքները չեզոքացնել կամ ﬔղﬔլ ղղթյամբ: Այս տեսանկյնից մասնակիորեն կարելի է համաձայնել հայ27

Օրինակ՝ 2012 թ. փետրվարից հանդիսատեսի դատին ներկայացվեց «Սովի և կրակի ﬕջև.
իշխանթյն` կյանքերի գնով» ֆիլմը, որի ստեղծման աշխատանքներն իրականացվել էին ՀՀ
նախագահի աշխատակազﬕ «Հանրային կապերի և տեղեկատվթյան կենտրոնի» կողﬕց:
Ֆիլմմ ներկայացված են 1991 թվականի նոյեմբերից ﬕնչև 1992 թվականի փետրվարն ընկած
ժամանակահատվածմ Ստեփանակերտի շրջափակման ճեղքման և Բաքվի քաղաքական
էլիտայի հանցավոր գործնեթյան հետևանքով տեղի նեցած դեպքերի, Խոջալի խաղաղ
բնակչթյան մահվան պատճառների մասին հիﬓավոր փաստեր: Երկ մասից բաղկացած
և նաև անգլերեն տարբերակով հանրթյանը ներկայացված փաստավավերագրական այս
ֆիլմմ ցյց է տրվմ Խոջալի օպերացիայի իրագործման անայլընտրանքայնթյնը
խաղաղ բնակչթյանը մահվան ճիրաններից դրս բերել առմով, ինչպես նաև այն
կեղծիքները, որոնց շնորհիվ ադրբեջանական քարոզչաﬔքենան շրջանառթյան ﬔջ դրեց
Խոջալմ ադրբեջանցիների «ցեղասպանթյան» դիցը: 2010թ. փետրվարի 24-ին տեղի է
նեցել «Այլատյաց$թյան կանխարգելման նախաձեռն$թյան» կողﬕց ստեղծված http://
www.xocali.net/ կայքի շնորհանդեսը: Կայքմ զետեղված փաստաթղթերը, վկայթյնները,
լսանկարներն  տեսանյթերը ներկայացնմ են Խոջալի կրակակետերի լռեցման
մարտական գործողթյնների, դրանց հաջորդած իրադարձթյնների իրական պատկերը:
Փաստական նյթերով հարստ այս կայքմ համոզիչ և հիﬓավոր կերպով վերհանվմ են
Խոջալի դեպքերի մասին ադրբեջանական քարոզչաﬔքենայի ստեղծած դիցերը, անցյալի
իրողթյնների խեղաթյրման, փաստերի աղճատման տեխնոլոգիաները և այլն:
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կական փորձագիտական շրջանակներմ տեղ գտած այն դիտարկման
հետ, որ եթե նախկինմ կար մտահոգթյն Ադրբեջանի ահագնացող
քարոզ չթյանը արձագանքել առմով, ապա «այսօր արդեն կարելի
է փաստել, որ վերջինս իր հիﬓական և կրկնվող գծերով ճանաչելի և
կանխատեսելի է ինչպես ոլորտի մասնագետների, այնպես էլ ավելի
լայն շրջանակների համար։ Հանգամանալի կառ$ցվածքային վերլ$ծ$թյան են ենթարկվել Ադրբեջանի հակահայկական ինֆոհամակարգի հիﬓական բաղադրիչները, թեզերը, $ղղ$թյ$նները, ﬕջոցները,
հակազդեց$թյան $ղիները, ադրբեջանական քարոզ չ$թյան արտադրանքի տիր$յթը՝ հատ$կ $ղղված$թյան կայքերից ﬕնչև օտարալեզ$ կեղծ գիտական հրապարակ$ﬓեր»28: Բանն այն է, որ եթե Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական քաղաքականթյան հիﬓական
թեզերի և ղղթյնների առնչթյամբ իսկապես գործ նենք որոշակի
կանխատեսելիթյան հետ, ապա նյն վստահթյամբ չի կարելի խոսել
բոլոր այն ﬔխանիզﬓերի մասին, որոնք ﬕտված են այդ թեզերի հանրայնացմանը և ﬕջազգային հնչեղթյան բարձրաձայնմանը: Հանգամանք,
որի հանդեպ հետազոտական կրավորականթյնն  ինստիտցիոնալ
ոչ նախահարձակթյնը կարող են ղեկցվել քաղաքական և քարոզ չական «շոգեքարշից» շանալ երևյթով:
Վերադառնալով Հեյդար և Իլհամ Ալիևների հակահայկական քարոզչթյան բնթագրական գծերի պատճառագիտթյան խնդրին՝ փաստենք, որ Ալիև ավագի ոչ-կոշտ ավտորիտարիզմը (ի հաﬔմատ կրտսեր
Ալիևի), ոչ-ծայրահեղացված հակահայկականթյնն  քարոզ չական
հարաբերական «զսպվածթյնը» աﬔնից առաջ իրողթյններին
առավել սթափ արձագանքել քաղաքական փորձառթյան, այլ ոչ ժողովրդավարական և մարդասիրական արժեքներին հընթացս մոտենալ
ներքին նպատակադրման հետևանք էին: Ի հավաստﬓ ասվածի` կարող
են հանդես գալ հետևյալ գործոնները.
1. Հեյդար Ալիևի էթնոկենտրոն և հակահայկական քաղաքականթյնն իր դրսևորﬓերն է նեցել նաև HOMO SOVIETICUS-ի կերտման
ժամանակաշրջանմ, երբ օգտագործելով ադﬕնիստրատիվ ռեսրս28

Ս. Ման$սյան, Ադրբեջանի հակահայ քարոզչթյան յրահատկ դրթյնը (2012), http://
noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=5055
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ներն  իր պաշտոնական դիրքը՝ Ադրբեջանի հանգցյալ նախագահը
շարնակմ էր նպաստել Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ ավանդյթ դարձած
ԼՂԻՄ-ի հայաթափման և հիﬓականմ թյրքական տարրերով վերաբնակեցման հետևողական քաղաքականթյանը:
2. Հասկանալի է, որ արցախյան պատերազմմ կրած պարտթյնից
հետո զինադադարի «աղերսով» ներկայացած Հ. Ալիևի  իր կլանի իշխանավարման համար փրկթյան խարիսխ կարող էր հանդիսանալ արտաքին թշնամ և նրա դաշնակիցների գոյթյնը, որոնց գործակցթյան և ներադրբեջանական երկպառակթյնների թեզերը կարող էին
«ազատել» Ալիևին պարտթյան պատասխանատվթյան բեռից: Բացի
այդ, թվաբանական մանիպլ յացիաների արդյնք հանդիսացող իբր ﬔկ
ﬕլիոն փախստականների և ներքին տեղահանվածների գոյթյնը, իր
հերթին, կարող էր արդարացնել շարքային ադրբեջանցիների կյանքի ոչ
բարեկեցիկ լինելը և ﬕջազգային հարթակմ հակահայկական տրամադրթյնների արտահայտմը:
3. Կառավարման բռնապետական կամ կոշտ ավտորիտար ﬔթոդների
խիստ հետևողական կիրառﬓ առավել խոցելի կդարձներ Հ. Ալիևի
դիրքերը: Էթնիկական ինքնագիտակցթյան հնարավոր զարթոնքի
վտանգի

պայմաններմ

և

սոցիալ-տնտեսական

ծանր

վիճակմ

ազգաբնակչթյանը անհրաժեշտ էր ներկայանալ իմաստն, հանդրժող
և

պատմական

«արդարթյնը»

վերականգնել

վճռականթյն

նեցող քաղաքական գործչի կամ ազգային առաջնորդի կերպարով:
Ավելին, կրտսեր Ալիևի հաﬔմատթյամբ՝ հանգամանքների բերմով
առավել «հանդրժողական» ավագ Ալիևը խնդիր ներ նաև ﬕջազգային
հանրթյան

կողﬕց

ընկալելիթյան,

քանզի

իր

իշխանավարման

ﬕայն վերջին երկ-երեք տարիների ընթացքմ է, որ նավթի և գազի
պաշարների խաղաքարտով ավագ Ալիևը կարող էր հող նախապատրաստել
քաղաքական անկաշկանդ առևտրի կամ շահարկﬓերի համար:
Չնայած

Ադրբեջանի

քարոզչթյնը
և

նշանավորվեց
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տիպական

հասարակական

այնաﬔնայնիվ

անկախացﬕց

2003

է

տարբեր

եղել

վեր

Ադրբեջանի

շրջանակների

թվականին

հակահայկական

ի

Ի.

Ալիևի

քարոզչթյան

հակահայկական
իշխանթյնների
գործնեթյանը,

իշխանթյան
նոր

և

գալը

առավել

վտանգավոր որակներով: Հանգամանք, որի հանդեպ տեսական 
գործնական հետաքրքրթյնների և քայլերի բացակայթյնը կարող
է լրջ մարտահրավեր լինել ՀՀ և Արցախի ազգային անվտանգթյանը:
Սա պայմանավորված

չէ

սոսկ նրանով, որ

Ադրբեջանի՝ պետական

մակարդակով իրականացվող հակահայկական քաղաքականթյնը
ձևավորմ

է

անհանդրժողական

նավթադոլարների
կարողացել

է

կովկասյան

տեղափոխել

սերնդ,

«արքան»

ﬕջազգային

այլ

նրանով,

որ

հակահայկականթյնը
հարթակ՝

որոշակիորեն

ապահովելով իր «չեզոքթյան» իﬕտացիան: Շրջանառթյան ﬔջ դնելով
ֆինանսական վիթխարի ռեսրսներ՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները,
օրինակ,

կարողացել

«օբյեկտիվթյան»

են

Բնիաթովի

սկզբնքներով

և

այլոց

պատմագիտական

առաջնորդվող

օտարերկրյա

հետազոտողների կամ փորձագետների ծառայթյններից օգտվելլ29:
29

Հակահայկական քարոզչթյան նպատակով օտարերկրյա մասնագետների կամ
փորձագետների ծառայթյններից օգտվելը ադրբեջանական քարոզչաﬔքենայի համար
նի ﬔթոդաբանական և մարտավարական նշանակթյն: Դրանով ադրբեջանական կողմը
փորձմ է լրացցիչ համոզչականթյն հաղորդել սեփական մոտեցﬓերին, ձևավորել
այն կարծրատիպը, թե անգամ «չեզոք» կողﬓ է փաստմ ադրբեջանական մոտեցﬓերի
«ճշմարտթյնը»: Անդրադառնալով Ադրբեջանի հակահայկական ինֆոքաղաքականթյան
ﬔթոդաբանթյանը՝ փորձագետներից ﬔկն արդարացիորեն գրմ է, որ դրա
մարտավարթյնը «աղբյրների դիվերսիֆիկացման պատրանք ձևավորելն է` հակահայկական
գործողթյններմ ոչ ﬕայն տեղական, այլև օտարերկրյա հետազոտող գիտնականների
 լրագրողների ներգրավման ﬕջոցով։ Ընդ որմ` կեղծ չեզոք օտարերկրացիների
(ինչպիսիք են, օրինակ, Էրիխ Ֆայգլը և ՅրիՊոմպեևը) ընդգրկﬓ օգտագործվմ է նաև
իբրև հակահայկական տեղեկատվական գործողթյնների լեգիտիմացման ﬕջոց: Խիստ
կարևորվմ են նաև օտարերկրյա դիվանագետների և քաղաքական գործիչների ադրբեջանաﬔտ
հայտարարթյնները` դրանք ներկայացնելով իբրև ﬕջազգային հանրթյան օբյեկտիվ
կարծիք» (Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը, Եր., Նորավանք,
2009, էջ 47): Օտարերկրյա գիտնականների կամ փորձագետների ծառայթյններից
ադրբեջանական քարոզչաﬔքենայի օգտվել մասին է հշմ, օրինակ, www.aze.az կայքմ
տեղ գտած այն հրապարակմը, որտեղ լսաբանվմ է Մոնտանա նահանգի համալսարանի
պրոֆեսոր Թոմաս Հոլցի՝ Billings Gazette-մ տպագրված հոդվածը: Վերջինմ հոդվածագիրը
«մաթեմատիկական ճշգրտթյամբ» ներկայացնմ է Շշիի պատմթյան, Շշիի գրավման
(իրականմ՝ ազատագրման – Ա.Ս.) վերաբերյալ ադրբեջանական քարոզչաﬔքենայի
դրյթները՝ չմոռանալով ՀՀ-ին ﬔղադրել էթնիկ զտﬓեր իրականացնել ﬔջ (տե՛ս Томас
Гольц: Оккупация Шуши – символ этнической чистки, проводимой Арменией (2013), http://
aze.az/news_tomas_golc_okkupaciya_91795.html): Չբացառելով հիշատակված հոդվածի գոյթյան
հնարավորթյնը և հոդվածագրի իրական կերպար լինելը՝ այնաﬔնայնիվ փաստենք, որ
ադրբեջանական քարոզչաﬔքենայի դրյթների և հոդվածի դրյթների նյնականթյնը
«վկայմ» են նավթադոլարների խաղացած դերի մասին:
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Վերջիններս

իրենց

«ակադեﬕական»

հրապարակﬓերով

կամ զեկյցներով նաև արտասահմանյան լսարանին են հասցնմ
«հայկական ագրեսիայից» տժած և արդարթյան վերահաստատման
կարոտ ադրբեջանցիների վերաբերյալ պատմական «ճշմարտթյնը»:
Բացի այդ, Ադրբեջանի ֆինանսական ռեսրսներն ղղվմ են ոչ ﬕայն
հետազոտական շրջանակների, այլև քաղաքական  դիվանագիտական
ոլորտների ներկայացցիչներին՝ խթանել նրանց ադրբեջանաﬔտ
և

հակահայկական

գործնեթյնը:

Վերջին

գործոնը

առավել

վտանգավոր է, քանի որ ավտորիտար գործչի կամ բռնապետի համբավ
նեցող Ադրբեջանի նախագահը այսօրինակ ճանապարհով կարողանմ
է

մասնակիորեն

լեգիտիմացնել

հակահայկական

քարոզչթյան

բովանդակթյնը:
Ադրբեջանի հայատյաց քարոզչթյան նախադրյալների շարքմ
քաղաքական

իշխանթյան

պահպանման

նախադրյալը

ևս

առանձնահատկ տեղ նի: Սա աﬔնից առաջ պայմանավորված է նրանով,
որ Ի. Ալիևի կլանը հայկական գործոնի շահարկմամբ փորձմ է շեղել
ազգաբնակչթյան շադրթյնը երկրմ առկա խնդիրներից: Բացի
այդ, սեփական իշխանթյան թերթյնները փորձմ է լեգիտիմացնել
կամ բացատրել արցախյան հակամարտթյան չկարգավորվածթյան,
համայն հայթյան և նրանց հովանավորների հակաադրբեջանական
դավադրթյան գործոններով: Այս առմով արտաքին թշնամ կերպարի
արդիականացﬓ  հետևողականորեն շրջանառմը օրապահանջ է
Ադրբեջանի իշխանթյնների համար և նպատակ նի հասարակթյան
ﬔջ առկա բացասական տրամադրթյնները կամ էներգիան տեղափոխել
իրենց իշխանթյան պահպանման տեսանկյնից կառցողական հն,
ինչը և որոշակիորեն ստացվմ է: Եվ սա ﬕանգամայն բնական է, քանի
որ 2000-ական թվականներից սկսված նավթային բմը և Ադրբեջանի
պետական բյջեի կտրկ ավելացմը չղեկցվեցին ազգաբնակչթյան
կենսամակարդակի

բարձրացման,

քաղաքական

իրավնքների

և

քաղաքացիական ազատթյնների պաշտպանվածթյան այնպիսի
ցցանիշներով
վ30, որոնք թյլ կտային խոսել արդյնավետ տնտեսական 
30
Օրինակ, 1941թ. ԱՄՆ-մ հիﬓադրված “Freedom House” կազմակերպթյան
«Ազատթյան վարկանիշն աշխարհմ» 2011-2012թթ. տարեկան զեկյցներն այս առմով
բավականին խոսն են: Ըստ այդ զեկյցի՝ Ադրբեջանը դասվմ է ոչ ազատ պետթյնների
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սոցիալական քաղաքականթյան կամ պետթյան ժողովրդավարացման
մասին:

Պատահական

չէ,

որ

այս

հանգամանքը

արդարացնել

նպատակով իր իշխանավարման տարիներին Ի. Ալիևը շարնակեց ավագ
Ալիևի կերպարի ոչ կրոնական իմաստով «սրբացմը»  ֆետիշացմը
(1993թ. հնիսի 15-ը՝ Հեյդար Ալիևի իշխանթյան վերադարձի օրը,
դեռևս 1997թ. հայտարարվել էր ազգային փրկթյան օր)՝՝ հետամտ
լինելով

հեյդարապաշտ

սերնդի

և

հասարակթյան

ձևավորմանը:

Հայաստանյան ընթերցողին հավանաբար ծանոթ է այն փաստը, որ
Ադրբեջանը հեղեղված է Հ. Ալիևի անվան կենտրոնական պողոտաներով
և փողոցներով, ավելի քան 60 թանգարաններով և կենտրոններով, իսկ
գրեթե բոլոր հաստատթյններմ և որոշ մզկիթներմ ստեղծված են
«Հ. Ալիևի հիշատակի սենյակներ»:
Առաջին հայացքից սեփական հորը հարգանքի տրք հիշեցնող այս
նախաձեռնթյան հիմքմ, անշշտ, առավել հեռահար նպատակներ են
ընկած: Հ. Ալիևի «ﬔսսիական» որակների շեշտմամբ և հասարակական
կարծիքը

հեյդարապաշտթյամբ

կաղապարելով՝

կրտսեր

Ալիևը

նպատակ նի որոշակիորեն լեգիտիմացնել իր իշխանթյնը՝ որպես
ազգի փրկչի գործը շարնակողի: Իսկ կրթական հաստատթյններմ
«Հ.

Ալիևի

տարաբնյթ

հիշատակի

սենյակների»

ﬕջոցառﬓերի

ստեղծմը,

կազմակերպﬓ

նրան


նվիրված

քարոզչական

ծրագրերի իրագործմը նպատակ նեն նորահաս սերնդի մոտ ձևավորել
Հ. Ալիևի և նրա գործը շարնակողների ազգապահպան առաքելթյան
շարքին՝ քաղաքական իրավնքների և քաղաքացիական ազատթյնների ցցիչներին
համապատասխան (տե՛ս Կ. Վերանյան, FREEDOM HOUSE. «Ազատթյան վարկանիշն
աշխարհմ» 2011-2012թթ. զեկյցները (2013), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.
php?ELEMENT_ID=6447): Աﬔրիկյան The Heritage Foundation և The Wall Street Journal
օրաթերթի կողﬕց իրականացված «Տնտեսական ազատթյան ինդեքսը» հետազոտթյան
արդյնքները ևս չեն խոսմ Ադրբեջանի օգտին։ Չնայած 2012 թվականի հաﬔմատ 2013
թվականին Ադրբեջանը 3 կետով բարելավել է սեփական դիրքերը` 91-ից տեղափոխվելով
88-րդ հորիզոնական, այնաﬔնայնիվ, համաձայն այդ հետազոտթյան արդյնքների,
տնտեսական ազատթյան ցցանիշներով որակապես զիջմ է 39-րդ հորիզոնականմ
գտնվող Հայաստանին և դասվել է ոչ ազատ երկրների շարքին (տե՛ս Կ. Վերանյան,
«Տնտեսական ազատթյան ինդեքսը» 2012-2013թթ.. Վարկանիշային հաﬔմատական
վերլծթյն
(2013),
http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6944:
Այս հարցերի հետ կապված տես նաև` Կ. Վերանյան, Ադրբեջանը թվերով. վարկանիշային
հետազոտթյնների արդյնքները (2010), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.
php?ELEMENT_ID=5063:
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անայլընտրանքայնթյան
Ադրբեջանմ

կարծրատիպը:

առաջնորդապաշտթյան

Չնայած

այն

այսօրինակ

բանին,

որ

դրսևորմը

ընդհանրթյան աղերսներ նի Հյսիսային Կորեայմ Կիմ Իր Սենի և
ապա նրա որդի Կիմ Իր Չենի պաշտամնքի հետ31, այնաﬔնայնիվ անձի
պաշտամնքի հյսիս-կորեական և ադրբեջանական տարբերակների
ﬕջև կա ﬕ էական տարբերթյն: Բանն այն է, որ իր անձի պաշտամնքը
Կիմ Իր Սենը աﬔնից առաջ բացատրմ է մշակթային գործոնով
վ32, այլ
ոչ սոսկ սեփական անձով, ﬕնդեռ Հ. Ալիևի պաշտամնքն Ադրբեջանմ
բացատրվմ է նրա՝ ազգի փրկիչ լինել անզգական որակով:
Նկատի նենալով «Միջազգային ճգնաժամային խմբի» զեկյցը՝
Զ. Գլիևը նշմ է, որ դրա համաձայն` Հ. Ալիևի անձի պաշտամնքը
Ադրբեջանի գաղափարախոսթյան հիմքն է (այս մտքի հետ կարելի է
մասնակիորեն համաձայնել, քանի որ Ադրբեջանի գաղափարախոսթյան
հիմքերից սոսկ ﬔկն է՝ հայատյացթյան հետ ﬔկտեղ – Ա.Ս.), ըստ որի
Հ. Ալիևը փրկել է Ադրբեջանը, իսկ այդ պաշտամնքը աստիճանաբար
տեղափոխվմ է նաև նրա որդի Իլհաﬕ վրա: Փաստելով անհատի
պաշտամնքի ձևավորման և տարածման ղղթյամբ կրտսեր Ալիևի
վիթխարի «ձեռքբերﬓերը»՝ Գլիևը ﬕաժամանակ հռետորական
հարցերով

ակնարկմ է,

«արտահանմը» որևէ

որ

Հ. Ալիևի

պաշտամնքը

և

դրա

էական  դրական նշանակթյն չնեն

Ադրբեջանի համար՝ չհաշված ահռելի ֆինանսական ծախսերն 
կորստները33: Արդյնքմ ստացվմ է, որ Հ. Ալիևի պաշտամնքը
աﬔնից առաջ կոչված է հագրդ տալ Ի. Ալիևի քաղաքական
հավակնթյններին և լեգիտիմացնել նրա իշխանթյնը: Ընդ որմ, Հ.
Ալիևի պաշտամնքի մակարդակմ դժվար է չնկատել ադրբեջանցիների
համար եղբայրական թրք ժողովրդի և բարեկամական Թրքիայի համար
31

Հյսիսային Կորեայմ անձի պաշտամնքի հետ կապված տե՛ս К. Асмолов, Вождь и его культ
или Песня о полководце Ким Ир Сене (2013), http://www.vesti.ru/doc.html?id=116236&tid=14650
32
Պատահական չէ, որ Կիմ Իր Սենն իր երկրմ անձի պաշտամնքի գոյթյան առնչթյամբ
ասել է. «Մեր երկր$մ ընդ$նված է հարգել ավագներին: Չինաստանի և Ճապոնիայի պես
ﬔնք պատկան$մ են կոնֆ$ցիոսական մշակ$յթին» (ﬔջբ. ըստ К. Асмолов, նշվ. աշխ.,
(2013), http://www.vesti.ru/doc.html?id=116236&tid=14650):
33
Տե՛ս Зафар Гулиев рассказал о попытке Алиева переписать историю, используя
нефтедоллары
(2012),
http://analitika.at.ua/news/zafar_guliev_rasskazal_o_popytke_alieva_
perepisat_istoriju_ispolzuja_neÔedollary/2012-11-27-69959
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առանցքային նշանակթյն նեցող Աթաթրքի պաշտամնքային
մոդելի հետ ընդհանրթյնը: Սակայն այն տարբերթյամբ, որ եթե
Աթաթրքի հիﬓադրած պետթյնը (ﬕլիոնավոր հայերի ոսկորների
վրա կառցված)) իրավամբ ﬔծ հաջողթյններ է արձանագրել
տնտեսական, դիվանագիտական և այլ հարթթյններմ, համարվմ
է տարածաշրջանային տերթյն, ապա Հ. Ալիևի փրկարարական
առաքելթյնը աչքի է ընկնմ արցախյան պատերազմմ անփառնակ
պարտթյամբ և Ադրբեջանի քաղաքացիներին բռնապետական կամ
ավտորիտար ձիրքերով աչքի ընկնող որդի «նվիրաբերել» փաստով:
Թեպետ սեփական իշխանթյան լեգիտիմացման տեսանկյնից Ի.
Ալիևը որոշակի «հաջողթյններ» կարողացել է արձանագրել (նկատի
նենք Ալիև ավագի պաշտամնքի գործոնը), այնաﬔնայնիվ պետք
է նկատել, որ անհատի պաշտամնքի համատեքստմ արձանագրված
«հաջողակ»

լեգիտիմացիան

նյն

Ալիևի

համար

փակղային

դառնալ ներժ նի: Բանն այն է, որ ներքին լսարանին ղղված
ադրբեջանական քարոզչաﬔքենան ﬕ կողﬕց չի կարող հրաժարվել
արտաքին թշնամ կերպարից կամ հայատյացթյնից, իսկ մյս
կողﬕց չի կարող երկարաժամկետ տարբերակով օրակարգմ պահել
Ադրբեջանի

անօրինակ

ռազմական,

տնտեսական,

սոցիալական

ձեռքբերﬓերի և արդյնավետ կառավարման դիցերը: Հասկանալի
է, որ Ադրբեջանի հզորթյան և անշրջելի հաղթանակների, իսկ
Հայաստանի Հանրապետթյանը սպասվող «ապոկալիպսիսի» մասին
ադրբեջանական քարոզչական թեզերն Ադրբեջանի հասարակթյան
համար վերբալ տիրյթից փաստերի հարթթյն տեղափոխվել
անհրաժեշտթյան առջև են կանգնել, ﬕնչդեռ նյն Ալիևի ռեժիﬓ
այսօր չի կարող իր հաղթանակի մասին թեզը ապացցել՝ դիﬔլով
ռազմական արկածախնդրթյան: Այսինքն՝ արցախյան հիﬓահարցի
հետ կապված ստատ$ս քվոյի պահպան$ﬓ այսօր բխ$մ է Ադրբեջանի
շահերից (չնայած այն իրողթյանը, որ պատեհ առիթն օգտագործելով՝
Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանթյններին է ﬔղադրմ ստատս
քվոյի

պահպանման

համար):

Չնենալով

ռազմական

ագրեսիա

իրականացնել և ցանկալի արդյնքները երաշխավորված տեսնել
ռազմական, քաղաքական և այլ հսալի նախադրյալներ՝ այսօրինակ
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ճանապարհով Ալիևը ժամանակ է շահմ և ամրապնդմ սեփական
իշխանթյան պահպանման հիմքերը: Այս աﬔնի մասին են վկայմ ﬕ
շարք գործոններ, որոնցից կառանձնացնեինք հետևյալները.
1. Չնայած Ադրբեջանի ﬕայն ռազմական բյջեն գերազանցմ
է ՀՀ պետական բյջեն, այնաﬔնայնիվ տարբեր փորձագետների
գնահատմամբ իր մարտնակթյամբ և որակական հատկանիշներով
ադրբեջանական

բանակը

Արցախի

պաշտպանթյան

բանակի

և

ՀՀ զինված ժերի հաﬔմատ չնի այնպիսի առավելթյն, որը
երաշխավորված կդարձներ պատերազﬕ` իր համար ցանկալի ելքը:
Օրինակ,

Ռազմավարական

ինստիտտի

(The

հետազոտթյնների

International

Institute

for

ﬕջազգային

Strategic

Studies,

IISS, կենտրոնակայանը՝ Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա)) հրապարակած
«Ռազմական հավասարակշռ$թյ$ն 2013» խորագրով աﬔնամյա
զեկյցմ անդրադարձ է կատարվմ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված
ժերի ներժին  հնարավորթյններին: Զեկյցմ

նշվմ է, որ

ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը յրաքանչյր տարի զգալի
ֆինանսական ﬕջոցներ են հատկացնմ ռազմական ոլորտին: Սակայն,
եթե Հայաստանմ այդ նպատակներով տարեկան մոտ 400 մլն դոլար
է ծախսվմ (2012թ-ին՝ 394 ﬕլիոն), ապա Ադրբեջանմ անհաﬔմատ
ավելի շատ. ﬕայն 2012թ. Բաքվի ռազմական ծախսերը գնահատվել են
1 ﬕլիարդ 770 ﬕլիոն դոլար: Բրիտանացի փորձագետների համաձայն`
չնայած Ադրբեջանի ռազմական բյջեն ﬕ քանի անգամ գերազանցմ
է ՀՀ ռազմական բյջեն, այնաﬔնայնիվ Հայաստանի բանակն իր
մարտնակթյամբ գերազանցմ է ադրբեջանականին34:
2.

Համոզված

ենք,

որ

սա

շատ

լավ

են

գիտակցմ

նաև

Ադրբեջանի պատկան մարﬕնները, որոնք էլ իրականմ հակված չեն
պատերազմական գործողթյնների վերսկսմանը՝ հաշվի առնելով
չերաշխավորված հաղթանակի ռիսկայնթյնը և, ըստ այդմ, Ալիևյան
կլանի քաղաքական ասպարեզից դրս ﬓալ հավանականթյնը:
Ավելին, եթե հաշվի առնենք նաև ադրբեջանական բանակմ տիրող
բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, ապա աﬔն բան պարզ կդառնա: Ի
34
Տե՛ս Британские эксперты сравнили армии Армении и Азербайджана (2013), http://regnum.
ru/news/1636726.html
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դեպ, նշենք, որ ադրբեջանական բանակմ անառողջ մթնոլորտի մասին
դատողթյնը

հայկական

քարոզչական

ﬔքենայի

մտահղացմը

չէ. այդ մասին վկայմ են հենց Ադրբեջանի պատկան մարﬕնների
ներկայացցիչները: Այս տեսանկյնից, օրինակ, բավականին խոսն
է

Ադրբեջանի

ղեկավար

պաշտպանթյան

Սաբիրօղլի

նախարարի

պատասխանը

մամլո

լրագրողներից

ծառայթյան
ﬔկի

այն

դիտարկմանը, որ Ադրբեջանի բանակմ զանգվածային բնյթ են կրմ
բռնաբարթյնները: «Դրանք,- նշել է Սաբիրօղլն,- բռն$թյ$ններ
չեն: Պարզապես լավ սնվել$ հետևանքով երիտասարդ տղաների
մոտ ավելան$մ է տեստաստերոնի քանակը: Այսինքն՝ սեռական
բռն$թյան դեպքերը խոս$ն վկայ$թյ$նն են զինվորների լավ
սննդի: Ուշադր$թյ$ն դարձրեք՝ հայ զինվորների շրջանակներ$մ
երիտասարդներին (իմա՝ հավանաբար նկատի նի նորեկներին – Ա.Ս.)
բռն$թյան չեն ենթարկ$մ: Դա առաջին նշանն է այն բանի, որ հայ
զինվորները սոված են ﬓ$մ»35:
3. Պատերազմական

գործողթյնների վերսկսման հավանակա-

նթյնը բավականին ցածր է նաև այն պատճառով, որ լինելով նավթ
և գազ արտահանող պետթյն, որը որոշակի դերակատարթյն նի Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգթյան ապահովման գործմ՝ Ադրբեջանը Արևմտքին պետք է որպես տարածաշրջանային խաղաղթյան
համատեքստմ գործառնող պետթյն: Այսինքն՝ պատերազմական
գործողթյնների վերսկսմը կարող է վտանգել Բաք-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամղի և Բաք-Թբիլիսի-Էրզրմ գազամղի բնականոն աշխատանքը, ինչը լրջ հարված կլինի Եվրոպայի և այլ շահագրգիռ կողﬔրի էներգետիկ անվտանգթյանը: Իսկ նման բան Արևմտքն իրեն թյլ
տալ չի կարող:
4. Մյս կողﬕց` պատերազմական գործողթյնների վերսկսման
դեպքմ Ադրբեջանը կարող է բախվել «ներքին թշնամ» երևյթին: Լինելով բազմաէթնիկ պետթյն և հետևողականորեն իրականացնելով
տեղաբնիկ ժողովրդների ձլման կամ էթնիկ ծացման քաղաքականթյն՝ Ադրբեջանի իշխանթյններն այդաﬔնայնիվ չեն կարողացել
35

Մեջբ. ըստ Шедевры деазгопов (2012), http://www.yerkramas.org/2010/03/16/shedevrydeazgopov/
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վերջնականապես չեզոքացնել այն վտանգները, որոնք բխմ են ինքնթյան պահպանման խնդիր նեցող տեղաբնիկ ժողովրդներից: Չնայած
անկախթյան տարիների ընթացքմ Ադրբեջանի իշխանթյններին
որոշակիորեն հաջողվել է իրագործել վերջիններիս (թալիշներ, լեզգիներ, դիներ և այլն)) «գլխատմ»՝ ի դեմս նրանց մտավորական առաջնորդների սպանթյնների, ձերբակալթյնների և այլն36, սակայն այդ
հանգամանքը և արցախահայթյան ինքնորոշման փայլն օրինակը
որոշակի ազդակ են հանդիսացել էթնիկ ինքնագիտակցթյան բարձրացման համար: Այդ պատճառով է, որ իշխանթյնները հաճախ դիմմ են
ռեպրեսիվ ﬔթոդների՝ էթնիկական հիմքով ցանկացած շարժմ դեռևս
սաղﬓային վիճակմ վիժեցնել համար: Էթնիկական գործոնի հնարավոր ակտիվացմը կարող է պայմանավորված լինել նաև «ադրբեջանցի»
կոչվող կեղծ նախագծի պատճառով: Բանն այն է, որ «ադրբեջանցի» էթնոս գոյթյն չնի, իսկ ադրբեջանցի հասկացթյնը կոչված է փաստել այս կամ այն էթնոսի ներկայացցչի Ադրբեջանի քաղաքացի լինել
հանգամանքը: Իսկ ադրբեջանցի կամ ադրբեջանական ժողովրդ հասկացթյնները Ադրբեջանմ հիﬓականմ հասկանմ են թյրքական
ինքնթյան կրողը լինել կամ դառնալ համատեքստմ: Օրինակ, ադրբեջանցի պատմաբան Ֆարիդ Ալեկպերլին Ադրբեջանի ազգային գաղափարախոսթյան հետ կապված խնդիրներ քննարկելիս նշմ է, որ ազգային գաղափար ձևավորելց առաջ հստակ պետք է կողﬓորոշվել ինքնանվանման և էթնիկական պատկանելթյան առմով: Ըստ նրա, գոյթյն
նի դրա ընդաﬔնը երկ տարբերակ: «Եթե ﬔնք,- գրմ է Ալեկպերլին,ազգային գաղափարախոս$թյ$ն ձևավորենք ելնելով «ադրբեջանցի»
36
Օրինակ, 2007թ. փետրվարի 2-ին պետթյան դավաճանթյան ﬔղադրանքով
ձերբակալվեց և տասը տարվա ազատազրկման դատապարտվեց թալիշ հայտնի
մտավորական, Թալիշական մշակթային կենտրոնի տնօրեն, «Թոլիշի սյադո» («Թալիշների
ձայն») թերթի խմբագիր, թալիշագետ Նովրզալի Մաﬔդովը, ով 2 տարի անց մահացավ
բանտմ: Մաﬔդովի կնոջ համոզմամբ, ամսնն սպանել են (պատահական չէ, որ
տարբեր ﬕջազգային կազմակերպթյններ Ադրբեջանի իշխանթյններին հորդորմ
են հետաքննթյն անցկացնել Մաﬔդովի մահվան հետ կապված), իսկ իշխանթյնների
բարոյական և ֆիզիկական ճնշﬓերի արդյնքմ մահացել է թալիշ մտավորականի
որդիներից ﬔկը, մյսն էլ՝ հայտնվել բանտմ (տե՛ս Ա. Փաշայան, Թալիշական գործոնն
Ադրբեջանմ (2013), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=410, Я.
Амелина, Талышский вопрос в современном Азербайджане (2013), http://www.centrasia.ru/
newsA.php?st=1217577960 ):
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էթնոնիﬕց, որն ի հայտ է եկել 1930-ականներին Ստալինի նախաձեռն$թյամբ, ապա կստանանք այն, ինչ ստացել ենք: Այսինքն՝ կմտնենք
փակ$ղի կամ կձևավորենք հորին
րի ված
վ
ժող
ղովր
վրդի
դի ոչ կենս$նակ, արհեստական ազգային գաղափար: ...Իսկ եթե ﬔնք` Ադրբեջանի թյ$րքերս, վերադարձնենք ﬔր բնական ինքնանվան$մը՝ թյ$րք, որով
անվան$մ էինք ﬔզ հարյ$րավոր տարիներ՝ ﬕնչև 1930-ականների
վերջը, ապա կջարդենք Ստալինի պարտադրած «Գորդյան հանգ$յցը»
և կվերադառնանք ազգային գոյ$թյան նորմալ, բնականոն հ$ն: Արդյ$նք$մ՝ բազմաթիվ բարդ հարցերի պարզ պատասխաններ կտրվեն
և անլ$ծելի թվացող բազմաթիվ հարցեր ինքնըստինքյան կլ$ծվեն
(ընդգծ. իﬓ է - Ա.Ս.)37»:
5. Պատերազﬕ վերսկսման հավանականթյնը նվազ է նաև կրոնական կամ, տվյալ դեպքմ, իսլամական գործոնից բխող վտանգների
պատճառով: Հայտնի է, որ Ադրբեջանի գործող իշխանթյնների ﬕ
շարք «նորամծթյններ» դժգոհթյան ալիք էին բարձրացրել երկրի
մահﬔդական բնակչթյան շրջանակներմ, որոնց համաձայն` Ալիևյան
կլանն իր գործելաոճով կամ «գռեհիկ» աշխարհիկթյամբ շեղվել է իսլամական արժեքներից: Բացի այդ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը,
որ Ադրբեջանի բնակչթյան ﬔծ մասը իսլաﬕ շիա ղղթյան ներկայացցիչներ են, իսկ այս համատեքստմ Ադրբեջանի ներքաղաքական
կյանքի վրա իրանական ազդեցթյնը բավականին ﬔծանմ է, իսկ
վերջին տարիներին ժեղացել է լարվածթյնը Ադրբեջանի և Իրանի
ﬕջև, ապա հասկանալի է, որ իսլաﬕ սնի ղղթյնը ներկայացնող
Թրքիայի հանդեպ Ադրբեջանի եղբայրասիրթյնը կարող է նպաստել կրոնական հիմքով հակասթյնների խորացմանն  լարվածթյան
ավելացմանը:
Արդեն նշել ենք, որ Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբանթյան
«անատամ» լինել մասին վկայմ են օտարերկրյա բազմաթիվ փորձագետներ, որոնք ևս այն կարծիքին են, որ Ադրբեջանի ﬕլիտարիստական
հայտարարթյններն նեն առավելապես ներքաղաքական ենթատեքստ, իսկ պատերազﬕ հնարավոր վերսկսմը կարող է կործանարար
37
Ф., Алекперли, Национальная идеология Азербайджана (2013), http://www.kavkazweb.net/
forum/index.php?showtopic=51036
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լինել Ադրբեջանի համար: Օրինակ, իրանական «Նոր հեռանկարներ»
վերլծական կենտրոնի ղեկավար Միր Հասեմ Մոﬔնին Ռեգնմ ինֆորմացիոն գործակալթյանը տված հարցազրյցմ մասնավորապես
ասմ է. «Կան ﬕ շարք պատճառներ, որոնք թ$յլ են տալիս պնդել, որ
Բաք$ն առայժմ չի պատրաստվ$մ նոր պատերազմ հրահրել: Այստեղ
այլ խնդիր է. ընդդիմ$թյ$նը $ղիներ է փնտր$մ իր նպատակներին
հասնել$ համար, իսկ պաշտոնական Բաքվի ռազմատենչ հայտարար$թյ$նները $ղղված են ընդդիմադիր տրամադր$թյ$ններ $նեցող
քաղաքական $ժերին»38: Իսկ ռսաստանցի ռազմական փորձագետ,
«Ազգային պաշտպանթյն» ամսագրի խմբագիր Ի. Կորոտչենկոն 2012
թ. իր հարցազրյցներից ﬔկմ նշմ է, որ ադրբեջանական բանակն
իսկապես մարդկային ռեսրսի և զինտեխնիկայի առմով գերազանցմ
է հայկական կողﬕն, սակայն հնարավոր պատերազﬕ դեպքմ հանդես
կգա պարտվողի կարգավիճակմ: «…Չնայած Ադրբեջանը ﬔծացն$մ
է ռազմական մկանները, ավելացն$մ է պաշտպանական ծախսերը,ասմ է Ի.Կորոտչենկոն,- այն$աﬔնայնիվ, ռ$սաստանյան ռազմական
փորձագետների գնահատականներով, իր ռազմական պատրաստված$թյամբ հայկական բանակը հետխորհրդային տարածք$մ զիջ$մ է
ﬕայն բելոռ$սական զինված $ժերին՝ զբաղեցնելով երկրորդ տեղը:
…Մենք կարծ$մ ենք, որ եթե Ադրբեջանը սկսի ռազմական գործող$թյ$նները, ապա Հայաստանը կործանիչ ռազմական պարտ$թյան
կմատնի նրան՝ անկախ վերջինիս թվական և տեխնիկական առավել$թյ$ններից»39:
Ադրբեջանի հընթացս բազմապատկվող ռազմատենչ հայտարարթյնները կամ ռազմական հռետորթյնը սոսկ հերթական տեխնոլոգիական գործիքներն են քարոզ չական զինանոցմ, որոնք իրականմ
հասցեագրված են ներքին և արտաքին հասցեատերերի՝ հետապնդելով
տարբեր նպատակներ: Ներքին հասցեատերը ադրբեջանական հասարակթյնն է, որն այդ ռազմական հռետորաբանթյան համատեքստմ կարող է «արձանագրել» իշխանթյնների վճռականթյնը և
38

Азербайджан не готов к войне в Нагорном Карабахе: иранский эксперт (2012), http://
www.regnum.ru/news/1582231.html
39
Армения нанесет военное поражение Азербайджану, если Баку развернет боевые
действия (2013), http://www.newsarmenia.ru/exclusive/20120607/42676109.html
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ﬕջազգային մակարդակմ բարձրաձայնվող համարձակթյնը իրենց
պատկերացրած տարածքային ամբող ջականթյնը վերականգնել
հարցմ, իսկ արտաքին հասցեատերը հայկական կողﬓ է կամ ﬕջազգային հանրթյնը: Սակայն, ի տարբերթյն ներքին լսարանի, արտաքին լսարանին հասցեագրված ռազմաշնչ հայտարարթյնները
նպատակ նեն քաղաքական առավել շահեկան առևտր իրականացնել
 հայկական կողﬕն առավելագյն զիջﬓերի դրդել: Այսինքն՝ առկա
իրող$թյ$նների համատեքստ$մ Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբան$թյ$նն $նի իﬕտացիոն բն$յթ, որը ﬕտված է ներքին լսարանի առջև տվյալ քաղաքական կ$րսը լեգիտիմացնել$ն, իսկ արտաքին
լսարանի առջև որոշակի զիջ$ﬓերն առավել թանկ «վաճառել$ն»: Եվ
սա ﬕանգամայն հասկանալի է, քանի որ քաջ գիտակցելով պատերազﬕ
վերսկսման հարցմ ﬕջազգային հանրթյան ներկայացրած «վետոյի»
բովանդակթյնը՝ Ադրբեջանը պարզապես չի կարող պատեհ առիթը
բաց թողնել և ռազմաշնչ հայտարարթյններով երկ թիրախ չխոցել:
Այս համատեքստմ հատկանշական է ՀՀ նախագահի՝ 2010թ. Euronews
հեռստաալիքին տված հարցազրյցի (ՀՀ նախագահը պաշոնական
Բաքվին առաջարկել էր ստորագրել ժի չկիրառման համաձայնագիր)
և դրա հանդեպ Բաքվի հզախառն արձագանքի առնչթյամբ «Նեզավիսիմայա գազետա» թերթի հոդվածագրի անդրադարձը, ր նշվմ է.
«Այդքան էլ հասկանալի չէ, թե կոնկրետ ինչն է հ$նից հանել ադրբեջանական կողﬕն, քանի որ Հայաստանի ղեկավարի առաջարկը համապատասխան$մ է ղարաբաղ յան հակամարտ$թյան կարգավորման
վերաբերյալ թարմացված Մադրիդյան սկզբ$նքներին, որոնք ամբողջովին բացառ$մ են $ժի կիրառ$մը և դրական են գնահատվել Բաքվի
կողﬕց»40: Չենք կարող չհամաձայնել հոդվածագրի հետ այն առմով,
որ այստեղ իրոք «անհասկանալի» կամ, ավելի ստյգ, տարօրինակ պահ
կա, սակայն ի լրﬓ հոդվածագրի կարող ենք նշել, որ այդ «անհասկանալին» հասկանալի է դառն$մ, եթե առաջնորդվ$մ ենք Ադրբեջանի
ռազմական հռետորաբան$թյան ներքին և արտաքին լսարանների
տարանջատման ﬔթոդաբան$թյան դիրքերից:
40
Տե՛ս «ՀՀ նախագահի՝ $ժի չկիրառման համաձայնագիր ստորագրել$ առաջարկը հ$նից
հանել է ադրբեջանական կողﬕն» (2012), http://ar.newsarmenia.ru/arm1/20100323/42220168.
html
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Համոզված ենք, որ այնպիսի հիպոթետիկ իրավիճակմ, երբ, օրինակ,
ﬕջազգային հանրթյնը կամ Արևմտքը այլևս կախվածթյն չնեն
ադրբեջանական նավթից, Ի. Ալիևի ռազմական «երգ երգոցը» ﬔտամորֆոզներ կապրի և նա կկանգնի (եթե պահպանի իշխանթյնը)) քարոզչական նորանոր տեխնոլոգիաների մշակման անհրաժեշտթյան առջև:
Նախորդ շարադրանքի հետ կապված գցե կարող են հարցեր առաջանալ. եթե Ադրբեջանի ռազմական հռետորաբանթյնն նի սոսկ մանիպլ յատիվ բնյթ, ապա ինչ՞ հայկական կողմը Ադրբեջանի հասարակթյանը թյլ չի տալիս համոզվել դրա մանիպլ յատիվթյան ﬔջ, ինչո՞ւ
է ﬕջազգային հարթակներմ շարնակ բարձրաձայնմ ժի չկիրառման, հակամարտթյնը բացառապես խաղաղ ճանապարհով լծել
առաջնահերթթյնները, արդյո՞ք այդ աﬔնը խոցելի չի դարձնմ ﬔզ,
քանի որ կարող է տպավորթյն առաջացնել առ այն, որ դարձել ենք
Ադրբեջանի ռազմաշնչ արտահայտթյնների խայծի զոհը և ﬕջազգային հանրթյնից «աղերսմ» ենք երաշխավորել Ադրբեջանի սանձահարմը: Չբացառելով նման հարցադրﬓերի հնարավորթյնը՝
նշենք, որ դրանք չի կարելի արդարացված համարել: Բանն այն է, որ բանակցթյնների ժամանակ և այլ առիթների դեպքմ հայկական կողﬓ
առավելապես ներկայանմ է ﬕջազգային հանրթյան կողﬕց ընկալելի
կերպարի դիրքերից, որը պատրաստ է նախաձեռնողականթյն դրսևորել տարածաշրջանային խաղաղթյան ամրապնդման գործմ, որը դատապարտելով ժի կիրառﬓ  ատելթյան սերմանմը՝ որոշակիորեն ընդգծմ է արևմտյան արժեհամակարգի հետ իր ընդհանրթյնը և
այլն: Այսինքն՝ քաջ գիտակցելով այն հանգամանքը, որ ադրբեջանական
կողմը չի կարող կամ խիստ դժվարթյամբ կարող է համաձայնել ժի
չկիրառման վերաբերյալ փաստաթղթեր ստորագրել, և հետևողականորեն բարձրաձայնելով ժի չկիրառման անհրաժեշտթյան գաղափարը՝
հայկական կողմը, ըստ էթյան, կարողանմ է օգտագործել Ադրբեջանի իշխանթյնների խոցելի կողﬔրը, որի արդյնքմ Ադրբեջանը ﬕջազգային հանրթյանը ներկայանմ է ոչ ցանկալի կերպարի դիրքերից:
Ավելին, Ադրբեջանի ռազմատենչ հայտարարթյնները և հակահայկականթյնն ի ցյց դնելով՝ հայկական կողﬓ այսօրինակ ճանապարհով
ևս ﬔկ համոզիչ փաստարկ է ավելացնմ Ադրբեջանի կազմմ Արցախի
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և արցախահայթյան գտնվել ոչ թե աննպատակահարմարթյան, այլ
անհնարինթյան օգտին: Իհարկե, ասվածը չի նշանակ$մ, թե հայկական կողմը $ժի կիրառման անթ$յլատրելի$թյան գաղափարի շրջանառմամբ սոսկ օգտագործ$մ է ադրբեջանական կողﬕ թերիները, այլ
նշանակ$մ է, որ գիտակցելով սեփական և Արևմ$տքի շահերի ընդհանր$թյ$նը՝ կարողացել է դիվանագիտական հարթակ$մ կյանքի
կոչել ցանկալիի և օգտակարի ներդաշնակ ﬕասն$թյ$նը:
Պատերազﬕ հավանականթյան նվազ լինելը, անշշտ, չի կարող
սկզբնքորեն բացառել դրա հնարավորթյնը: Առաջիկայմ Ադրբեջանի ռազմական արկածախնդրթյան համար կարող է լինել ﬔկ հիﬓական
նախադրյալ: 2013թ. նախագահական ընտրթյնների համատեքստմ
սեփական իշխանթյան կորստի վտանգն  սեփական կարողթյնների պահպանման երաշխիքների բացակայթյնը Ալիևին կարող են դրդել
դիﬔլ ռազմական ագրեսիայի կամ արկածախնդրթյան: Հանգամանք,
որը չի կարելի բացառել, բայց և չի կարելի առավել քան իրատեսական
կամ անխսափելի համարել: Որքան էլ պատերազﬕ հավանականթյնն այսօր նվազ լինի, հայկական կողմը չպետք է զգոնթյնը թլացնի, քանի որ ստատս-քվոյի պահպանմամբ Ադրբեջանը կարող է քայլ
առ քայլ նախադրյալներ ստեղծել հաջողակ ռևանշիզﬕ համար: Այսինքն՝
հակառակորդին

թերագնահատելը և նրա թերթյններով սփոփվելը

պետք է բացառվեն քաղաքական պրագմատիզﬕ տրամաբանթյնից:
Հասկանալի է, որ Ալիևների ստեղծած տնտեսական «կայսրթյնը»,
որն առավելապես Ադրբեջանի նավթային և գազային ռեսրսների իշխանական յրացման, կոռպցիոն բրգի գործառնման հետևանք է՝ կարիք
նի երաշխավորված պաշտպանթյան: Այս համատեքստմ է, որ Ի. Ալիևի իշխանատենչթյնը դառնմ է ﬕանգամայն օրինաչափ, ինչն էլ, իր
հերթին, անհրաժեշտ է դարձնմ իռացիոնալ գործոնների ակտիվացﬓ
 ռեպրեսիվ ﬔթոդների կիրառմը: Ուստի, պատահական չէ, որ Ալիևը
հետևողական գտնվեց անհատի պաշտամնքը խորացնել, հակահայկականթյնը պետական մակարդակով քարոզել, էթնիկ փոքրամասնթյնների ձլման քաղաքականթյնը շարնակել, այլախոհթյնն  քաղաքացիական ազատթյնները ռեպրեսիվ ճանապարհով
չեզոքացնել հարցմ: Մոտեցﬓեր, որոնք վերջին տարիներին առավել
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բացահայտ և կոշտ քննադատթյան են արժանացել Արևմտքի առաջատար պարբերականների, մարդ իրավնքների պաշտպանթյամբ
զբաղվող կազմակերպթյնների, քաղաքական գործիչների և տարբեր
ինստիտցիոնալ կառյցների կողﬕց: Նաև այդ քննադատթյնների գոյթյամբ պետք է բացատրել այն, թե ինչ են Ադրբեջանի իշխանթյնները ստիպված եղել վիթխարի ֆինանսական ռեսրսներ ծախսել ﬕջազգային մակարդակմ Ադրբեջանի դրական իﬕջն ապահովել գործմ՝ կազմակերպելով «անառողջ» պետականթյան «կոսﬔտիկ
վիրահատթյններ» ի դեմս Եվրատեսիլի, համաշխարհային աստղերի
ﬔնահաﬔրգների, ՄԱԿ անվտանգթյան խորհրդի ոչ մշտական անդամ
դառնալ և այլն:
Պարզ է, որ մարդ իրավնքների և ժողովրդավարական արժեքների
պահպանման հարցմ Արևմտքի ոչ հետևողական գործելաոճը երբեﬓ
նպաստմ է տարբեր պետթյններմ իշխանթյնների կամայականթյններին: Այս տեսանկյնից Ադրբեջանը ոչ թե բացառթյն է, այլ
խոսն օրինակ: Սակայն այսօր արդեն ալիևյան կլանը շատ լավ գիտակցմ է, որ անցել է «թյլատրելիի» սահմանը և օտարերկրյա մամլմ
ալիևյան ռեժիմը ﬔրկացնող, «արաբական գարնան» ալիքից չերաշխավորված Ադրբեջանի մասին հրապարակﬓերը կոչված են փաստել, որ
Ալիևի նավթային ահաբեկչ$թյ$նը կարող է զրկվել նախկին ներժից,
որ արևմտյան արժեքների  շահերի ﬕջև հակասթյնների խորացմը
կամ այդ արժեքները շահերի «զոհասեղանին» դնել քաղաքականթյնը հեռանկարմ կարող են աղետաբեր լինել նյն Արևմտքի համար:
Ադրբեջանի իշխանթյնների վոլ յնտարիզﬕ և դրա դեմ հնարավոր բողոքի նախադրյալների մասին է վկայմ նաև աﬔրիկյան AON ոչ
կառավարական կազմակերպթյան ներկայացրած 2012թ. քաղաքական
ռիսկերի ինդեքսը, որի համաձայն արաբական երկրների հեղափոխական
ալիքը ﬔծացրել է քաղաքական ռիսկերը աշխարհի 21 պետթյններմ,
այդ թվմ՝ Ադրբեջանմ41: Ուստի պարզ է դառնմ, թե ինչ Ադրբեջանի
2013թ. պետական բյջեի նախագծմ նախատեսվմ էր շրջ 12 տոկոսով ավելացնել ներքին գործերի և դատական մարﬕնների ֆինանսավո41

А. Элибегова, Азербайджан и Армения в международных рейтингах (2012), http://www.
regnum.ru/news/1515882.html
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րմը, ﬕնչդեռ առող ջապահթյան, սոցիալական պաշտպանթյան և կրթթյան ոլորտներմ ավելացﬓերը համապատասխանաբար` 0.5, 1.6
և 1.6 տոկոս42: Ակնհայտ է, որ թվերի այսօրինակ բաշխվածթյնը պատահական չէ, քանի որ սպասվող ընտրթյններմ ևս, Ալիևը ստիպված
է լինել ապավինել ժայինների հավատարմթյանն  դատական մարﬕնների կողﬕց քաղաքական «վհկների» դատապարտմանը: Մինչդեռ
Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման արդյնքները կամ, ավելի ստյգ,
նավթի և գազի արտահանման շնորհիվ պետական բյջեի ավելացմը
աﬔնից առաջ կարող էր ﬕտված լինել սոցիալական պաշտպանվածթյան և ժողովրդի բարեկեցթյան ապահովմանը, ինչը, սակայն, Ալիևի կլանի առաջնահերթթյնների ﬔջ չի մտնմ: Իհարկե, դա նի իր պատճառները, քանի որ Ալիևն ժայինների ﬕջոցով իշխանթյան պահպանման երաշխիքներն է ամրապնդմ, իսկ փախստականների խնդիրների
չլծվածթյամբ և ժողովրդի ոչ բարեկեցիկ կյանքի գործոնով մշտարդիական է պահմ արտաքին թշնամ՝ հայթյան և Հայաստանի գործոնը:
Այսինքն՝ հզոր ժայիններ և բանակ նենալ գործոնը ներկայացնելով որպես ազգային անվտանգթյան առաջնահերթթյն՝ Ադրբեջանի
գործող իշխանթյնները փորձմ են լեգիտիմացնել և բացատրել առկա
սոցիալական խնդիրներն «ագրեսոր» Հայաստանի Հանրապետթյան,
հայկական լոբբիի դեմ խոհեմ և պլանավորված պայքար մղել անհրաժեշտթյան համատեքստմ:Ավելին, չնայած Ադրբեջանի պետական բյջեն վերջին տասնամյակմ արձանագրել է ահռելի մտքեր կամ աճ43, այնաﬔնայնիվ դա չի վկայմ Ադրբեջանի տնտեսթյան համաչափ կամ
արդյնավետ զարգացման մասին: Օրինակ, Ադրբեջանի 2013թ. պետա42

Տե՛ս А. Ибрагимли, В 2013 году правительство Азербайджана по-прежнему будет щедро на
содержание силовых структур (2012) http://vesti.az/news/133978/
43
Ադրբեջանական «Ռազմավարական հետազոտթյնների կենտրոն»-ի տնտեսական
վերլծթյնների և համաշխարհայնացման հարցերի բաժնի գիտաշխատող Զար
Վելիևն «2013թ. պետական բյջեն» թեմայով ելյթի ժամանակ ներկայացրել է Ադրբեջանի
պետական բյջեի դինաﬕկան՝ 2003-2013թթ. կտրվածքով: Համաձայն նրա ներկայացրած
տվյալների՝ 2013թ. Ադրբեջանի պետական բյջեն կազմմ է 24.4 ﬕլիարդ դոլար եկամտային
մասով և 25.2 ﬕլիարդ դոլար ծախսային մասով: 2003թ. Ադրբեջանի պետական բյջեի
ցցանիշները 2013թ. բյջեն, համաձայն ադրբեջանցի գիտաշխատողի, գերազանցմ
է համապատասխանաբար 15.7 և 16 անգամ (այս մասին տե՛ս А. Салаева, Бюджет
Азербайджана составляет 76% бюджета Южного Кавказа – ЦСИ (2013), http://www.1news.az/
economy/20121218121718950.html):

49

կան բյջեի նախագծմ մտքերի շրջ 73 տոկոսը կազմավորվմ էր
նավթի և գազի հաշվին, իսկ ոչ նավթային սեկտորի «մասնակցթյնը»
պետական բյջեմ չնչին էր: Տնտեսական հետազոտթյնների կենտրոնի ղեկավար Գ. Իբադօղլի համաձայն, Ադրբեջանի պետական բյջեի
ոչ նավթային հատվածմ ﬔկ շնչին բաժին է ընկնմ $715, Վրաստանմ՝
$1010, իսկ Հայաստանմ՝ $1000 ԱՄՆ դոլար (քանի որ ՀՀ բյջեմ նավթային հատված երբևիցե չի եղել, ﬓմ է ենթադրել, որ Գ. Իբադօղլն
ՀՀ բյջեի ոչ նավթային հատված ասելով նկատի է նեցել ոչ հանքային
արդյնաբերթյան հատվածը)44: Սա ﬕ կողﬕց վկայմ է այն մասին, որ
Ադրբեջանի տնտեսթյնը զարգանմ է առավելապես բնական պաշարների արդյնահանման հաշվին և նի կախվածթյն դրանից, իսկ մյս
կողﬕց` այն մասին, որ վերջին տարիներին նավթի արդյնահանման ծավալների կրճատման ﬕտմը և նավթի համաշխարհային գների տատանﬓերը կարող են առաջիկայմ կաթվածահար անել կամ բացասաբար
անդրադառնալ Ադրբեջանի տնտեսթյան վրա: Ողջ վերոշարադրյալի
համատեքստմ հասկանալի է դառնմ, որ Ադրբեջանի հակահայկական
քարոզ չթյնը որոշակիորեն հետևանք է իշխանթյան վերարտադրման և դրա քաղաքական անայլընտրանքայնթյան պատրանքը ստեղծել ալիևյան նպատակադրման, ինչը, իր հերթին, ﬕջազգային հանրթյան ոչ հետևողական դատապարտման արդյնքմ հարևան երկրմ ﬔծ
հաջողթյններ է արձանագրել: Հասկանալի է նաև, որ հարևան երկրմ
պետական մակարդակով իրականացվող հայատյացթյան քաղաքականթյնը որոշակիորեն պայմանավորված է արցախյան պատերազմմ
կրած պարտթյան հոգեբանական հետևանքների և պատմթյան կեղծման արդյնքմ ձևավորված ես-կոնցեպցիայի գործոնի շահարկմամբ:

44

73% доходов бюджета Азербайджана формируется за счет нефти и газа (2012),
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/polit/1593796.html#ixzz2DYDAmsfU: Այս խնդրի հետ
կապված տե՛ս նաև` «Ադրբեջանի պետական բյ$ջեի երեք քառորդը սնվ$մ է նավթային
ոլորտից» (2013), http://times.am/?l=am&p=4456:
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3. Ռաﬕլ Սաֆարովի հերոսաց$մը հակահայկական քարոզչ$թյան
նախադրյալների համատեքստ$մ
3.1 Արևմտքը և ադրբեջանահնգարական «սիրախաղը»
Ռաﬕլ Սաֆարովի45 արտահանձնման, Ադրբեջանի նախագահ Ի. Ալիևի կողﬕց նրան ներմ շնորհել և ﬕ շարք նյթական պարգևների
արժանացնել փաստը բռն արձագանք գտավ ինչպես Հայաստանմ,
այնպես էլ արտերկրմ: Հայկական կողﬕ ակտիվ և դատապարտողական գործողթյններին (օրինակ, օտարերկրյա դիվանագիտական կորպսի ներկայացցիչների հանդիպման ժամանակ ՀՀ նախագահի ելյթը, Հնգարիայի հետ ՀՀ դիվանագիտական հարաբերթյնների խզմը և այլն)) հաջորդեցին ﬕջազգային կազմակերպթյնների և տարբեր
պետթյնների արձագանքները, որոնցմ կարելի էր նկատել Ադրբեջանի իշխանթյններին ղղված ինչպես կոշտ, այնպես էլ «սեթևեթող»
գնահատականների կամ ﬔղադրանքների: Հանն արդարթյան նշենք
նաև, որ ի տարբերթյն եղելթյան առաջին օրերի՝ հետագայմ Արևմտքի արձագանքները աստիճանաբար ավելի կոշտ  դատապարտողական դարձան, ինչը, համոզված ենք, պայմանավորված էր նաև հայկական կողﬕ ակտիվ  նախաձեռնողական գործողթյններով:
Հայտնի է, որ Սաֆարովի արտահանձնման առնչթյամբ Հայաստանմ բողոքի ալիքը օրեր շարնակ բարձր մակարդակի վրա էր, որն ղեկցվեց նաև Հնգարիայի դրոշի այրմամբ, ինչը բացասական գնահատվեց ՀՀ նախագահի կողﬕց: Դիﬔլով հասարակթյանը և հատկապես
երիտասարդներին՝ Նախագահը խնդրեց Հնգարիայի դրոշը չդիտարկել իշխող կսակցթյան կամ վարչապետի խորհրդանիշ, չթշնամանալ
հնգար ժողովրդի հետ, քանզի բողոք արտահայտելիս «ﬔնք չպետք է
դավաճանենք ինքներս ﬔզ $ ﬔր արժեքները»46: Համոզված ենք, որ
45
2004 թվականին ՆԱՏՕ-ի շրջանակներմ Հնգարիայի Բդապեշտ մայրաքաղաքմ
տեղի նեցող դասընթացների ժամանակ ադրբեջանցի սպա Ռաﬕլ Սաֆարովը հայազգի սպա
Գրգեն Մարգարյանին քնած ժամանակ սառնասրտորեն կացնահարել էր: Ռ. Սաֆարովը
հնգարական դատարանի կողﬕց դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման, սակայն 2012թ.
Հնգարիայի կառավարթյնը Ռ. Սաֆարովին արտահանձնեց Ադրբեջանին, իսկ վերջինս
նրան ներմ շնորհեց  բարձրացրեց զինվորական կոչմը:
46
Սերժ Սարգսյանը հորդոր$մ է չայրել Հ$նգարիայի դրոշը (2013), http://news.am/arm/
news/119601.html
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ﬕջազգային հնչեղթյն ստացած Սաֆարովի դեպքի համատեքստմ
այս «հաղորդագրթյնը» արդարացիորեն պետք է օժանդակեր հայ և
ադրբեջանական հասարակթյնների ﬕջև տարբերթյններն րվագծելն, ինչը չափազանց կարևոր է ՀՀ համար: Բանն այն է, որ այս
հորդոր-խնդրանքը կոչ էր որոշ պաշտոնյաների տմարդի գործողթյան
հիմքմ տեսնել ոչ թե նրա ազգային պատկանելթյան փաստը (առավել ևս այն դեպքմ, երբ հնգարացիները ևս բողոքի էին դրս եկել),
այլ՝ կոնկրետ մարդն: Իսկ սա նշանակմ է, որ գործ նենք ադրբեջանական մոտեցմանը տրամագծորեն հակառակ դիրքորոշման հետ, քանզի եթե Ադրբեջանմ մարդ որպիսթյնը պետք է գնահատվի իր ազգային պատկանելթյամբ, ապա ՀՀ պետական մոտեցման համաձայն՝
մարդ անհատական առանձնահատկթյամբ:
Կասկածից վեր է, որ նավթադոլարների կովկասյան «արքայի» այսպես
կոչված «մարդասիրական» քայլը յրաքանչյր ող ջախոհ մարդ, առավել ևս արևմտյան արժեհամակարգը կրող անհատների համար ոչ ﬕայն
անընդնելի էր, այլև սեփական արժեքային համակարգին հասցեագրված ապտակ էր: Պատահական չէ, որ տարբեր պետթյններմ (այդ
թվմ՝ Հնգարիայմ)) տեղի նեցան բողոքի նաև «ոչ հայկական» ակցիաներ՝ ընդդեմ քնած մարդն սպանել խիզախթյն նեցող մարդասպանի հերոսացմանը այնպիսի պետթյան կողﬕց, որը թեկզ սոսկ
պաշտոնապես, բայց հայտարարել է «եվրոպական արժեհամակարգին»
հավատարմթյան մասին:
Տարիներ շարնակ հայատյացթյնը պետական քաղաքականթյան կարևոր բաղադրիչ հռչակած «հանդրժող և հմանիստ» Ադրբեջանի իշխանթյններից այլ բան սպասելն անիրատեսական կլիներ, սակայն խնդիրն այն է, որ մարդասպանի «հերոսացման» գործմ իր լման
է նեցել նաև արևմտյան արժեհամակարգի ներկայացցիչ երկրներից
Հնգարիան, որն իր գործողթյններով «նավթաբյրով» գայթակղված
արժեքային առևտրականի խոսն վկայթյնը դարձավ՝ ստվերելով
արևմտյան արժեհամակարգի հանդեպ շատերի հավատը: Ավելին, եվրոպական երկրներից կամ կառյցներից շատերի «հերթապահ» խոսքեր
հիշեցնող գնահատականները թյլ են տալիս պնդել, որ արևմտյան երկրները հանն այսօրեական կամ հեռահար շահերի պատրաստ են կտրել
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այն ճյղը, որի վրա նստած են: Այսինքն՝ ﬕասնական արժեքային համակարգ «դավանող» Եվրոպան հաճախ ներկայանմ է այնպիսի որակներով, որոնց համատեքստմ եվրոպական արժեքները հանդես են գալիս
սոսկ որպես ﬕջոց, այլ ոչ որպես նպատակ: Այս տեսանկյնից բավականին խոսն են նաև 20-րդ դարի առաջին կեսմ 1915 թվականի հայոց ցեղասպանթյան հանդեպ եվրոպական պետթյններից շատերի
վերաբերմնքի յրակերպթյնները: «Անգլիան, Ֆրանսիան,- գրմ
է Գ. Նժդեհի ընկեր Հ. Ասատրյանը,- ցնց$եցին, անշո՛ւշտ, հայկական
եղեռնից, բայց նրանք ց$ցահանեցին ո՛չ թէ չարիքի դէմ մաքառել$,
այլ` նրանից օգտ$ել$ կամք: Լոնդոնի թէ Փարիզի կառավար$թիւնների ձեռք$մ հայկական նահատակ$թիւնը դարձաւ քարոզ չ$թեան
անփոխարինելի զէնք` Գերմանիայի դեմ»47: Ասվածը, թերևս, բացառթյն չէ նաև Ռ. Սաֆարովի արտահանձնման պարագայմ, քանի որ
որոշակիորեն ցնցվելով սառնասիրտ մարդասպանի գործողթյններից
և պաշտոնական Բաքվի կողﬕց հերոսացﬕց՝ Արևմտքն իր քննադատական մոտեցﬓերով առավելապես դրսևորմ է եղելթյնից օգտվել, քան արմատացող չարիքը վերացնել կամք: Ուշագրավ է, որ խնդրո
առարկա հարցմ Արևմտքի ﬔղավորթյնը փաստել է նաև Ադրբեջանմ Թրքիայի դեսպան Հլսի Կիլիչը, սակայն ի տարբերթյն
ﬔր ըմբռնման՝ հանդես է եկել հետևյալ խոսքերով. «Տեղի $նեցածի ﬔղավորը Արևմ$տքն է: Եթե նա չի $զ$մ Ռաﬕլ Սաֆարովի հետ կատարված իրադարձ$թյ$նների հերթական կրկն$թյ$նը, ապա պետք
է պաշտպանի Ադրբեջանի արդար դիրքորոշ$մը, արագ կերպով լ$ծի ղարաբաղ յան հակամարտ$թյ$նը»48: Այսինքն՝ թրք դիվանագետի
համոզմամբ, ղարաբաղ յան հակամարտթյնը պետք է լծվի ոչ թե հակամարտող կողﬔրի, այլ Արևմտքի կողﬕց, որ Ադրբեջանի դիրքորոշմը ﬕակ ճշմարիտն է և այն արդարացնմ է Սաֆարովի գործողթյնները: Հանգամանք, որը վկայմ է այն մասին, որ թրք դիվանագետի
ըմբռնմամբ` արդարթյան հաստատման փափագը կարող է սրբագործել
աﬔն ﬕջոց: Թերևս այս տրամաբանթյամբ էլ առաջնորդվել են սյն
դեսպանի նախորդները, որոնք իրենց պատկերացրած «արդարթյան»
47

Հ. Ասատրյան, Հատընտիր, Եր., 2004, էջ 194:
Տե՛ս No Comments: Цитаты официальных лиц Азербайджана (2012), http://misinformative.
info/?p=4212
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հաստատման մոլցքով տարված՝ 1915 թվականին կազմակերպեցին և
հեշտթյամբ իրագործեցին հայոց ցեղասպանթյնը:
Ավելին, տարիներ շարնակ Արևմտքը կարծես հավասարը հավասարի սկզբնքով էր գնահատմ ՀՀ և Ադրբեջանի ժողովրդավարական
բարեփոխﬓերի ընթացքը՝ չնայած այն հանգամանքին, որ բազմաթիվ առﬓերով ՀՀ ձեռքբերﬓերը որակապես տարբերվմ են Ադրբեջանի «ձեռքբերﬓերից» կամ, ավելի ստյգ, ժողովրդավարական
հետընթացից: Արևմտյան այս հանցավոր էգալիտարիզմը կամ հավասարապաշտթյնը, ինչպես արդեն նշել ենք, նպաստեց այն բանին, որ
Ադրբեջանի իշխանթյնները պետական մակարդակով շարնակեցին
այնպիսի «արժեքների» քարոզﬓ  արմատավորմը իրենց երկրմ
(օրինակ՝ այլատյացթյն և այլն), որոնք առնվազն հոգևոր «սրտխառնոց» պետք է առաջացնեին այդ նյն արժեքներից տժած Արևմտքմ:
Սաֆարովի հերոսացման փաստն  Ադրբեջանի ապաժողովրդավարական և եվրոպական ընտանիքի արժեհամակարգին ոչ պատշաճող
քաղաքականթյնը Արևմտքին պետք է ստիպի վերանայել «հարավկովկասյան էգալիտարիզմը», հաշվի նստել հայկական հանդրժողականթյան և ադրբեջանական անհանդրժողականթյան փաստի հետ:
Հակառակ պարագայմ Արևմտքը կամ Եվրոպան պետք է խոստովանեն, որ իրենց կողﬕց հռչակված արժեքներն առավելապես քաղաքական
աճրդի պարագաներ են, որոնք սպասմ են իրենց առատաձեռն գնորդին: Ավելին, այս աﬔնը ևս ﬔկ անգամ կոչված է հաստատել այն, որ
արցախահայթյան անկախթյան ﬕջազգային ճանաչﬓ այլընտրանք
չնի:
Չնայած նշյալ դեպքերը ցյց տվեցին, որ եվրոպական արժեքները այդ
արժեքների «ջահակիրներից» շատերի համար ﬕգցե սոսկ քաղաքական գործիքներ են, սակայն դա չի նշանակմ, թե խնդիր նենք սկզբնքորեն հրաժարվել այդ արժեքներից49 և որպես ԵԽ անդամ պետթյն
պետք է վերանայենք ﬔր արժեքային կողﬓորոշﬓերը: Արժեքը չի դա49

Աﬔնից առաջ նկատի նենք քրիստոնեական արժեհամակարգը, քանի որ, ինչպես
իրավացիորեն փաստմ են արևմտյան և ոչ արևմտյան հեղինակներից շատերը
(օրինակ՝ Պատրիկ Բյքենեն, Քրիստոֆեր Կոկեր, Գաբրիել Վահանյան և այլն), այսօրվա
Արևմտքը ﬔծապես հեռացել է իր քաղաքակրթական արմատներից կամ թևակոխել է
հետքրիստոնեական ժամանակաշրջան:
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դարմ արժեք լինել նաև այն պարագայմ, երբ որոշ ինստիտցիոնալ
կառյցներ կամ պետթյններ փորձմ են «արժեզրկել» դրանք:
Հանն արդարթյան նշենք, որ Սաֆարովի հերոսացﬕց օրեր անց
(նաև հայկական կողﬕ ջանքերի շնորհիվ)) Արևմտքն ի վերջո հընթացս
հանդես եկավ ոչ ﬕայն հերթապահ քննադատթյամբ, այլև խիստ դատապարտողական բնյթի հայտարարթյններով և առարկայական
բանաձևով: Բանն այն է, որ 2012թ. սեպտեմբերի 13-ին Եվրոպայի խորհրդարանն ընդնեց Սաֆարովի դեպքի առնչթյամբ համապատասխան
բանաձև50, որտեղ արձանագրված են հստակ ﬔղադրանքներ և խիստ
քննադատթյն Ադրբեջանի իշխանթյնների հասցեին: Խնդիր չնենալով բանաձևի բոլոր դրյթներին անդրադառնալը՝ փաստենք ﬕայն,
որ դրանմ հստակ ամրագրված է, որ Գ. Մարգարյանի սպանթյնը
տեղի է նեցել առանց զղջման և նրա հայ լինել պատճառով, ինչը,
անշշտ, հերթական հարվածն էր ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի
կողﬕց շրջանառված այն դրյթին, թե Սաֆարովը կացնահարել է հայ
սպային Ադրբեջանի դրոշն անարգել, հայկական ագրեսիայից տժած
լինել պատճառով: Ավելին, ընդհանրացնելով բանաձևի դրյթները՝
փորձագետներից ﬔկը դրանցմ տեսնմ է Եվրոպային անհանգստացնող հետևյալ հանգամանքները.
Ադրբեջանը, լինելով ԵԽ անդամ, ՄԱԿ անդամ և ՄԱԿ ԱԽ ժամանակավոր անդամ, ԵՄ «Արևել յան գործընկերթյն» ծրագրի մասնակից և
ստանձնած լինելով դրանց շրջանակներմ ընդնված փաստաթղթերմ
առկա արժեքները պահպանել պարտավորթյններ (սա ղղակի արձանագրված է ԵԽ բանաձևմ), թքած նի այդ արժեքների անկյնաքար
համարվող երկ կարևորագյն` մարդ իրավնքների պաշտպանթյան և օրենքի գերակայթյան սկզբնքների վրա:
Ադրբեջանի գործողթյնները ﬕտված են տարածաշրջանային լարվածթյան ժգնացմանը և սպառնմ են անվտանգթյանն  կայնթյանը, վտանգմ են խաղաղ գործընթացի հանգցալծﬓ  երկ
հասարակթյնների ﬕջև երկխոսթյնը51:
50

Բանաձևի տեքստը տե՛ս հետևյալ էլեկտրոնային հասցեմ. http://www.panorama.am/am/
politics/2012/09/14/report/
51
Ա. Մինասյան, Եվրոպային խստթյան բացակայթյան ﬔջ չես ﬔղադրի (2012), http://
panorama.am/am/politics/2012/09/14/european-rezolution/
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Չնայած բանաձևը բխմ է հայկական կողﬕ շահերից՝ այնաﬔնայնիվ դա չի նշանակմ, որ պետք է ﬔր զգոնթյնը կորցնենք և բավարարվենք արձանագրված հաջողթյամբ, քանզի այդ փաստաթղթը
«ընդաﬔնը հենարան է տալիս` հիմք, բազիս: Իսկ թե ինչ տեսք կ$նենա վերնաշենքը, կախված է նաև ﬔզանից` որքան տարբեր կլինեն
ﬔր պետ$թյ$նն $ հասարակ$թյ$նն իր հարևանից և որքանով կկարողանան այդ տարբեր$թյ$նն ի ց$յց դնել: Հաﬔնայնդեպս, առաջին
քայլը հ$սադրող է»52:
Հասկանալի է, որ Ռաﬕլ Սաֆարովի արտահանձնման և հերոսացման
հանդեպ Արևմտքի վերաբերմնքի մասին դատողթյններն առավելապես ﬕտված էին տխրահռչակ իրողթյան հետ կապված ﬕջազգային
մակարդակի որոշ խնդիրների րվագծմանը: Սակայն Սաֆարովի դեպքը
ոչ պակաս հետաքրքիր և հետազոտական տեսանկյնից կարևորթյն
ներկայացնող է, երբ այն քննարկվմ է արցախյան հակամարտթյան
լծման հեռանկարների և ադրբեջանական իրականթյան տարբեր կողﬔրի համատեքստմ: Ընդ որմ, ադրբեջանական իրականթյան տարբեր կողﬔր ասելով` աﬔնից առաջ նկատի նենք Ադրբեջանի քաղաքական և էթնոմշակթային կյանքի որոշ առանձնահատկթյններ, քանզի
դրանց համատեքստմ է, որ Սաֆարովի ազատ արձակﬓ  հերոսացմը ոչ ﬕայն հասկանալի է դառնմ, այլև օրինաչափ:

52

Նյն տեղմ:
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3.2. Սաֆարովի հերոսաց$մը և
Ադրբեջանի «պյ$ռոսյան հաղթանակը»53
Սաֆարովի արտահանձնման պատճառով առաջացած դժգոհթյնները ﬕանգամայն հասկանալի են, քանի որ ազգային հողի վրա առանձնակի դաժանթյամբ կատարված, ﬕջազգային հնչեղթյն ստացած և
Ադրբեջանի կողﬕց «լեգիտիմացված» սպանթյնը ի վերջո չղեկցվեց
համապատասխան պատժաչափի ամբող ջական կիրառմամբ: Իրողթյն, որը շատերի կողﬕց հապճեպորեն որակվեց որպես հայ ժողովրդի,
ՀՀ իշխանթյնների պարտթյն և ադրբեջանական կողﬕ հաղթանակ: Հայաստանյան քաղաքական ժերից շատերն արձագանքելով Սաֆարովի արտահանձնման փաստին՝ շտապեցին զգացմնքածին հայտարարթյններ անել և պատեհ առիթը չկորցնել ՀՀ իշխանթյններին
քննադատել համար: Իրողթյն, որը կարելի է հասկանալի համարել
իշխան$թյ$նների հանդեպ վստահ$թյան դեֆիցիտ ձևավորել$ կամ
այն խորացնել$ նպատակադրման համատեքստ$մ, սակայն խիստ
անհասկանալի, երբ արտահանձն$մը դիտարկվ$մ է որպես հայկական կողﬕ աներկբա պարտ$թյան դրսևոր$մ: Առաջին հայացքից,
անշշտ, Ադրբեջանը կարողացավ ապահովել հաղթանակի պատրանքը, կարողացավ ﬕջազգային մակարդակմ «հարցեր լծողի» կերպարով ներկայանալ, սակայն սա հարցի ﬕայն արտաքին և զգացմնքային
կողﬓ է: Ուստի, Ռ. Սաֆարովի արտահանձնման և հերոսացման փաստին պետք է մոտենալ ոչ թե հզական, արժեքային գնահատականների,
53
Պյռոսն Էպիրյան արքա էր (մ.թ.ա. 319-272), հին ժամանակների հայտնի
զորահրամանատար, որը նպատակ նենալով ստեղծել հզոր տերթյն, խառնվմ է
հռոﬔացիների և հյների ﬕջև պատերազﬕն: 280թ. տանելով իր առաջին հաղթանակը
հռոﬔական լեգեոնների նկատմամբ Հերակլեայի մոտ` Պյռոսը մտահղանմ է նոր
արշավանք իրականացնել և 279թ. Ասկլայի մոտ ջախջախմ է հռոﬔացիներին: Սակայն
այս երկրորդ պատերազﬕ արդյնքմ Պյռոսն այնքան զոհեր և մարդկային, նյթական
ռեսրսների կորստ է նենմ, որ բացականչմ է. «Եվս ﬔկ նման հաղթանակ և ես
կործանված եմ»: Իրականմ, հաջորդ ճակատամարտի ժամանակ` 278թ., Պյռոսը գլխովին
ջախջախվմ է հռոﬔացիների կողﬕց և իր զորքերի ﬓացորդի հետ փախչմ է Էպիր:
Այստեղից է առաջացել «պյռոսյան հաղթանակ» արտահայտթյնը, որն օգտագործվմ է
փոխաբերական իմաստով` նշանակելով պարտթյան հավասարազոր հաղթանակ, այսինքն`
հաղթանակ, որը տրվմ է ահռելի չափերի հասնող զոհերի և անդառնալի կորստների գնով
(տե՛ս Е. Язовицкий, Говорите правильно, Л., 1969, с.217-218):
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այլ քաղաքական զարգացﬓերի սթափ, ռացիոնալ հաշվարկի դիրքերից: Իհարկե, Գ. Մարգարյանի որդեկորյս ծնողների և հարազատների
համար խիստ դժվար կամ անհնար է համակերպվել հերոսացված մարդասպանի ազատթյան, իսկ հայ ժողովրդին՝ հայատյացթյան անպատժելիթյան փաստի հետ, սակայն փաստը ﬓմ է փաստ և անհրաժեշտ
է առանց ավելորդ հզականթյան պարզել այդ փաստից բխող բոլոր
դրական և բացասական հետևանքները:
Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի իշխանթյնների «սաֆարովասիրթյնը» լրջ հարված հասցրեց հարավկովկասյան տարածաշրջանմ խաղաղթյան հաստատման գործընթացին, արցախյան հակամարտթյան
շրջ ընթացող բանակցթյններմ առաջընթաց արձանագրել հնարավորթյններին: Ավելին, ազերիների դրոշն անարգած հայից (սա
ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի հերթական և անգրագետ թեզերից
է, որը հերքվել է դատավարթյան ընթացքմ)) սոսկ քնած ժամանակ
«պատիվ» պահանջած և «ասպետական» ոգով դաստիարակված ադրբեջանցի մարդասպանի հերոսացմը խորապես նպաստեց հայ-ադրբեջանական հարաբերթյնների կարգավորման ռեսրսների կորստին: Ի.
Ալիևը ձեռքի «գեղեցիկ» ﬕ շարժմով համայն աշխարհին ի ցյց դրեց,
որ բնավ շահագրգռված չէ բանակցային գործընթացմ դրական զարգացմ ապահովել, հայերի հանդեպ ատելթյան մթնոլորտը կազմաքանդել, ռազմաշնչ հռետորաբանթյան մանիպլ յատիվ ներժից
հրաժարվել հարցմ: Արցախյան պատերազմմ հայկական կողﬕց
կրած պարտթյնը ﬔկնաբանելով որպես պատմական անարդարթյան և հայկական ագրեսիայի վառ արտահայտթյն՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները պարզապես շահարկեցին տարածաշրջանային հակամարտթյան չկարգավորվածթյան գործոնը և փորձեցին այն օգտագործել
ներքին կոնսոլիդացիայի ապահովման  սեփական «ազգանվեր» առաքելթյան հիﬓավորման համար: Պատահական չէ, որ Սաֆարովի արտահանձնմանն  հերոսացմանը հաջորդեցին Ադրբեջանի հասարակական-քաղաքական կյանքի երևելիներից շատերի հոգեցնց քաղաքական
«բաժակաճառերը», որոնցմ Ադրբեջանի  ադրբեջանցիների հաղթանակի ավետման հետ ﬔկտեղ «խոնարհ» շնորհակալթյն էր հղվմ նախագահ Ի. Ալիևին: Ստորև կներկայացնենք այդ ինքնախոստովանական
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«բաժակաճառերից» ﬕ քանիսը.
– Միլի ﬔջլիսի պատգամավոր Գանիրա Փաշաևա. «Ռաﬕլ Սաֆարոﬖ ազատվա՜ծ է: Ադրբեջանցինե՛ր, շնորհավորմ եմ: Մենք երախտապարտ ենք երկրի նախագահին՝ Ռ. Սաֆարովին Ադրբեջան վերադարձնել և ներմ շնորհել համար» (SalamNews. 31.08.2012):
–

«Ենի

Ազերբայջան»

կ$սակց$թյան

փոխնախագահ

Ալի

Ահﬔդով. «Ռաﬕլ Սաֆարովին ներմ շնորհել Ադրբեջանի նախագահ
Ի. Ալիևի հրամանագիրը ես գնահատմ եմ որպես պետթյան
ղեկավարի տղամարդկային և խիզախ քայլ, ինչպես նաև արդարթյան
վերականգնմ» (1news.az. 31.08.2012):
– «Ենի Ազերբայջան» կ$սակց$թյան գործադիր քարտ$ղարի
տեղակալ,

պատգամավոր

Մ$բարիզ

Ղ$րբանլի.

«Սաֆարովի

ազատմը ﬔր հայրենասեր և ազգային ոգով մարդկանց հանդեպ
շադրթյան տրամաբանական շարնակթյնն է» (Trend. 31.08.2012):
Ընթերցողին տեղեկացնենք, որ ադրբեջանցի պատգամավորի խոսքերն
առավել հասկանալի կդառնան հաջորդ պարագրաֆմ քննարկվող
հարցերի համատեքստմ:
– Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազﬕ արտաքին կապերի
բաժնի վարիչ Նովր$զ Մաﬔդով. «Մեզանից յրաքանչյրի համար այս
իրադարձթյնը րախթյան և հպարտթյան առիթ է: Չափազանց
տպավորիչ է այստեղ տեսնել ﬔր զինվորին, իր ժողովրդի նվիրյալ
զավակին, ով բանտ նետվեց այն բանի համար, որ պայքարեց Հայրենիքի
և ժողովրդի փառքի  պատվի պաշտպանթյան համար» (Newtimes.
az. 31.08.2012): Այսինքն՝ հաշվի առնելով դատավարթյան ընթացքը և
վճիռը՝ Մաﬔդովի խոսքերից ﬓմ է եզրակացնել, որ ադրբեջանական
ժողովրդի փառքն  պատիվը անարգվել էր այն պատճառով, որ ՆԱՏՕ-ի
դասընթացին հայեր էին ներկա գտնվել:
– Ադրբեջանի մշակ$յթի և տ$րիզﬕ նախարար Աբ$լֆաս
Գարաև. «Մենք դա համարմ ենք արդարացի որոշմ, որը, անկասկած,
ﬔր թշնաﬕներին ստիպմ է անհանգստանալ: Չնայած դա ﬔզ չի
հետաքրքրմ, քանի որ յրաքանչյր ադրբեջանց նպատակն է
պայքարել թշնաﬕների դեմ՝ անկախ նրանց գտնվել վայրից» (1news.az.
06.09.2012):
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– Ադրբեջանի Մարդ$ իրավ$նքների պաշտպան Է. Ս$լեյմանովա.
«Սա ևս ﬔկ ապացյցն է նախագահ Իլհամ Ալիևի մարդկայնթյան
և մարդասիրթյան, Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ նրա
հոգածթյան» (1news.az. 03.09.2012)54:
Այս տեսակետների գոյթյնը կարելի է օրինաչափ համարել, քանի
որ ադրբեջանական էլիտայի համար «ժողովրդավարթյնը» աﬔնից
առաջ ենթադրմ է ժողովրդի կողﬕց «ընտրված և սրբացված» Ի. Ալիևի
հանդեպ հնազանդթյն, իսկ հայրենասիրթյնն  մարդասիրթյնը՝ «կացին և քնած հայ»: Այս առմով հիշատակված տեսակետների ﬕջև
չկան խորքային տարբերթյններ և դրանց ﬕավորմ է կատարված
հանցագործթյնը ոչ կրոնական իմաստով սակրալիզացնել մտայնթյնը: Խնդիր չնենալով բոլոր այդ գնահատականները հանգամանալից վերլծելը՝ փաստենք ﬕայն, որ դրանց շարքմ աﬔնազավեշտալին Ադրբեջանի Մարդ իրավնքների պաշտպանի «ալիևահպատակ»
հաճոյախոսթյնն է: Բանն այն է, որ եթե Ադրբեջանի օմբդսﬔնն նի այսօրինակ պատկերացմ մարդկայնթյան և մարդասիրթյան մասին, ապա կարելի է ենթադրել, թե հմանիզﬕ և արդարթյան ինչպիսի
ըմբռնմ կնենան Ադրբեջանի ժայիններն  դատական մարﬕնների
ներկայացցիչները:
Սաֆարովի վերադարձի առնչթյամբ Ադրբեջանի հասարակականքաղաքական կյանքմ ձևավորված ոգևորթյնը պատահական չէ,
քանզի համայն հայթյանը թշնաﬕ հռչակած Ի. Ալիևն  իր քարոզ չաﬔքենան կարողացել էին Գրգեն Մարգարյանի սպանթյան համատեքստմ ձևավորել փորձթյան ﬔջ հայտնված ժողովրդական «վրիժառի»
կերպարը: Իսկ այդ կերպարի ճակատագրի դրական ելքը պետք է լիներ
սպասված կամ բաղձալի երևյթ, արդարթյան հաղթանակ: Ավելին,
զգացմնքային և այլատյաց հայրենասիրթյամբ աչքի ընկնող ադրբեջանցիների (խոսքը չի վերաբերմ սթափ մտածողթյն և հմանիստական աշխարհայացք նեցող սակավաթիվ ադրբեջանցիներին)) համար Ալիևի «բանտային» հաղթանակն իսկապես փառահեղ դիվանագիտական, բարոյական, քաղաքական հաղթանակ էր, սակայն ﬕջազգային
54
Բոլոր ﬔջբերﬓերը ներկայացված են ըստ հետևյալ աղբյրի. No Comments: Цитаты
официальных лиц Азербайджана (2012), http://misinformative.info/?p=4212
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հնչեղթյն ստացած այս իրողթյանն առավել սթափ մոտենալ դեպքմ հասկանալի կդառնա, որ ադրբեջանցիների հանկարծահաս ոգևորթյնը կարող է փոխարինվել հերթական հսախաբթյամբ: Ասվածն
առավել պարզ կդառնա, եթե Սաֆարովի արտահանձնﬓ  հերոսացմը քննվի ներպետական, ﬕջպետական (նկատի նենք ՀՀ և Ադրբեջանի ﬕջև հարաբերթյնների մակարդակը)) և ﬕջազգային մակարդակներմ: Այս մակարդակների առանձնացման ﬔթոդաբանական դիրքերից հարցին մոտենալ պարագայմ կարող ենք փաստել, որ Ալիևի 
ադրբեջանցիների կողﬕց տոնված «հաղթանակը» վաղաժամ էր և նման
էր պյռոսյան հաղթանակին կամ պարտթյան տանող հաղթանակ էր:
Այդ հաղթանակն ներ առավելապես հոգեբանական, այլ ոչ քաղաքական
արդարացվածթյն: Ճիշտ է, Սաֆարովի հերոսացմամբ Ալիևը կարողացավ ներպետական մակարդակ$մ ցյց տալ իր իշխանթյան կենսնակթյնը ազգի համար կարևոր նշանակթյն նեցող խնդիրները
«բարձր» մակարդակով լծել հարցմ և զգահեռաբար ադրբեջանական հասարակ$թյան ﬔջ արմատավորեց հայատյաց$թյան հիմքով
սպան$թյ$նների պետական հովանավորման և խրախ$սման գաղափարը, սակայն խնդիրն այն է, թե արդյո՞ք այդ հոգեբանական և սպասված հաղթանակը բխմ է նյն Ադրբեջանի` որպես պետթյան և դրա
քաղաքացիների շահերից կամ կարո՞ղ է այն հավակնել նաև քաղաքական
հաղթանակի կարգավիճակին: Համոզված ենք, որ հարցի պատասխանը
պետք է լինի բացասական, քանի որ ինչպես Սաֆարովի հերոսացմը,
այնպես էլ նրան «անարդարթյան ճիրաններից» փրկելն առավելապես
Ալիևի իշխանթյան պահպանման և լեգիտիմացման անհրաժեշտ գործիքներից էին, որոնք որոշակիորեն փոշիացրեցին տարիներ շարնակ
Ադրբեջանի դրական իﬕջի ձևավորման ղղթյամբ ծախսված ահռելի
ֆինանսական ﬕջոցները: Ավելին, Սաֆարովի հերոսացմամբ Ադրբեջանի
իշխանթյնները և Ադրբեջանը խոցելի դարձան ինչպես ﬕջպետական,
այնպես էլ ﬕջազգային մակարդակներմ: Բանն այն է, որ սեփական իշխանթյան պահպանման հրամայականի ազդեցթյան ներքո Ալիևն իր
կամքից անկախ ﬔծ ծառայթյն մատցեց հայկական կողﬕն (սխալված չենք լինի, եթե ասենք, որ այդ քայլին Ալիևը գնաց նաև այն պատճառով, որ բանակցային գործընթացմ չկարողացավ ապահովել իր համար
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ցանկալի և ներադրբեջանական հաﬔրաշխթյն  համախմբմ ապահովող հաջողթյն)՝՝ բանակցային գործընթացմ ապահովելով վերջինիս դիրքերի ամրապնդման համար կարևոր հերթական փաստարկը:
Այսինքն՝ շարնակաբար հանդես գալով $ժի փաստարկի և հայատյացթյան դիրքերից՝ Ադրբեջանն իր անգրագետ քաղաքական հաշվարկների  քայլերի շնորհիվ նպաստեց նրան, որ հայկական կողմը այդհետ ևս
շարնակի հանդես գալ փաստարկի $ժի առավել «ամրապնդված» դիրքերից: Սա նշանակմ է, որ ինչպես բանակցային գործընթացմ, այնպես էլ ﬕջազգային տարբեր հանդիպﬓերմ հայկական կողմը ևս ﬔկ
ապացյց ձեռք բերեց սեփական մոտեցﬓերի կառցողականթյնը
և Ադրբեջանի ﬕջազգայնորեն անընդնելի վարքագիծն ի ցյց դնել
համար: Քաղաքական օրակարգմ արդիական պահելով և խրախսելով հայատյացթյնը՝ Ադրբեջանը Սաֆարովի արտահանձնման և հերոսացման օրինակով ինքնակամ ազատվեց հանդրժողականթյան հերթական «հագստից» և «հաստատեց» այն թեզը, որ արցախահայթյան
անկախթյան ﬕջազգային ճանաչﬓ այլընտրանք չնի, քանի որ այդ
անկախ$թյան հռչակ$մը ոչ ﬕայն ինքնորոշման ﬕջազգայնորեն ընդ$նված իրավ$նքի իրաց$մ էր, այլև տասնամյակներ առաջ Ադրբեջանի որդեգրած հայատյաց$թյան քաղաքական$թյանը դիմակայել$
հաջողված փորձ: Այս առմով շագրավ է առցանց ասլիսի ժամանակ
Ադրբեջանի խորհրդարանի նախկին խոսնակ Ռասլ Գլիևի արտահայտած տեսակետը: Քննադատելով Սաֆարովի առնչթյամբ Ի. Ալիևի
կայացրած որոշմը և նշելով, որ Ադրբեջանի իշխանթյնների համար
դրա բացասական հետևանքները կհիշվեն երկար տարիներ՝ Ռ. Գլիևը
ﬕ կողﬕց «խոստովանմ» է, որ այդ որոշմամբ Ալիևը նպատակ ներ
կարճաժամկետ բարելավել սեփական վարկանիշը, իսկ մյս կողﬕց համոզմնք է հայտնմ, որ իր քայլով Ադրբեջանի նախագահը փաստացիորեն ամրապնդել է Լեռնային Ղարաբաղի անկախթյնը պահանջող հայերի դիրքերը55:
Հասկանալի է, որ Սաֆարոﬖ Ալիևի համար քաղաքական կարևորթյան գործիք էր (կամ, ինչպես կասեր արդեն հիշատակված Ռ. Գլիևը՝
55

Տե՛ս Дело Сафарова и Азербайджан: online-конференция Расула Гулиева (2012), http://
www.iarex.ru/onlines/29037.html
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«խաղալիք դատարկագլխ քաղաքական գործիչների ձեռքին»566) և
այդ իսկ պատճառով ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան պատշաճ շադրթյն էր դարձնմ մարդասպանի «հայրենասիրական» կերպարի
կերտման  հանրայնացման գործին: Այսինքն՝ Հնգարիայի բանտերից
ﬔկմ պատիժ կրող մարդասպանը Ալիևի համար արժեք էր ներկայացնմ ոչ թե հնգարերենին տիրապետել և թարգմանթյններ կատարել, ադրբեջանահնգարական մշակթային կապերը զարգացնել,
այլ ադրբեջանական հասարակթյան համար հայրենասիրթյան կենդանի խորհրդանիշ դառնալ տեսանկյնից: Վերջինս Ադրբեջանի համար քաղաքական օրակարգի խնդիր էր, քանի որ այդ խորհրդանիշն 
դրա հերոսացմը կարող էին նպաստել իշխանթյան հանդեպ վստահթյան դեֆիցիտի հաղթահարմանը, իշխանթյնների արդյնավետ
գործնեթյան և արդար հաղթանակի մասին հզական պատկերացﬓերի ձևավորմանն  խորացմանը:
Հպարտանալով ներքին լսարանի առջև՝ Ադրբեջանն այդաﬔնայնիվ չկարողացավ անտեսել արտաքին գործոնը և ﬕջազգային հանրթյան առջև փորձեց «արդարանալ» ﬕջազգային իրավնքի նորﬔրով
առաջնորդված լինել հիշատակﬓերով, սակայն Սաֆարովին ներմ
շնորհելն իրականմ իրավական առմով անթյլատրելի էր57, իսկ հերոսացմը՝ բարոյական և քաղաքակրթական առմով դատապարտելի:
Այս համատեքստմ հատկանշական է նաև 2012թ. սեպտեմբերի 5-ին
ԵԽԽՎ նախագահ Ժան-Կլոդ Մինյոնի հայտարարթյնը, որտեղ մասնավորապես ասված է. «Միան$մ եմ Սաֆարովի գործած սարսափելի
հանցագործ$թյան «փառաբանման» ﬕջազգային դատապարտմանը,
հանցագործ$թյ$ն, որի համար նա դատապարտվել էր ԵԽ անդամ
պետ$թյան դատարանի կողﬕց: Նրա ազատ արձակ$ﬓ անընդ$նելի է և ես ծայրաստիճան հիասթափված եմ այս հարց$մ ԵԽ իրավական գործիքների անօրինական կիրառման փաստի առնչ$թյամբ: Այս
սկանդալային ներ$մը ﬔծ բացասական հետևանքներ է թողն$մ Հայաստանի և Ադրբեջանի ﬕջև առկա առանց այն էլ լարված հարաբե56

Նյն տեղմ:
Հարցի իրավական կողﬕ մասին տե՛ս Լ. Գևորգյան, Ադրբեջանի կողﬕց Ռաﬕլ
Սաֆարովի ազատ արձակման իրավական գնահատական (2012), http://armenianlegal.info/
archives/1037#more-1037
57

63

ր$թյ$նների վրա, ﬕաժամանակ վտանգի է ենթարկ$մ տարածաշրջանի կայ$ն$թյ$նը: Կոչ եմ ան$մ ադրբեջանական իշխան$թյ$ններին` վերանայել իրենց դիրքորոշ$մը Եվրոպայի խորհրդի սահմանած
սկզբ$նքների $ իդեալների համաձայն»58:
Այսպիսով, նախաձեռնելով Սաֆարովի ազատ արձակման և հերոսացման արշավը՝ Ադրբեջանի նախագահ Ի. Ալիևը փաստորեն շարժի ﬔջ
դրեց «զիջ$ﬓեր իշխան$թյան դիմաց» մոդելը, քանզի որոշակի նախադրյալներ ապահովելով առաջիկա ընտրթյններմ իր կլանի վերարտադրթյան համար՝ ﬕևնյն ժամանակ բավականին խոցելի դարձրեց Ադրբեջանի դիրքերը ինչպես արցախյան հակամարտթյան շրջ
բանակցային գործընթացի հեռանկարների, այնպես էլ ﬕջազգային մակարդակմ:

58

ԵԽԽՎ նախագահը անընդ$նելի և սկանդալային է համար$մ Ադրբեջան$մ Ռաﬕլ
Սաֆարովի հերոսաց$մը (2012), http://panorama.am/am/politics/2012/10/01/mignon/

64

3.3. Ռ. Սաֆարով կամ ադրբեջանական էպոսն արդիական$թյան
համատեքստ$մ
Չնայած ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ «սաֆարովապաշտթյնը» որոշակիորեն թելադրված կամ ղղորդված էր իշխանթյնների
կողﬕց, այնաﬔնայնիվ սխալ կլինի կարծել, որ Սաֆարովին որպես հերոս ընկալելը պետք է բացատրել սոսկ ալիևյան կլանի արդյնավետ գործնեթյամբ: Ասվածն առավել պարզ կդառնա, եթե Սաֆարովի հերոսացմը դիտարկենք վերլծական երկ հարթթյններմ՝ քաղաքական
և էթնոհոգեբանական կամ էթնոմշակ$թային: Քաղաքական հարթթյնմ Սաֆարովի հերոսացմը հետևանք էր Ի. Ալիևի առջև ծառացած
քաղաքական առաջնահերթթյնների լծման հրամայականի, ﬕնչդեռ
էթնոհոգեբանական տիրյթմ պատկերը ﬕանգամայն այլ է: Եթե քաղաքական տիրյթմ առավելապես գործ նենք «ինչ$՞ էր անհրաժեշտ
Սաֆարովի հերոսաց$մը», ապա էթնոհոգեբանական մակարդակմ՝
«ինչ$՞ հերոսացավ» հարցի պատասխանը տալ անհրաժեշտթյան
հետ: Այսինքն՝ հետազոտական տեսանկյնից կարևոր է պարզել այն,
թե ինչպե՞ս ստացվեց, որ Ադրբեջանի նախագահի նախաձեռնթյնը ի
դեմս Սաֆարովի հերոսացման, ﬔծ հաջողթյն արձանագրեց և խանդավառ վերաբերմնքի արժանացավ ադրբեջանական հասարակթյան
լայն շրջանակների կողﬕց կամ գրեթե չքննադատվեց հասարակթյան
խիղճը համարվող մտավորականթյան կողﬕց: Օրինակ, ադրբեջանական day.az կայքից տեղեկանմ ենք, որ Սաֆարովի արտահանձնման և
ազատ արձակման օրերին «հազարավոր մարդիկ դ$րս են եկել Ս$մգայիթի (հաշվի առնելով տարիներ առաջ Սմգայիթմ տեղի նեցած հայերի ջարդերը՝ սա բավականին խոսն է և խորհրդանշական է – Ա. Սարգսյան) փողոցներ և տոնել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կողﬕց
Ռ. Սաֆարովին ներ$մ շնորհել$ փաստը: Մարդիկ բացականչ$մ էին
«Ռաﬕ՛լ, ﬔնք քեզանով հպարտան$մ ենք» կարգախոսը...» (Day.az.
01.09.2012)59: Պարզ է, որ շրջ երկ տասնամյակ հայատյացթյամբ և
ատելթյամբ «դաստիարակված» ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ
59

Մեջբ. ըստ No Comments: Цитаты официальных лиц Азербайджана (2012), http://
misinformative.info/?p=4212
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կարող էին լինել որոշակի նախադրյալներ Սաֆարովի կերպարի ընկալելիթյան համար: Սակայն խնդիրն այն է, որ կերպարի ընկալելի$թյան
և հերոսացման ﬕջև չի կարելի հավասար$թյան նշան դնել, քանզի
աﬔն ընկալելի կերպար չէ, որ կարող է ընդնվել որպես հերոս: Ավելին,
եթե հաշվի առնենք նաև այն, թե ազգի «պատիվը» պաշտպանած Սաֆարոﬖ ինչպիսի «խիզախթյամբ» և սառնասրտթյամբ է սպանել քնած
Գ. Մարգարյանին, ապա պարզ կդառնա, որ Սաֆարովին որպես հերոս
ընկալելը կարող էր տեղի նենալ ոչ թե սոսկ ընկալելիթյան, այլ էթնոհոգեբանական կամ էթնոմշակթային համապատասխան հիմքերի կամ
նախադրյալների առկայթյան դեպքմ: Այսինքն՝ հաշվի առնելով ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ տարածմ գտած հայատյացթյնը և
հայերին որպես չարիքի աղբյր դիտարկել հանգամանքը՝ Սաֆարովի
կերպարը կարող էր ընկալելի լինել, իսկ զտ սպանթյան փաստը՝ ողջնվել: Սակայն, եթե շադրթյն դարձնենք այն հանգամանքին, թե
ինչպես և ինչ պայմաններմ է կատարվել սպանթյնը, ապա պարզ
կդառնա, որ Սաֆարովին որպես հերոս ընկալել համար հայատյացթյնը բավարար լինել չէր կարող: Թշնաﬕներ բոլորն էլ կարող են նենալ,
սակայն թշնամ դեմ պայքարի աﬔն եղանակ կամ ﬕջոց չէ, որ կարող է
ընդնելի լինել բոլորի կամ ﬔծամասնթյան կողﬕց: Այսինքն՝ քնած հայ
սպային կացնահարած ադրբեջանցին հերոսացվեց նաև այն պատճառով,
որ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ ներքնապես կամ հոգեբանորեն
ընդնելի է համարվմ թշնամ դեմ պայքարի այսօրինակ տարբերակը:
Այլապես, որքան էլ Ադրբեջանի իշխանթյնները փորձեին «սրբագործել» Սաֆարովի կերպարը, այնաﬔնայնիվ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ այն չէր կարող լեգիտիմացվել որպես հերոսի կերպար: «Ես
ևս ﬕանգամայն համոզված եմ,- նշմ է Ռսաստանի Իսլամական կոﬕտեի նախագահ Հեյդար Ջեմալը,- որ Ադրբեջան$մ Ռաﬕլ Սաֆարովին
որպես հերոս ընդ$նելը ﬕանգամայն օրինաչափ է»60: Ադրբեջան$մ
Սաֆարովի հերոսացման օրինաչափ լինելը փաստող այս տեսակետի
հետ դժվար է չհամաձայնել, սակայն պետք է ﬔկ կարևոր նկատառ$մ
ներկայացնել: Բանն այն է, որ հակահայկական հարցազր$յցներով և
60

Возмущение и вопли со стороны Еревана – абсолютное лицемерие, /Интервью Day.Az
с председателем Исламского Комитета России Гейдаром Джемалем (2012), http://news.day.az/
politics/352707.html
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արցախյան հակամարտ$թյան հարց$մ ադրբեջանական մոտեց$մների քարոզ չ$թյամբ61 հայտնի Հ. Ջեմալը Սաֆարովի հերոսացման
հիմք$մ (տվյալ դեպքմ բացահայտ չի խոսմ դրա մասին)) տեսն$մ է
ոչ թե որոշակի էթնոհոգեբանական, մշակ$թային նախադրյալներ, այլ
հայկական ագրեսիայից տ$ժած ադրբեջանցիների համար «արդար»
պայքարի ելած անձնազոհ Սաֆարովի հանդեպ ակնածական վերաբերմ$նքը:
Իհարկե, չի կարելի պնդել, որ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ
չկան «առողջ ղեղներ» (այս առմով դժվար է պատկերացնել Ադրբեջանի տեղաբնիկ ժողովրդների բարոյական նորﬔրի կոդեքսի դիրքերից
Սաֆարովին որպես հերոս ընկալելը և այլն), որոնց համար սկզբնքորեն
անընդնելի է Սաֆարովի կերպարը կամ դատապարտելի է նրա հերոսացմը62, սակայն խնդիրն այն է, որ ադրբեջանական հասարակթյան
ընդհանրական արձագանքը համահնչ եղավ իշխանթյնների մոտեցմանը: Ասվածի համատեքստմ հատկանշական է Ադրբեջանի խորհրդարանի անվտանգթյան և պաշտպանթյան հարցերով հանձնաժողովի անդամ Զախիդ Օրջի հետևյալ ﬕտքը. «Ռաﬕլ Սաֆարովի ազատ
արձակ$մը բարձրացն$մ է ազգի հեղինակ$թյ$նը: Ռ. Սաֆարովը
պարզապես իր հոր զավակը չէ, նա ադր
դրբ
բեջա
ջ նական
կ
ժողովր
ղ վրդի
դի ներ
րկ
կա61

Տե՛ս Г. Джемаль, Это попытка спровоцировать Азербайджан на резкий и незапланированный
ответ (2012), http://news.day.az/politics/257409_print.html և այլն:
62
«Կովկասյան հանգյց» լրատվական գործակալթյան տեղեկացմամբ՝ Ադրբեջանմ
Ղարաբաղի հարցով Հասարակական խորհրդը հանդես է եկել հայտարարթյամբ, ր
քննադատվել է Ռաﬕլ Սաֆարովի հերոսացման փաստը: Հայտարարթյան տակ ստորագրել
են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի համանախագահ Արզ Աբդլաևը,
քաղաքագետ Զարդշտ Ալիզադեն, Էլդար Նամազովը և այլոք: Նրանց համոզմամբ՝
«Սաֆարովի հերոսացման արշավը ﬔծ ﬖաս է հասցն$մ Ադրբեջանի վարկանիշին: Այս
աﬔնն իրավական և բարոյական առ$մով ապակողﬓորոշ$մ է ապագա սերնդին» (В
Азербайджане Общественный совет по Карабаху осудил кампанию по героизации Рамиля
Сафарова (2012), http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/213250/): Փաստենք ﬕայն, որ սյն
կայքմ այս հայտարարթյան մասին հրապարակմը տեղ է գտել սեպտեմբերի 27-ին, ինչը
կարծես վկայթյնն է այն բանի, որ հայտարարթյնն էլ սեպտեմբերի վերջերի «ծննդ»
է: Այսինքն՝ հայտարարթյան տակ ստորագրած ադրբեջանական մտավորականթյնը,
հասարակական գործիչները բավականին շ են դատապարտել Ալիևի գործողթյնները:
Իսկ սա նշանակմ է, որ նրանց դատապարտմը ոչ այնքան եղելթյանն է վերաբերմ,
որքան դրա հնարավոր բացասական հետևանքների գիտակցմանը: Եթե չլիներ ﬕջազգային
կոշտ արձագանքը, ԵԽ բանաձևը և այլն, ապա բացառված չի, որ այս հայտարարթյնն
այդպես էլ չհնչեր:
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յյաց
ց$ցիչ
ցիչն է (ընդգծմը իﬓ է՝ Ա. Ս.)...: Այս իրադարձ$թյ$նը կարող է
ազդեց$թյ$ն $նենալ ազգային ոգ$ բարձրացման վրա» (SalamNews.
01.09.2012)63:
Ավելին, իշխանթյնների քայլը ոգևորել էր ոչ ﬕայն շարքային
ադրբեջանցիներին, այլև Թրքիայի բազմաթիվ քաղաքացիների: Օրինակ, Թրքիայի քաղաքացի, պաշտոնաթող զինվորական Բադրի Ուստներն Ալիևին ղղված շնորհակալական նամակմ գրմ է. «Նման
գործը պետք է կատարել ճիշտ այդպես: Բոլոր զորամասեր$մ պետք
է կանգնեցվեն Ձեր կողﬕց ներման արժանացած քաջարի սպա Ռաﬕլ Սաֆարովի հ$շարձանները, որպեսզի բոլորի, ինչպես նաև աﬔն
ադրբեջանցի զինվորի համար դա օրինակ ծառայի...: Այդպիսին պետք
է լինեն ազգասիր$թյ$նը, հայրենասիր$թյ$նը և արի$թյ$նը»
(АПА.18.09.2012)64:
Հավանաբար ազգասիրթյան, հայրենասիրթյան և քաջթյան այսօրինակ ըմբռնմամբ են առաջնորդվել սյն զինվորականի զինվորական
նախորդները, որոնք ոչ ﬕայն «արիաբար» ոչնչացրել են ավելի քան 1,5
ﬕլիոն անզեն հայերի, այլև իրենց ժառանգներին են փոխանցել այսօրինակ արիթյամբ ապրել «վեհ» հրամայականը:
Վերն ասվածը վկայմ է այն մասին, որ Սաֆարովի հերոսացմը չի
կարելի բացատրել սոսկ քաղաքական գործոններով, այն նի նաև մշակթային և էթնոհոգեբանական խոր արմատներ: Ավելին, եթե հաշվի առնենք, որ տվյալ հերոսի կերպարը որոշակիորեն նրան որպես հերոս ընկալողի կերպարն է կամ, տվյալ դեպք$մ, Սաֆարովի ﬔջ գնահատվածը ﬕաժամանակ գնահատողի ինքնագնահատականն է, ապա պարզ
կլինի, որ Սաֆարովին հերոսացնող կամ ազգային խորհրդանիշ համարող
ադրբեջանցիներն իրենց ներաշխարհմ կրմ են Սաֆարովի ﬕ «մասնիկը» կամ այդ կերպարը ներքնապես հարազատ է իրենց: «...Յ$րաքանչյ$ր ազգային սիմվոլ,- արդարացիորեն գրմ է հոգեբան Ա. Նալչաջյանը,- իրենից ներկայացն$մ է ազգի հոգեբանական կերտվածքի ﬕ մասի խտաց$մ: Սիմվոլների համակարգը կարծես իրենից ներկայացնմ է
ազգային հոգեկանի, հատկապես բնավորթյան, ծածկագր
կ գրման (կո
(կ դադ
63

Մեջբ. ըստ No Comments: Цитаты официальных лиц Азербайджана (2012), http://
misinformative.info/?p=4212
64
Նյն տեղմ:
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վոր
վ
րման)) համակ
կարգ...
րգ (ընդգծ. հեղինակինն են՝ - Ա.Ս.)»65: Իսկ սա ևս
ﬔկ անգամ կոչված է փաստել, որ Սաֆարովի լեգիտիմ հերոսաց$մը
չի կարելի դիտարկել ադրբեջանցիների ինքնթյան կամ բարոյահոգեբանական նկարագրի համատեքստից դրս: Հակառակ դեպքմ՝ պետք է
գոնե գործ նենայինք տվյալ կերպարի հերոսացման գործընթացի հանդեպ ներքին բողոքի դրսևորﬓերի հետ, ինչն արտաքնապես կարող էր
դրսևորվել, օրինակ, իշխանթյնների նախաձեռնթյնը չող ջնել
տարբերակով (հաշվի առնելով Ադրբեջանմ հակաիշխանական բողոքներ և ցյցեր անցկացնել գրեթե անհնարինթյնը):
Խնդիր չնենալով շարքային ադրբեջանցիներին վիրավորել՝ փաստենք ﬕայն, որ Սաֆարովի հերոսացման էթնոհոգեբանական կամ
մշակթային նախադրյալների վերաբերյալ ﬕտքն առավել հասկանալի
կդառնա, եթե հետազոտական տեսադաշտից դրս չթողնենք այսպես
կոչված օղզական էպոսը և դրա յրակերպթյնները:
Էպոսի ընտրթյնը պատահական չէ, քանզի տարբեր ժողովրդների գրական ստեղծագործթյնների շարքմ այն հաճելիորեն առանձնանմ է նրանով, որ հնարավորինս ամբող ջական է արտացոլմ կամ
ներկայացնմ տվյալ ժողովրդի բնավորթյնն  բարոյական պատկերացﬓերի համակարգը: Իհարկե, էպոսի ճանաչողական նշանակթյնը չի սահմանափակվմ դրանմ բովանդակված էթնոհոգեբանական
և մշակթային «ինֆորմացիայով», սակայն ﬔզ հետաքրքրող խնդրի տեսանկյնից աﬔնից առաջ կարևոր է ցյց տալ կոնկրետ էպոսի հեղինակ
ժողովրդի արժեքային կողﬓորոշﬓերի և բարոյական ըմբռնﬓերի
բնթագրական գծերը: Ընթերցողներից շատերի համար գցեև տարօրինակ հնչի, սակայն խոսքն արդեն ակնարկված օղզական էպոսի մասին է (դրա գոյթյան մասին իմացողները ﬔզանմ բավականին քիչ են),
որը մասնագիտական գրականթյան ﬔջ հայտնի է որպես «Քորք$թի
գիրք»66: Հարկ է փաստել, որ օղզական եզրի օգտագործմը բնավ չի
ստվերմ այդ էպոսի կապը ադրբեջանական իրականթյան հետ: Բանն
այն է, որ քննարկվող էպոսը թեպետ համարվմ է թրքﬔնական ժո65

Ա. Նալչաջյան, Էթնիկական հոգեբանթյն, Եր., 2001, էջ 171:
Տե՛ս “Книга моего деда Коркута”. Огузский героический эпос. Перевод академика В.В.
Бартольда, М.-Л, 1962.
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ղովրդի ﬔծագյն գրական հշարձանը67, այնաﬔնայնիվ ադրբեջանցիները այսօր էլ համարմ են, որ այն իրենց ազգային էպոսն է: Իսկ սա
նշանակմ է, որ անկախ ծագման առանձնահատկթյններից՝ «Քորք$թի գիրք»-ը ադրբեջանական իրականթյան համատեքստմ կարող
է դիտարկվել որպես ինքնթյան սﬓասիրթյան աղբյր: Այսինքն՝
ազգային համարվող այս էպոսմ տրված բարոյական, արժեքային պատկերացﬓերը որոշակիորեն վկայմ են այն հարազատած ժողովրդի արժեքային կողﬓորոշﬓերի որպիսթյան մասին:
Նպատակ չնենալով էպոսի բովանդակային բոլոր կողﬔրին անդրադառնալը՝ նշենք, որ սյն ստեղծագործթյան ﬔջ բավական խոսն
«վկայթյններ» կան այն մասին, թե ինչ պետք է Ռ. Սաֆարովը ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ ընկալվեր որպես հերոս, որպես քաջթյան
կամ առնականթյան խորհրդանիշ: Ճիշտ է՝ սաֆարովատիպ «հերոսների» պակաս Ադրբեջանը երբեք չի նեցել (դրա վկայթյնն են 1920թ.
Շշիի հայկական ջարդերը, Սմգայիթմ, Բաքվմ, Մարաղայմ և այլ
վայրերմ հայերի կոտորածները), սակայն Սաֆարովը շատերից տարբերվմ էր նրանով, որ ﬕջազգային մակարդակ$մ իր վրա $շադր$թյ$ն հրավիրած հերոս էր:
Վերադառնալով բն էպոսին՝ փաստենք, որ այն բովանդակմ է
էպոսներին բնորոշ սյժետային դրվագներ, որտեղ առավելագյնս դրական լյսի ներքո են ներկայացվմ էպոսաստեղծ ժողովրդի որակները,
ﬕնչդեռ թշնամն բաժին են ընկնմ բացասական, ﬔրժելի հատկթյններ: Սա, իհարկե, նորմալ է, քանզի էպոսը ևս կոչված է նպաստել
ժողովրդի պայքարնակթյան ոգ բարձրացմանը, հայրենասիրթյան
որակի և ազգապահպանթյան կամքի ձևավորմանն  զարգացմանը:
Սակայն խնդիրն այն է, որ օղզական էպոսմ գովերգվող և ակնածանքի առարկա հանդիսացող շատ հատկթյններ հակասթյան ﬔջ են
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Քորքթի պաշտամնքը ﬔծ տարածմ է գտել թյրքական ժողովրդների մոտ: Բանն
այն է, որ նախկինմ նվաճելով այլ երկրներ՝ թրքﬔնները այդ երկրների բնակչթյան
շրջանակներմ տարածմ էին Քորքթի հետ կապված իրենց ավանդազրյցները: Այս
աﬔնի հետևանքով է, որ թրքﬔնական կայսրթյնների կազﬕ ﬔջ մտնող ժողովրդների
մոտ հանդիպմ են «Քորքթ աթա»-ի ﬕ շարք տարբերակներ (ադրբեջանցիների
պարագայմ այն հանդես է գալիս որպես «Քորքթի գիրք» – Ա.Ս.)) և օղզական էպոսն
իրենցն են համարմ նաև թյրքական ժողովրդները (այս մասին տե՛ս Б. Амансарыев,
Бессмертие мудрого старца (2013), http://turkolog.narod.ru/info/trkm-9.htm:
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ինչպես արևմտյան, այնպես էլ, առհասարակ, մարդասիրական արժեքների հետ: Այդ հատկթյնների կրողները կամ դրանց համապատասխան
գործողները այնպիսի մարդիկ են, որոնց ապագան իրավական պետթյններմ կարելի է պատկերացնել սոսկ երկարամյա կամ ﬕգցե ցմահ
ազատազրկման համատեքստմ:
Ասվածն առավել առարկայական կդառնա, եթե ընթերցողը ծանոթանա էպոսի սյժետային ﬕ շարք դրվագների, որոնցմ և կկարողանա
արձանագրել սաֆարոﬖեր դաստիարակել համար անհրաժեշտ բարոյական նորﬔրի  պատկերացﬓերի բացահայտ քարոզ: Այս առմով
չափազանց շագրավ է պրոֆեսոր Հ. Միրզոյանի՝ օղզական էպոսին
նվիրված հոդվածը, որտեղ հեղինակը ներկայացնմ և վերլծմ է էպոսի սյժետային տարբեր դրվագներից ﬕ քանիսը, ինչպես նաև վերհանմ է ադրբեջանցի մասնագետների կողﬕց իրականացված և էպոսի
հետ կապված բազմաթիվ կեղծիքները: Հանգամանալից վերլծելով էպոսի՝ ազգային ինքնթյան որպիսթյան տեսանկյնից հետաքրքրթյն
ներկայացնող սյժետային ﬕ շարք պահեր և փաստելով այն, որ բոլոր
էպոսներն էլ բովանդակմ են ռազﬕ դաշտմ մարդասպանթյան և
արյան հեղման մասին «դրվագներ»՝ Հ. Միրզոյանը գրմ է. «Մյ$ս բոլոր էպոսների նման օղ$զական էպոսը ն$յնպես հար$ստ է այդօրինակ իրող$թյ$ններով: Սակայն մյ$ս բոլոր էպոսներից տարբերվ$մ է
հատկապես այն բանով, որ նրան$մ մարդկանց գլ$խ կտրելն $ արյ$ն հեղելը կատարվ$մ են ոչ ﬕայն ռազﬕ դաշտ$մ թշնաﬕների հետ
բախման ընթացք$մ, այլև սովորական կենցաղային պայմաններ$մ,
այսինքն՝ մարդկանց գլ$խ կտրելն $ արյ$ն հոսեցնելը դիտվ$մ են
որպես տղա երեխայի հաս$նացման և առնականացման չափանիշ,
իսկ հաս$ն տղամարդ$ համար՝ քաջ$թյան, պատվի $ արժանապատվ$թյան պայման: Ըստ այդմ, նորածին տղաներին ﬕնչև տասնվեց տարին լրանալն ան$ն չի տրվ$մ, որպեսզի այդ ընթացք$մ պարզ
դառնա, թե այդ տեսակետից նա ինչ կարող$թյ$ններ կդրսևորի, իսկ
հաս$ն տղամարդկանց հասարակական դիրքը, պատիﬖ $ հարգանքը որոշվ$մ են նրա կտրած գլ$խների և հեղած արյան քանակով»68:
68
Հ. Միրզոյան, Էպոսը որպես տվյալ ժողովրդի ինքնթյան սﬓասիրթյան աղբյր
(օղզական էպոսի օրինակով), //«Հայոց ինքնթյան հարցեր», Եր., 2012, էջ 28-29:
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Այս տեսանկյնից հասկանալի է, թե ինչ ահռելի անդնդ կա «Սասնա
Ծռեր» էպոսի  դրա հերոսների և օղզական էպոսի կերպարների ﬕջև:
Համոզված ենք, որ թերևս ﬕայն ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան իր
կեղծարարթյնների շնորհիվ կկարողանար գեթ ﬔկ օրինակ բերել
հայկական էպոսի հերոսների այնպիսի որակների, որոնք իրենց խորքմ
հակասթյան ﬔջ են մարդասիրական արժեքների և հանդրժողականթյան հետ: Պատահական չէ, որ թեև շացմով, սակայն 2012 թվականի դեկտեմբերին կայացված որոշմամբ ՅàՆԵՍԿՕ-ն հայ ազգային
էպոսն ընդգրկեց մարդկթյան ոչ նյթական մշակթային ժառանգթյան ցանկմ:
Հասնացման, առնականացման, քաջթյան, պատվախնդրթյան և
արժանապատվթյան օղզական ըմբռնմը շատերի համար գցե նի
սոսկ պատմամշակթային նշանակթյն, սակայն համոզված ենք, որ
այն իր կենսնակթյնն է պահպանել նաև ﬔր օրերմ: Ավելին, ադրբեջանական էպոսն իր բովանդակային յրակերպթյններով գալիս է
փաստել, որ չի կորցրել արդիականթյնը ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ, քանզի նի իր քարոզած բարոյական կողﬓորոշﬓերով
առաջնորդվող և քաջանալ մոլցքով տարված արժանի հետևորդներ:
Այս տեսանկյնից Ռաﬕլ Սաֆարովը (ի տարբերթյն էպոսի՝ Սաֆարովը «առաջադիմական հայացքներ» նեցող ընտանիքից էր և անն
ստացել էր ﬕնչև 16 տարին բոլորելը, սակայն կարևորն այն է, որ երիտասարդթյան տարիներին արդարացրեց էպոսի «սպասելիքները»)
ադրբեջանական էպոսի արդիական «թարգման$թյ$նն» է, իսկ նրա
հերոսաց$մը՝ էպոսաստեղծ ժողովրդի կամ ադրբեջանական ժողովրդի հոգևոր ախտանիշը: Այսինքն՝ Ռաﬕլ Սաֆարովի կատարած դաժան
մարդասպանթյնը (էպոսի լեզվով` զոհի գլխը կտրելն  արյնը հեղելը)) լիովին համապատասխանմ է ադրբեջանական էպոսմ քաջթյան,
հերոսթյան հավակնողի, պատվի մարդ առջև դրվող պահանջներին,
իսկ դրա փառաբանմը՝ էպոսի արժեքային կամ բարոյական ընդհանր
կողﬓորոշմանը: Պատահական չէ, որ դեռևս իր առաջին ցցմնքների ժամանակ Սաֆարովը հպարտթյամբ էր նշմ, որ Գ. Մարգարյանին
սպանել է հայ լինել համար (էպոսի լեզվով՝ անհավատին), ﬕնչդեռ հետագայմ փոխմ է իր ցցմնքները՝ պատսպարվելով զոհի դիմակի
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տակ (իբր արցախյան պատերազﬕց տժած է, հարազատներ կորցրած,
«տիեզերական» ծավալների ողբերգթյն ապրած և տեսել է, թե ինչպես
է հայ սպան անարգմ ադրբեջանական դրոշը):
Հասկանալի է, որ Ռ. Սաֆարովի հանցանքը լեգիտիմացնողները օղզական էպոսի այն կերպարների արդիականացված տարբերակներն
են, որոնք իրենց զավակներին  հարազատներին դաստիարակմ են՝
արիթյան և հերոսթյան նախապայման դիտարկելով «գլ$խ կտրելը
և արյ$ն հեղելը»:
Քաղաքակիրթ աշխարհի համար Գ. Մարգարյանի սպանթյնն 
դրա փառաբանմը չի կարող որևէ կերպ արդարացվել, ﬕնչդեռ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ ոչ ﬕայն արդարացվմ է, այլև՝ գովերգվմ: Այս իրողթյնը կոչված է փաստել, որ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ քաղաքակրթական, ԵԽ անդամ պետթյան կողﬕց
ստանձնված պարտականթյններով նախատեսված արժեքներն, ընդհանր առմամբ, զրկ են լեգիտիմթյնից կամ գրեթե զրկ են արժանի հետևորդներից: Հանգամանք, որը Արևմտքի համար պետք է մտահոգիչ լինի ոչ ﬕայն ալիևյան կլանի որդեգրած ազգայնամոլական և այլատյաց քաղաքականթյան, այլև այն պատճառով, որ 21-րդ դարմ ԵՄ
անդամ դառնալ հավակնթյններ նեցող պետթյան քաղաքացիները շարնակմ են դոփել բացասական իմաստով արխայիկ պատկերացﬓերի  քրեական օրենսգրքի «ծանր» հոդվածներն անտեսող բարոյական նորﬔրի մակարդակմ: Միով բանիվ՝ Սաֆարովի հերոսաց$մը
Արևմ$տքի համար կարող է լինել հերթական չափորոշիչը, որով կարելի է պարզել ադրբեջանական հասարակ$թյան ժողովրդավարացման
և հանդ$րժողական$թյան մակարդակը, ինչպես նաև արևմտյան արժեհամակարգին համապատասխանող պետ$թյ$ն կերտել$ գործ$մ
Ալիևի իշխանավարման արդյ$նավետ$թյ$նը:
Վերն ասվածը չի նշանակմ, թե տողերիս հեղինակը ադրբեջանական
հասարակթյնը դիտարկմ է որպես հանցագործների հասարակթյն, որոնց բնազանցական էթյան ﬔջ է դրված Սաֆարովի կամ օղզական քաջի, առնական տղամարդ կամ պատվախնդիր էակի ոգին:
Դա փաստﬓ է այն բանի, որ ադրբեջանական հասարակթյան ﬔջ
կան բազմաթիվ ախտանիշեր, որոնք երկրի իշխանթյնների կողﬕց
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հետևողականորեն խրախսվմ են: Իրողթյն, որը լրջ խոչընդոտ
է ինչպես տարածաշրջանային խաղաղթյան կայացման, հանդրժողականթյան հաստատման, այնպես էլ մարդ իրավնքների պաշտպանթյան և այլ գերակայթյնների տեսանկյնից:
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ԳԼԽ 2
Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական
քաղաքական$թյան բնորոշ գծերը, թեզերը և
հիﬓական $ղղ$թյ$նները
2.1. Ադրբեջանի քարոզչական թեզերը և հայատյաց$թյան պետական
հիմքերի ց$ցիչները (ﬔթոդաբանական տեսանկյ$ն)
2.1.1. Ադրբեջան$մ հակահայկական քարոզչ$թյան պետական
հիմքերի ց$ցիչները (ﬔթոդաբանական տեսանկյ$ն)
Չնայած Ադրբեջանմ հայատյացթյնն նի որոշակի լեգիտիմթյն և տարածվածթյն, այնաﬔնայնիվ շատերի համար սա գցեև
ապացյցը չէ ադրբեջանական իշխանթյնների որդեգրած հակահայկական բնյթի պետական քաղաքականթյան: Հասկանալի է, որ հայադրբեջանական ավելի քան հարյրամյա շփﬓերի արդյնքմ ձևավորված խնդիրները, արցախյան հակամարտթյան ընթացքմ ադրբեջանական կողﬕ պարտթյնը կարող էին նորանկախ Ադրբեջանմ
հայերի հանդեպ բացասական հյզերի հիմք հանդիսանալ: Չանտեսելով
այս գործոնի կարևորթյնը՝ այնաﬔնայնիվ նկատենք, որ հարևան
պետթյան ﬔջ հայատյացթյան գոյթյան և խորացման փաստը69 չի
կարելի բացատրել տարերային ծագման գործոնով: Ավելին, հանդրժողական և արևմտյան արժեհամակարգին հավատարիմ Ադրբեջանը (նկատի նենք Ադրբեջանի ինքնագնահատականը)) իրականմ պետք է արձանագրեր հակառակ դինաﬕկան՝ դաստիարակելով այնպիսի սերնդ,
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Այս տեսանկյնից հատկանշական է նախապես ադրբեջանական www.modern.az կայքմ
տեղ գտած «Երեք սերնդի ադրբեջանցիները Լաչինի և հայերի մասին» հրապարակմը,
որտեղ կարելի է հստակ արձանագրել հայերի հանդեպ ատելթյան էական դինաﬕկան:
Ի տարբերթյն ավագ սերնդի՝ նորահաս սերնդի ներկայացցիչները անկաշկանդ
հայտարարմ էին, օրինակ, հայ երեխա սպանել կամ ծեծել ցանկթյան, հայերի հանդեպ
իրենց նեցած ատելթյան մասին և այլն: Ընդ որմ, այդ վերջիններս նորանկախ Ադրբեջանի
կրթական հաստատթյններմ սովորող, ադրբեջանական ԶԼՄ-ների տեղեկատվական
հոսքերի համատեքստմ ﬔծացող երեխաներ են (տե՛ս Три поколения азербайджанцев о
Лачине и об армянах (2012), http://azerichild.info/mirror_15.html):

75

որն իսկապես հանդես կգար մարդասիրթյան, այլասիրթյան կամ հանդրժողականթյան դիրքերից: Այսինքն՝ նշված իրողթյնները կոչված
են հաստատել այն, որ Ադրբեջանմ հայերի հանդեպ ատելթյան խորացմը և հայատյացթյնը ոչ թե պատահականթյան, այլ պետականորեն մշակված և հետևողականորեն իրագործվող քաղաքականթյան
հետևանք են: Ճիշտ է, Ադրբեջանի իշխանթյններն ի ցյց չեն դրել
(կամ գոնե ﬔզ հայտնի չեն այդպիսիք) «Ադրբեջանի հակահայկական
տեղեկատվական քաղաքական$թյ$նը» խորագրով կամ դրան իմաստային առմով առնչակից որևէ պաշտոնական փաստաթղթ, սակայն
դա չի նշանակմ, թե Ադրբեջանմ հայատյացթյան պետական հիմքերը փաստող ցցիչներ գոյթյն չնեն:
Ակնարկված փաստաթղթի բացակայթյան պատճառով շատերը
Ադրբեջանին հակահայկական տեղեկատվական քաղաքականթյան
սբյեկտի դերմ ներկայացնելը անհիﬓ կհամարեն և այն կդիտարկեն
որպես հայկական կողﬕ տեղեկատվական քաղաքականթյան մարտավարթյան դրսևորմ: Չնայած այդպիսի մոտեցﬓեր կարող են լինել,
սակայն դա չի նշանակմ, թե ակնարկված և համայն աշխարհին «ի ցյց
չդրված» փաստաթղթի բացակայթյնը բավարար հիմք է Ադրբեջանին
«ապաքրեականացնել» և հայկական կողﬕն ﬔղադրանքներ հասցեագրել համար: Բանն այն է, որ Ադրբեջանմ պետական մակարդակով հակահայկական քարոզ չթյնն իրականացվմ է տարբեր ղղթյններով և ոչ ﬕշտ է, որ պետական կառյցներն են հանդես գալիս այդ քարոզ չթյան բացահայտ սբյեկտների կարգավիճակով: Իսկ սա նշանակմ է, որ Ադրբեջանմ հայատյացթյնը պետականորեն ծրագրվմ և
աջակցվմ է ինչպես անﬕջական, այնպես էլ ﬕջնորդավորված կերպով:
Հայատյացթյան անﬕջական սբյեկտի կարգավիճակմ պետթյնը
հանդես է գալիս ի դեմս պետական իշխանթյան մարﬕնների  դրանց
ներկայացցիչների գործնեթյան: Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականթյան ﬕջնորդավորված իրագործմը տեղի է նենմ ոչ
պետական կառյցների ﬕջոցով, որոնք, իրականմ, հանդիսանմ են
պետական իշխանթյան de facto կցորդներ կամ արբանյակներ (ի վերջո
չմոռանանք նաև, որ Ադրբեջանը ﬕջազգային մակարդակմ նի ավտորիտար կամ ամբող ջատիրական պետթյան համբավ): Ադրբեջանմ
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ﬕջնորդավորված և անﬕջական հակահայկականթյան պետական հիմքերի մասին են վկայմ հետևյալ ցցիչները.
1. Ադրբեջանի նախագահի և բազմաթիվ պետական պաշտոնյաների,
քաղաքական գործիչների ռասիստական, հայատյացթյն սերմանող
կամ խրախսող հայտարարթյնները (օրինակ, Ի. Ալիևի կողﬕց համայն հայթյնը թշնաﬕ հռչակելը, Ռ. Սաֆարովի արտահանձնման 
հերոսացման փաստի առնչթյամբ տրված գնահատականները և այլն):
Դրանք ոչ ﬕայն բազﬕցս հնչեցվել են, այլև չեն ներկայացվել որպես անձնական կարծիք: Հանգամանք, որը վկայմ է այն մասին, որ այդ հայտարարթյնները պետք է դիտարկել որպես պաշտոնական կամ պետական
մոտեցման դրսևորմ: Այս համատեքստմ բավականին խոսն են նաև
ադրբեջանցի գրող Աքրամ Այլիսլիի70 «Քարե երազներ» վեպի լսընծայմանը71 հաջորդած իշխանական արձագանքները, որոնք ևս ﬔկ անգամ
փաստմ են այն, որ Ադրբեջանմ հայերին դրական լյսի ներքո ներկայացնելը պետական մակարդակով պատժվմ է և դատապարտվմ: Այսինքն՝ խոսքի ազատթյնը «հարգող» պաշտոնական Բաքն իր մոտե70

Աքրամ Այլիսլին ծնվել է 1937թ. Ագլիս գյղմ: Ավարտել է Մոսկվայի Մ. Գորկ
անվան գրականթյան ինստիտտը: Ադրբեջանմ երկար տարիներ եղել է տարբեր
պարբերականների խմբագիր, 2005թ. ընտրվել է Ադրբեջանի Միլի ﬔջլիսի պատգամավոր,
ﬕջազգային հարաբերթյնների և ﬕջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի
մշտական անդամ: Մի շարք վեպերի, պատմվածքների և թարգմանթյնների հեղինակ
է: Ադրբեջանմ գրականթյան ﬔջ ﬔծ ձեռքբերﬓերի համար նա արժանացել է
պետական ﬕ շարք մրցանակների: Մասնավորապես «Փառքի» (Շոխրատ) և «Անկախթյան»
(Իստիգլալ) շքանշանի (տե՛ս Աքրամ Այլիսլի. Երբ ես տեսա, թե ինչպես է արհեստականորեն
ատել$թյ$ն սերմանվ$մ հայերի և ադրբեջանցիների ﬕջև, որոշեցի տպագրել իմ վեպը
(2013), http://www.anews.am/2012-04-18-09-52-28/gitutyun/1441-news.html):
71
«Քարե երազներ» վեպի հրատարակթյնը ﬔծ իրարանցմ առաջացրեց Ադրբեջանմ
և ղեկցվեց հեղինակի  նրա հարազատների հանդեպ հալածանքներով, ահաբեկﬓերով
(օր.` նրա կինն  որդին ազատվեցին աշխատանքից, Այլիսլին մահվան դատապարտել
կոչեր հնչեցին և այլն): Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, այնհետև նաև կառավարթյան
կողﬕց ﬕաձայն կերպով քննադատվեց վեպը, իսկ գրողը պիտակավորվեց՝ ﬔղադրվելով
հայաﬔտթյան ﬔջ: Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Ա. Այլիսլիին զրկվեց «Ադրբեջանի
ժողովրդական գրող» կոչﬕց, պետական պարգևներից և պետթյան կողﬕց տրվող
թոշակից: Այս որոշմը հավանթյան արժանացավ նաև Ադրբեջանի Միլի ﬔջլիսի Մարդ
իրավնքների պաշտպանթյան կոﬕտեի ղեկավար Ռաբիյատ Ասլանովի կողﬕց:
«Ժամանակակից Մսավաթ» ադրբեջանական իշխանաﬔտ կսակցթյան առաջնորդ
Հաֆիզ Հաջիևը կոչ էր արել կտրել Այլիսլիի ականջները՝ խոստանալով 10 հազար մանաթ
(մոտ 12 հազար դոլար)) պարգևավճար:
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ցﬓերին հակասող տեսակետ բարձրաձայնելը, 1988-1989թթ. Բաքվմ
հայկական ջարդերի մասին խոսելը դիտմ է որպես ﬔղսագործթյն
(հանցանք «ճշմարտթյան» դեմ), որը պետք է խստորեն պատժվի: Եվ
եթե հաշվի առնենք այն, որ, օրինակ, Ադրբեջանի Միլի ﬔջլիսի պատգամավոր Ահﬔդ Վելիևն Այլիսլիի հոգեվիճակը և գենետիկ կոդը ստգել
հարցն է բարձրացրելլ72 (ըստ էթյան պարզել համար, թե արդյո՞ք նա չնի հայկական արմատներ), ապա ստացվմ է, որ Ադրբեջանի օրենսդիրը
(ները) «արատավոր» վարքը հակված է դիտարկել որպես հային բնորոշ
գործելակերպ: Իսկ սա, անշշտ, հայատյացթյան խոսն վկայթյն է:
2. Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան կողﬕց հաստատված և
կրթական հաստատթյններմ շրջանառթյան ﬔջ դրված սﬓաﬔթոդական ձեռնարկների, դասագրքերի, հեքիաթների, կրթական ծրագրերի բովանդակթյնը73: Վերջինս ﬕ կողﬕց կոչված է հաստատել
հայատյացթյան գոյթյան փաստը, իսկ մյս կողﬕց՝ դրա պետականորեն հովանավորված լինելը (Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյնը պետական կառյց է և համապատասխան ոլորտմ իրականացնմ է
պետական քաղաքականթյն):
3. Ադրբեջանմ օրենսդրական որոշ նախաձեռնթյնների բնյթը և
ﬕջազգային տարբեր կառյցներ կամ կազմակերպթյններ ներկայացնող հայերին մտքի վիզա չտրամադրել, երկրից արտաքսել մասին
պատկան կառյցների որոշﬓերը: Օրինակ, դեռևս 2011թ. Ադրբեջանի
խորհրդարանմ նախատեսվմ էր աննների մասին նոր օրենքի ընդնմ, որը նախատեսմ էր աննների տրման «լսացյցի» ﬔխանիզմը
(վերջինս մշակվել էր Ադրբեջանի ԳԱԱ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ինստիտտի կողﬕց): Ըստ այդ օրենքի՝ «կանաչ ցցակի» ﬔջ են
ընդգրկված Ադրբեջանի ազգային, մշակթային, գաղափարախոսական
արժեքներին համապատասխանող, «դեղին ցցակի» ﬔջ՝ ոչ ցանկալի,
այլ լեզներով ոչ բարեհնչ և ծաղր առաջացնող աննները: Մինչդեռ
«կարﬕր ցցակի» ﬔջ ընդգրկվածներն արգելված են: Դրանց շարքին
են պատկանմ այն մարդկանց աննները, որոնք իբր ագրեսիա են իրա72

Տե՛ս Приснится же такое. Азербайджанского писателя обвинили в симпатии к армянам
(2013), http://lenta.ru/articles/2013/02/05/stonedream/
73
Այս մասին տե՛ս www.azerichild.info կայքեջի համապատասխան նյթերը:
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կանացրել ադրբեջանցիների դեմ74: Իսկ սա, ինչպես խոստովանմ է այս
ﬔխանիզմը մշակող կառյցի տնօրեն Ռասիմ Ալիգլիևը, նշանակմ է,
որ Ադրբեջանմ հայկական աննները ընկնմ են արգելքի տակ75:
Ինչ վերաբերմ է հայերին Ադրբեջան մտք գործելը արգելելն կամ
Ադրբեջանից արտաքսելն, ապա շատերին է հայտնի «BLOOMBERG»-ի
հայազգի ֆոտոթղթակից Դիանա Մարկոսյանի արտաքսմը Բաքվի ﬕջազգային օդանավակայանից, «Ադրբեջանական ավիաղիների» կողﬕց
ՌԴ քաղաքացի, «ԱվտոՎԱԶ» ԲԲԸ արտասահմանյան վաճառքների վարչթյան պետ Սերգեյ Գյրջյանին ինքնաթիռ բարձրանալ չթյլատրելը և
այլն: Իրողթյններ, որոնք կապված են եղել այդ անձանց էթնիկական
ծագման հետ: Ճիշտ է, Ադրբեջանի ԱԳ նախարարթյան ներկայացցիչ Էլհան Պոլխովը Մարկոսյանի դեպքի առնչթյամբ նշել է, որ Հայաստանի  Ադրբեջանի ﬕջև ընթացիկ հակամարտթյան պատճառով
«Մարկոսյանի Ադրբեջան$մ գտնվելը կարող էր խնդիրներ առաջացնել նրա անվտանգ$թյան ապահովման տեսակետից»76, սակայն սա,
իր հերթին, վկայմ է ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի հերթական դիցի մասին: Այն է՝ Ադրբեջանն  ադրբեջանցիները իբր հանդրժողական
են, Ադրբեջանմ հանգիստ ապրմ են շրջ 30000 էթնիկ հայեր:
Հասարակական տարբեր կազմակերպթյնների և հիﬓադրաﬓերի գործնեթյնը, որոնք նենալով պետական հովանավորթյն
կամ աջակցթյն, մշակթային, գիտական և այլաբնյթ նպատակների
հռչակման քողի ներքո փորձմ են ﬕջազգային հարթակ տեղափոխել
հակահայկականթյնը: Այս առմով հատկանշական է 2004 թվականին ստեղծված «Հեյդար Ալիևի հիﬓադրամը», որը լինելով ոչ-պետական
կազմակերպթյն՝ ոչ ﬕայն հովանավորվմ է պետթյան կողﬕց, այլև
անﬕջապես կառավարվմ է Ալիևների ընտանիքի (հիﬓադրաﬕ նախագահը Ի. Ալիևի կինը` Մեհրիբան Ալիևան է)) կողﬕց: Չնայած սյն հիմնադրաﬓ առավելապես ներկայացվմ է որպես գիտամշակթային գոր74

Տե՛ս В Азербайджане будет принят новый закон об именах (2012), http://www.trend.az/
news/society/1815552.html
75
Տե՛ս В Азербайджане введен фашистский закон об именах и фамилиях нацменьшинств
(2012), http://www.panorama.am/ru/society/2011/05/16/azerbayjan-name/
76
Մեջբ. ըստ Ադբեջանի ԱԳՆ-ն հաստատել է, որ «Bloomberg»-ի հայազգի ֆոտոթղթակցին
Բաքվից արտաքսել են Ստամբ$լ (2012), http://www.panorama.am/am/society/2011/06/29/
bloomberg/
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ծնեթյամբ զբաղվող կառյց, այնաﬔնայնիվ դրա գործնեթյան
առանցքը հակահայկական բազմահարթակ քարոզ չթյնն է, հայերի
 արցախյան հակամարտթյան մասին Ադրբեջանի պաշտոնական մոտեցﬓերի տարածմը կամ հանրայնացմը: «Հիﬓադրամը,- գրմ է
քաղաքագիտթյան դոկտոր Ա. Աթանեսյանը,- սերտորեն համագործակցելով պետական և այլ կառ$յցների հետ (նախագահի աշխատակազմ,
Ազգային անվտանգթյան նախարարթյն, Ադրբեջանի Գիտթյնների ազգային ակադեﬕա և արտերկրմ դիվանագիտական ներկայացցչթյններ), սպասարկ$մ է Ադրբեջանի քաղաքական$թյան հիﬓական $ղղ$թյ$նները և առաջին հերթին` հակահայկական քարոզ չ$թյ$նը ԼՂ հակամարտ$թյան համատեքստ$մ»77: Իսկ սա վկայմ է այն
մասին, որ Ադրբեջանն իր հայատյաց քաղաքականթյան իրագործմը
փորձմ է ապահովել նաև ոչ պետական «խողովակներով»: Ադրբեջանական ԶԼՄ-ներմ հայկական թեմատիկայով բազմաթիվ հրապարակմները78 և դրանցից շատերի հայատյաց բնյթը: Այս հանգամանքը, անշշտ, շատերի համար գցե խիստ տարօրինակ և անհիﬓ թվա, քանզի
առաջին հայացքից անհասկանալի է կապը ադրբեջանական ԶԼՄ-ների
և պետական իշխանթյնների կողﬕց տարվող հակահայկական քաղաքականթյան ﬕջև: Սա առավել ևս այն դեպքմ, երբ «ժողովրդավարական և հանդրժող» Ադրբեջանի իշխանթյնները պատեհ առիթը
բաց չեն թողնմ և ի լր աշխարհի հայտարարմ են իրենց երկրմ անզգական որակներով աչքի ընկնող «ազատ» մամլի գոյթյան մասին:
Օրինակ, Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազﬕ հասարակական-քաղաքական հարցերի բաժնի ղեկավար Ա. Հասանովի համոզմամբ՝ ադրբեջանական ԶԼՄ-ները աշխարհմ առաջատարն են օբյեկտիվթյան79
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Ա. Աթանեսյան, Հեյդար Ալիևի հիﬓադրաﬕ գործնեթյնը տեղեկատվական ոլորտմ
(2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=406
78
Տե՛ս А. Адибекян: Азербайджанская пресса изобилует «неполиткорректными»
определениями в адрес армян (2012), http://azerichild.info/analysis_experts_01.html
79
Եթե ադրբեջանական ԶԼՄ-ներմ հայ լինելը պախարակող, հայերին պիտակավորող և
հայերի հանդեպ ատելթյն սերմանող հրապարակﬓերի բովանդակթյնը Հասանովի
ըմբռնած օբյեկտիվթյան դրսևորﬓ է, ապա ստիպված ենք ևս ﬔկ անգամ փաստել, որ
ադրբեջանցի պաշտոնյան ինքնակամ խոստովանմ է հայատյացթյան փաստը: Այսինքն՝
ստացվմ է, որ հայերին վարկաբեկող և նրանց նկատմամբ ատելթյնը խորացնող
հոդվածները օբյեկտիվ մոտեցման արդյնք են, իսկ այդ «օբյեկտիվթյնը» (իրականմ՝
հայատյացթյնը) պետք է խրախսել և քաջալերել:
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և օպերատիվթյան իմաստով, Ադրբեջանմ գոյթյն նի լիարժեք
համացանցային ազատթյն  պլյրալիզմ և ԶԼՄ-ները բարգավաճմ
են80: Տեսակետ, որը քննադատթյան է արժանացել անգամ ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ81:
Այս տեսանկյնից հատկանշական է նաև www.contact.az կայքմ տեղ
գտած հրապարակմը, որտեղ ﬕ կողﬕց նշվմ է Հասանովի տեսակետի անհիﬓ լինելը, իսկ մյս կողﬕց՝ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների ոչ օբյեկտիվթյնն  հայատյացթյնը: «Հարկ է թերթել որոշ առցանց
հրապարակ$ﬓեր,- գր$մ է հոդվածագիրը, և ﬕանգաﬕց աչքի են
զարն$մ էժանագին կատակներ և վերլ$ծականներ, որոնց$մ բաց
տեքստով գրված է, թե հայերն այսպիսին կամ այնպիսին են, ﬔնք
նրանցից բազ$մ առ$ﬓերով լաﬖ ենք, հայերին տարբեր կերպ պիտակավոր$մ են և այլն»82: Ճիշտ է, Հասանովի հնչեցրած մտքերին ադրբեջանական ԶԼՄ-ների արագ և քննադատական արձագանքները կարծես որոշակի տրք են նյն Հասանովի տեսակետի «արդարացիթյանը», սակայն կարևորն այն է, որ դրանցմ կարելի է հստակ արձանագրել
հայատյացթյան փաստի խոստովանթյնը:
Ավելին, եթե ադրբեջանական բազմաթիվ լրատվական կայքեր աչքի են ընկնմ հակահայկական և հայատյաց հրապարակﬓերով, իսկ
«հանդրժող» Ադրբեջանի իշխանթյնները ոչ ﬕայն չեն արձագանքմ (ինչը, ի դեպ, Ադրբեջանի ﬕջազգային պարտավորթյնների
շրջանակներմ է)) ռասիզմ կամ նորօրյա նացիզմ քարոզող ԶԼՄ-ների
գործնեթյանը, ապա պարզ է դառնմ, որ Ադրբեջանմ պետական
մակարդակով առնվազն ապահովվմ են համապատասխան նախադրյալներ հայատյացթյան համար: Բայց սա հարցի ﬕայն ﬕ կողﬓ է:
Բանն այն է, որ ﬕջազգային տարբեր կառյցների կամ կազմակերպթյնների, ինչպես նաև տարբեր փորձագետների  քաղաքական գործիչների գնահատականներով (օրինակ՝ Եվրախորհրդարանի 2009թ. Ադր80

Տե՛ս Али Гасанов: Азербайджанские СМИ лидируют в мире (2012), http://www.contact.az/
docs/2012/Want%20to%20Say/112200019043ru.htm
81
Տե՛ս Эксперты - о мыслях Али Гасанова про свободу слова (2012), http://www.radioazadlyg.
org/content/article/24539952.html
82
Али Гасанов: Азербайджанские СМИ лидируют в мире (2012), http://www.contact.az/
docs/2012/Want%20to%20Say/112200019043ru.htm
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բեջանի վերաբերյալ ընդնած բանաձևը83, Amnesty International, Human
Rights Watch, Freedom House և այլ կազմակերպթյնների զեկյցները,
հայտարարթյնները կամ հաղորդագրթյնները, Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անդամ Հ. Գդմանի հոդվածը և այլն844) Ադրբեջանմ
խոսքի ազատթյնն անﬗիթար վիճակմ է, այլախոհթյնն իշխանթյնների կողﬕց խստորեն դատապարտվմ և պատժվմ է: Իսկ սա
նշանակմ է, որ հարավկովկասյան այս պետթյան ﬔջ առավելապես
անարգել գործմ են իշխանական կամ իշխանթյան կողﬕց հավանթյան արժանացած ԶԼՄ-ները, ինչը կոչված է փաստել, որ, օրինակ, ադրբեջանական էլեկտրոնային և տպագիր ԶԼՄ-ներմ «կարﬕր թելի» պես
անցնող հայատյացթյնը ադրբեջանական իշխանթյնների նպատակադիր գործնեթյան կամ հավանթյան արդյնք է:
Վերը նշվածից պարզ է դառնմ, որ հայատյացթյան ադրբեջանական տարբերակի բնորոշ գծերն  թեզերը վերհանել և հիﬓական ղղթյնների որպիսթյնը հասկանալ համար գոյթյն նեն հետազոտական տարբեր «աղբյրներ»: Դրանց շարքին են պատկանմ
ադրբեջանցի պաշտոնյաների հնչեցրած ոչ անձնական տեսակետները,
Ադրբեջանի կրթական քաղաքականթյան բովանդակային կողﬔրը,
պատկան կառյցների գործելաոճի առանձնահատկթյնները, ԶԼՄներմ տեղ գտած և հետևողականորեն զարգացվող հայատյաց հոդվածները կամ հրապարակﬓերը և այլն: Ընդ որմ, ադրբեջանական
ԶԼՄ-ներմ հակահայկական հրապարակﬓերը ոչ թե «տեխնիկական»
83

Տե՛ս Հ. Բ$նիաթյան, Եվրախորհրդարանը քննադատմ է խոսքի ազատթյան վիճակը
Ադրբեջանմ (2012), http://www.azatutyun.am/content/article/1906942.html
84
Տե՛ս Freedom House-ն Ադրբեջան$մ խոսքի ազատ$թյան ծանր իրավիճակի համար
պատասխանատ$ է համար$մ կառավար$թյանը (2012), http://armenpress.am/arm/
news/688871/, Азербайджан: свободе СМИ угрожает серьезная опасность (2012), http://
www.hrw.org/ru/news/2012/05/03-0, Freedom House: Азербайджан остался несвободной
страной
(2012),
http://www.contact.az/docs/2012/Politics/121300021356ru.htm,
Эксперт
Freedom House: Власти Азербайджана нелегально контролируют Интернет (2012), http://
www.contact.az/docs/2012/Interview/100200013243ru.htm, Azerbaijan: Concerns Regarding
Freedom of the Media and Freedom of Expression (2012), http://www.hrw.org/news/2012/11/02/
azerbaijan-concerns-regarding-freedom-media-and-freedom-expression, Azerbaijan: Shrinking
Space for Media Freedom (2012), http://www.hrw.org/news/2012/11/02/azerbaijan-shrinkingspace-media-freedom, H. Goodman, Azerbaijan (Human Rights) (2012), http://www.
theyworkforyou.com/debates/?id=2012-12-20a.1098.0&s=speaker%3A11421#g1098.3
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թերացﬓերի, այլ հետևողական մոտեցման արդյնք են: Այդ մասին
են վկայմ դրանց առատթյնը, պարբերական լինելն  տվյալ կայքերմ լեգիտիմացվածթյնը: Այս առմով փայլն «կենսագրթյն» են
կերտել, օրինակ, ադրբեջանական www.vesti.az, www.day.az, www.aze.az և
այլ լրատվական կայքերը: Դրանցմ հայկական թեմատիկայով հրապարակﬓերից շատերը վստահվմ են հայատյացթյամբ աչքի ընկնող
փորձագետներ Ֆարիդ Թեյմրխանլիին, Բահրամ Բատիևին, Ռիզվան
Հսեյնովին և այլոց: Վերջիններս հիﬓականմ հանդես են գալիս փաստարկի ժն անտեսող և հզականթյանը հագրդ տվող այնպիսի հոդվածներով, որոնցմ պիտակավորված քննադատթյան և վիրավորանքի
թիրախի կարգավիճակմ են հայ փորձագետները, մտավորականները,
ՀՀ և Արցախի իշխանթյնները և հայ ժողովրդն առհասարակ:
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2.1.2. Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքական$թյան բնորոշ
գծերը և քարոզչական թեզերը
ա/ Հակահայկականթյնը և հայատյացթյնը Ադրբեջանի
տեղեկատվական քաղաքականթյան համակարգմ
(ﬔթոդաբանական տեսանկյն)
Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական քաղաքականթյնը
հետազոտական կարևորթյն է ներկայացնմ նաև իր բնթագրական
գծերի տեսանկյնից: Իհարկե, Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան նախադրյալների (դետերﬕնանտների) վերլծթյան կամ
վերհանման արդյնքմ կարելի է համապատասխան եզրակացթյններ կատարել և հակազդման ﬔխանիզﬓերի դաշտ րվագծել, սակայն
այդ գործը թերի կլինի, եթե հետազոտական տեսադաշտից դրս ﬓա
այդ քաղաքականթյան որպիսթյան կամ, ավելի ստյգ, բնթագրական գծերի, քարոզ չական թեզերի և հիﬓական ղղթյնների հարցը:
Հասկանալի է, որ Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան
սոսկ հակահայկականթյնը փաստելով` անգամ «հարգանքի տրք»
չենք մատցի ճշմարտթյնը բացահայտել կամ խնդրո առարկա հարցը խորթյամբ վերլծել գործին: Բանն այն է, որ հետազոտական տեսանկյնից առավել կարևոր է ոչ թե հակահայկական$թյան փաստ$մը,
այլ դրա ադրբեջանական յ$րակերպ$թյան վերհան$մը: Միով բանիվ՝
առավել հրատապ է այն հարցը, թե ինչ առանձնահատկթյններ կամ
բնորոշ գծեր նի այդ հակահայկականթյնը, գաղափարական

ինչ

պատվանդանի վրա է այն խարսխված: Ավելին, այս տեսանկյնից կարևոր է հակահայկականթյն և հայատյացթյն եզրերի տարբերակմը, քանզի դրանց նյնացմը կարող է որոշակի տարըմբռնﬓեր առաջացնել: Հայատյացթյնը, անշշտ, հակահայկականթյան դրսևորմ
է, սակայն հակահայկականթյան աﬔն դրսևորմ չէ, որ աչքի է ընկնմ
հայատյացթյամբ:
Վերջինս հակահայկականթյան ծայրահեղ տարբերակն է, որի
ադրբեջանական

տարբերակ$մ

բացահայտ

կամ

քողարկված

եղանակներով ապաբարոյականացվ$մ, ապահ$մանիզացվ$մ է հայ84

կական ինքն$թյ$նը կամ հայի կերպարը, երբեﬓ էլ կասկածի տակ
է դրվ$մ հայ ժողովրդի գոյ$թյան իրավ$նքը և այլն: Ինչ վերաբերմ
է հակահայկականթյան ոչ ծայրահեղ տարբերակներին, ապա դրանց
պարագայմ գործ նենք հայ ժողովրդի սպասﬓերին, հայկական պետթյնների շահերին հակասող գործնեթյան հետ: Թեպետ ՀՀ շահերից չբխող որոշﬓերը կամ նախաձեռնթյնները (ﬕջազգային և ոչ
ﬕջազգային տարբեր սբյեկտների հեղինակած)) կարող ենք դիտարկել
որպես «հակահայկականթյան» դրսևորմ, սակայն սա որևէ կերպ չի
կարող արդարացնել էգալիտարիստական մոտեցմը ադրբեջանական
(որոշակիորեն նաև թրքական)) և այլ հակահայկականթյնների հանդեպ:
Օրինակ, Հնգարիայի կողﬕց Ռ. Սաֆարովի արտահանձնմը Ադրբեջանին հակահայկական կողﬔր նեցող որոշման դրսևորմ էր, սակայն սխալ կլինի ասել, որ Հնգարիան պետական մակարդակով իրականացնմ է հակահայկական կամ, առավել ևս, հայատյաց քաղաքականթյն: Հայատյաց քաղաքականթյան համատեքստմ Հայաստանի
Հանրապետթյնը դիտարկվմ է որպես տարածաշրջանային «ապենդիցիտ» կամ, ինչպես կասեր Գ.Մարխլիան85, Հարավային Կովկասի
մարﬓի վրա հեռացման ենթակա քաղցկեղային ռցք86, հայթյնը՝
մարդկթյան և մարդկայնթյան թշնաﬕ, իսկ դրանց դեմ ﬕջոցների
անխտրթյամբ դրսևորվող պայքարը (երբեﬓ` կացնի նախապատվթյամբ)՝ որպես համայն մարդկթյան հանդեպ պարտքի իրականացմ:
Բացի այդ, հակահայկականթյն և հայատյացթյն եզրերի տարբերակմը թյլ է տալիս հասկանալ Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան ﬔջ արտաքին և ներքին լսարաններին հասցեագրված
հաղորդագրթյնների տարբերթյնները: Եթե ներքին լսարանի մակարդակմ Ադրբեջանն իրականացնմ է հայատյաց քաղաքականթյն, ապա արտաքին լսարանի մակարդակմ (նկատի նենք ﬕջազ85

Գրամ Մարխլիան պատմագիտթյան դոկտոր է, Սխﬕ պետական համալսարանի
պրոֆեսոր, որը Ադրբեջանի և Վրաստանի ﬕջև գիտական կապերի զարգացման գործմ
ներդրած ավանդի համար պարգևատրվել է Ադրբեջանի ԳԱԱ պատմթյան ինստիտտի
Պատվավոր դոկտորի դիպլոմով:
86
Տե՛ս Грузинский профессор: «Армяне поменяли мне фамилию: теперь я Алиев», //
Интервью Vesti.Az с доктором исторических наук, профессором Сухумского государственного
университета Гурамом Мархулия (2012), www.peeep.us/87b1dfa0
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գային հանրթյնը, ﬕջազգային կառյցները)) առավելապես հանդես է
գալիս հակահայկականթյան, երբեﬓ էլ՝ զգշավոր կամ լատենտ հայատյացթյան դիրքերից: Օրինակ՝ արտաքին մակարդակմ Ադրբեջանը շրջանառթյան ﬔջ է դնմ ՀՀ իշխանթյնների ոչ կառցողական
և ﬕջազգային նորﬔրը խախտող քաղաքականթյան, ՀՀ ագրեսիայի,
հայերի դրսևորած դաժանթյնների կամ «ցեղասպանթյն» իրագործած հայերի մասին թեզերը՝ նպատակ նենալով ադրբեջանաﬔտ և ՀՀ
շահերին հակասող դիրքորոշﬓերի պլատֆորմ ձևավորելը: Մինչդեռ
ներքին մակարդակմ այս թեզերը որոշակիորեն ծայրահեղացվմ են,
առանցքային թշնաﬕ է համարվմ հայը, իսկ պայքարի թիրախ է հայերի
և ՀՀ հեղինակթյան բարձրացմանը նպաստող ցանկացած երևյթ: Ի
տարբերթյն արտաքին լսարանի՝ այս դեպքմ նպատակը հայատյացթյան ոգով հասարակթյնը «դիմակերտելն» է:
բ) Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչական թեզերն  դրանց
դասակարգման հարցը
Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան սﬓասիրթյնը ցյց է տալիս, որ այս երկիրը հանդես է գալիս լավ մշակված, հետևողական իրագործվող քարոզ չական գործնեթյամբ: Վերջինս, անշշտ, տարբեր նպատակներ է հետապնդմ, սակայն դրանց շարքմ
առանցքային նշանակթյն նեն տարածաշրջանային և ﬕջազգային
մակարդակմ Ադրբեջանի դերի որակական բարձրացﬓ  ՀՀ մարգինալացմը, ցանկալի հեռանկարմ աշխարհի քաղաքական քարտեզից
վերացմը: Սա չի նշանակմ, թե սեփական դերի բարձրացմը Ադրբեջանմ հասկացվմ է ժողովրդավարական զարգացﬓերի և արևմտյան արժեհամակարգի տեղայնացման համատեքստմ: Ասվածի խոսն
վկայթյնն են Ադրբեջանի քարոզ չաﬔքենայի կողﬕց մշակված քարոզ չական թեզերը, դրանց հանրայնացման  հիﬓավորման եղանակները: Առհասարակ, Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգն իր արդյնավետթյան ապահովման համար ﬔծապես կարևորմ է այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են սոցիալական համատեքստը,
տեղեկատվթյան աղբյրը, հաղորդակցման ﬕջոցը, հաղորդագրթյ86

նը և այլն87: Այս գործոնների չանտեսմը չափազանց կարևոր է, քանզի
դրանք մարտավարական այն գործիքաշարի բաղկացցիչներն են, որոնք
հնարավորթյն են տալիս հասցեական և հոգեբանական տեսանկյնից առավել ազդեցիկ դարձնել հակահայկական քարոզ չական նյթի բովանդակթյնը:
Թեպետ ﬔզանմ Ադրբեջանից եկող տեղեկատվական մարտահրավերներին դիմագրավել ղղթյամբ ակտիվ և արդյնավետ աշխատանքներ իրագործվմ են, այնաﬔնայնիվ հարևան պետթյան հակահայկական քարոզ չական թեզերի համակարգը շարնակմ է ﬓալ ոչ
պատշաճ սﬓասիրված: Սա, անշշտ, բացասական ազդեցթյն է
թողնմ տեղեկատվական պատերազմմ առավել արդյնավետ գործել հնարավորթյան վրա: Հանգամանք, որն անհրաժեշտթյն է առաջացնմ որոշակիորեն լրացնել ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի հակահայկական թեզերի մասով առկա հետազոտական բացը: Հասկանալի
է, որ Ադրբեջանի՝ պետականորեն ծրագրված և իրագործվող քարոզ չական քաղաքականթյնն  դրա թեզերի սﬓասիրթյնը սյն աշխատանքմ չի կարող սպառիչ տեսք ստանալ, սակայն դա չի նշանակմ,
որ պետք է հրաժարվել հետազոտական «քայլ առաջ»-ից: Ուստի, խնդիր
նենք դասակարգել Ադրբեջանի հակահայկական թեզերը, հասկանալ
դրանց կառցման տրամաբանթյնը և փոխակերպﬓերի պատճառները:
Նախապես նշենք, որ 2009թ. այդ թեզերի համակարգման, դասակարգման փորձ արդեն եղել է88: Այդ փորձը հեղինակած փորձագետն
առաջարկելով դասակարգման որոշակի տարբերակ՝ բազմաթիվ աղբյրների հիման վրա հանգամանալից ներկայացնմ է արցախյան հակամարտթյան պատմական կողﬕ վերաբերյալ ադրբեջանական քարոզչական թեզերը: Բարձր գնահատելով այս ղղթյամբ նրա կատարած
աշխատանքն  դրա արժեքավորթյնը, այնաﬔնայնիվ փաստենք,
87
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որ հակահայկական թեզերի դասակարգման ժամանակ փորձագետը
հստակթյն չի մտցնմ այն հարցմ, թե, օրինակ, թվարկված բազմաթիվ պատմական թեզերը հասցեագրման ինչ տրամաբանթյն նեն:
Հանգամանք, որի արդյնքմ հեղինակի առաջարկած որոշ դրյթներ
դառնմ են «վերանայման» ենթակա: Բացի այդ, հեղինակի առաջարկած
դասակարգման հիմքերը կարիք նեն լրացման, ինչը և կիրականացվի
հետագա շարադրանքմ:
Հայ-ադրբեջանական հակամարտթյան քարոզ չական թեզերը նախկինմ դասակարգվել է երկ հիմքերի համաձայն (ըստ նպատակային
լսարանի և ըստ թեմաների)89, սակայն, ինչպես արդեն ակնարկել ենք,
դրանցով չի կարելի սահմանափակել դասակարգման հիմքերի քանակը:
Իհարկե, հավակնթյն չնենք հակահայկական քարոզ չական թեզերի դասակարգման հիմքերի սպառիչ տարբերակը ներկայացնել, սակայն
համոզված ենք, որ գործը ավելի կշահի, եթե հաշվի առնենք դրանց դասակարգման հիմքերի այլ տարբերակներ ևս: Սակայն ﬕնչ այդ խնդրին
անդրադառնալը՝ անհրաժեշտ է որոշ նկատառﬓեր ներկայացնել.
– Թեզերի դասակարգման ժամանակ ընտրված հիմքերով չեն սահմանափակվմ դրանց հնարավոր բոլոր տարբերակները, իսկ ﬕևնյն
հիմքով կատարված դասակարգման ժամանակ ստացված անդաﬓերը
կարող են տարբեր խմբերի պատկանել: Օրինակ, ինչպես կտեսնենք հետագայմ, Ադրբեջանի քարոզ չական թեզերն ըստ նպատակի դասակարգել պարագայմ կարող ենք գործ նենալ պառակտման կամ ﬕավորման, վարկաբեկման և գովաբանման նպատակ նեցող թեզերի խմբերի
հետ:
– Հակահայկական թեզերն նեն փոխակերպվող բնյթ և կախված
լսարանի առանձնահատկթյններից՝ մատցվմ են տարբեր ձևակերպﬓերով  շեշտադրﬓերով: Սակայն թեզերի փոխակերպական
բն$յթը չի նշանակ$մ համընդհանրական կոնցեպտների բացակայ$թյ$ն: Այսինքն՝ թեզերի հիմքմ ընկած են որոշակի գաղափարական
և հիմքային կոնցեպտներ, որոնք հընթացս ներկայացվմ են համապատասխան լեզվական կաղապարներով:
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– Ադրբեջանի հակահայկական քարոզ չական թեզերի տարբեր հիմքերով դասակարգմը չի նշանակմ, թե այս կամ այն թեզը վերաբերմ է
սոսկ ﬕ խմբի: Միևնյն թեզը կարող է պատկանել տարբեր խմբերի, ծառայել տարբեր նպատակների: Օրինակ՝ Արցախմ հայերի եկվորթյան
մասին թեզը կարող է դասվել ինչպես պատմական, ներքին և արտաքին
լսարաններին հասցեագրված, այնպես էլ ռազմավարական կամ կոնցեպտալ թեզերի շարքին և այլն:
– Սյն հետազոտթյան տեսանկյնից կարևոր է ոչ թե հակահայկական թեզերի ադրբեջանական «ժողոված» կազﬔլը (դա կարող է լինել առանձին հետազոտթյան խնդիր), այլ թեզերի ընտրթյան և հասցեագրման տրամաբանթյնը վերհանելը:
Այսպիսով, Ադրբեջանի հակահայկական քարոզ չական թեզերը կարելի է դասակարգել հետևյալ հիմքերով.
– ըստ կարևոր$թյան աստիճանի կամ առանցքայն$թյան – կոնցեպտալ և փոխակերպվող (անվանմը խիստ պայմանական է)
է կամ,
այլ կերպ, ռազմավարական կամ մարտավարական թեզեր,
– ըստ նպատակի – պառակտող և ﬕավորող թեզեր, վարկաբեկող և
գովաբանող թեզեր,
– ըստ տեղեկատվական բովանդակ$թյան հասցեատերերի – ներքին և արտաքին լսարաններին հասցեագրված թեզեր,
– ըստ տեղեկատվական բովանդակ$թյան բնագավառների90 –
պատմթյն, մշակյթ, սոցիալ-տնտեսական կյանք, իրավնք, քաղաքականթյն, քաղաքակրթական դաշտ, զինված ժեր և այլն,
– ըստ ծագման աղբյ$րի – ներքին և արտաքին ծագման թեզեր,
– ըստ հիﬓավորման եղանակի – կորեսպոնդենտիվ և կոհերենտ:
Անշշտ, դասակարգման այս տարբերակը կարիք նի հստակեցման
 պարզաբանման: Ստորև առավել հանգամանալից կներկայացնենք
տարբեր հիմքերով առանձնացված թեզերի խմբերը, դրանց ﬔջ մտնող
թեզերի բնորոշ գծերը:
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1. Դասակարգ$մ ըստ կարևոր$թյան աստիճանի կամ առանցքայն$թյան:
Ըստ կարևորթյան աստիճանի կամ առանցքային նշանակթյան
Ադրբեջանի հակահայկական քարոզ չական թեզերը կարող են լինել հայեցակարգային և փոխակերպվող կամ ռազմավարական և մարտավարական: Կոնցեպտալ թեզերը կազմմ են Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան ﬕջկը, սրանց վրա է խարսխված հարևան
երկրի քարոզ չաﬔքենայի հակահայկական ողջ գործնեթյնը: Կոնցեպտալ թեզերը, ի տարբերթյն փոխակերպվող թեզերի, շրջանառթյնից դրս չեն գալիս, չնեն իրավիճակային բնյթ: Այլ խոսքերով՝
կոնցեպտալ թեզերն Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան
ռազմավարական թեզերն են, ﬕնչդեռ փոխակերպվողներն նեն առավելապես մարտավարական բնյթ: Կոնցեպտալ և փոխակերպվող թեզերի
առանձնացմը չի նշանակմ դրանց ﬕջև ընդհանրթյան բացակայթյն: Բանն այն է, որ փոխակերպվող թեզերը կառ$ցված են կոնցեպտ$ալ թեզերի համատեքստ$մ, իսկ կոնցեպտ$ալ թեզերը առաջ են
մղվ$մ փոխակերպվող թեզերի ﬕջոցով:
Կախված այս կամ այն իրավիճակից, հանգամանքից, լսարանի
առանձնահատկթյնից և այլն՝ կոնկրետ փոխակերպվող թեզը կարող է
շրջանառթյնից դրս գալ կամ փոխարինվել ﬔկ այլ նմանատիպ թեզով՝ չհակասելով կոնցեպտալ թեզի տրամաբանթյանը: Օրինակ, հետևողականորեն շրջանառթյան ﬔջ դնելով հայերի թրքատյացթյան 
Հայաստանի ագրեսիվթյան մասին թեզերը՝ Ադրբեջանը, ﬕևնյն ժամանակ, երբեﬓ չի հրաժարվմ այնպիսի թեզերից, որտեղ շեշտվմ է հայերի  ադրբեջանցիների ﬕջև դարավոր բարեկամթյնը, արցախյան
հակամարտթյան ծագմը բացատրվմ է օտարածին ժերի շահերով,
ՀՀ քաղաքական առաջնորդների  սփյռքահայերի «Մեծ Հայաստան»
կամ «Ծովից ծով Հայաստան» ծավալապաշտական դիցերով: Որոշակի
հակասականթյամբ աչքի ընկնող այս թեզերի համաժամանակյա գոյթյնը հասկանալի է դառնմ, եթե առաջնորդվմ ենք հայեցակարգային և
փոխակերպվող թեզերի տարբերակման ﬔթոդաբանթյամբ: Բանն այն
է, որ հայերի  ադրբեջանցիների բարեկամթյան, խաղաղ համագոյթ90

յան մասին փոխակերպվող թեզն ըստ էթյան նի մարտավարական,
իրավիճակային բնյթ, որի հիմքմ ընկած է հետևյալ հայեցակարգային
թեզը. Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը հետևանք է ՀՀ սանձազերծած ագրեսիվ և ծավալապաշտական քաղաքական$թյան: Հայեցակարգային այս թեզի լեգիտիմացման համար Ադրբեջանը շրջանառթյան
ﬔջ է դնմ դրա համատեքստմ ձևավորված տարբեր փոխակերպվող
թեզեր: Օրինակ՝ արտաքին լսարանի պարագայմ շեշտվմ են հայերի 
ադրբեջանցիների բարեկամթյան, արցախահայթյանը սպասվող ադրբեջանական առատաձեռնթյան մասին փոխակերպվող թեզերը, որոնք
կարծես վկայմ են այն մասին, թե Ադրբեջանն արցախահայթյան հետ
խնդիր չնի: Նրա խնդիրը կապված է ագրեսոր Հայաստանի Հանրապետթյան և նրա հանցագործ իշխանթյնների հետ: Մինչդեռ ներքին
լսարանի մակարդակմ այս թեզերը որոշակիորեն փոփոխվմ են, և տեղի է նենմ թշնամ և հակամարտթյան պատճառագիտթյան վերանայմ:
Ներքին լսարանմ արցախյան հակամարտթյնը առավելապես
ներկայացվմ է հայերի թրքատյաց քաղաքականթյան գաղափարի
համատեքստմ, իսկ ՀՀ ագրեսիան դիտվմ է որպես հայերի՛ ինստիտցիոնալ-պետական ագրեսիայի դրսևորմ: Ասվածի համատեքստմ
խոցելի է դառնմ այն ﬕտքը, թե «հայերի համար են նախատեսված
հայերի և ադրբեջանցիների նման$թյան, նրանց ﬕջև իբր գոյ$թյ$ն
$նեցած դարավոր բարեկամ$թյան (որը խզվեց աﬔնատարբեր ժերի ազդեցթյան և աﬔնատարբեր իռացիոնալ պատճառներով` այդ ժողովրդների կամքին հակառակ) մասին ադրբեջանական թեզերը»91։
Բանն այն է, որ այսօրինակ թեզերը Ադրբեջանի հայատյաց քարոզ չթյանը քաջածանոթ հայկական լսարանմ արմատավորվել հզոր ներժ
չնեն և անիմաստ է դրանց հասցեագրմը այդ լսարանին, ﬕնչդեռ արտաքին լսարանի մակարդակմ դրանք կարող են Ադրբեջանի հանդեպ
որոշակի դրական վերաբերմնքի հիմք դառնալ: Ճիշտ է, Ադրբեջանը
երբեﬓ արցախահայթյանը հասցեագրված և «բարյացակամ» վերաբերմնք արտահայտող թեզերի դիրքերից էլ է հանդես գալիս՝ գործի դնելով
91
Տե՛ս Կ. Վրթանեսյան, Հայ-ադրբեջանական հակամարտթյան քարոզչական թեզերը,
(2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=2219
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«նավթային կամ ձկնկիթային» դիվանագիտթյան տարածաշրջանային
տարբերակը: Բանն այն է, որ ﬕջազգային ասպարեզմ կոռպցիոն հաջողթյններով «տպավորված»՝ Ադրբեջանը աﬕսներ առաջ շրջանառթյան ﬔջ դրեց արցախահայթյանը (իրենց ձևակերպմամբ՝ Ադրբեջանի քաղաքացիներին)) Խորհրդային Միթյնից ﬓացած ավանդների
վերադարձի պատրաստակամթյան թեզը՝ պայմանով, որ նրանք դիմմ
ներկայացնեն, Ադրբեջանի անձնագիր ստանան և այլն: Հայեցակարգային և փոխակերպվող թեզերն իրենց հերթին կարելի է դասակարգել ըստ
քարոզ չթյան թեմաների: Ըստ այդմ կարող ենք առանձնացնել պատմամշակթային, իրավաքաղաքական, քաղաքակրթական և այլատիպ
հայեցակարգային և փոխակերպվող թեզեր: Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքականթյան հայեցակարգային թեզերն (կներկայացնենք ﬔր
ձևակերպմամբ՝ չխեղաթյրելով թեզիսների կոնցեպտալ կողմը)) ըստ
թեմաների հետևյալներն են.
Պատմամշակ$թային – Լեռնային Ղարաբաղը պատմական ադրբեջանական հող է, իսկ հայերը տարածաշրջանային եկվորներ կամ հյրեր
են, այլոց մշակթային ժառանգթյնը սեփականած ժողովրդ:
Իրավաքաղաքական – ա/ ՄԱԿ անդամ Հայաստանը (հայերը) խախտելով տարածքային ամբող ջականթյան ﬕջազգայնորեն ընդնված
նորմը՝ ռազմական ագրեսիա է իրականացրել Ադրբեջանի դեմ, ադրբեջանցիների էթնիկական զտﬓեր է իրագործել, գրավել է Ադրբեջանի
տարածքների մոտ 20%-ը՝ շրջ ﬔկ ﬕլիոն մարդկանց դարձնելով փախստականներ կամ բռնի տեղահանվածներ, բ/ Ադրբեջանը ժողովրդավարական պետթյն է, որտեղ հարգվմ են մարդ հիﬓարար իրավնքներն  ազատթյնները, էթնիկական փոքրամասնթյնների իրավնքները:
Քաղաքակրթական – Ադրբեջանը հանդրժողական և մարդասիրական արժեքների վրա խարսխված քաղաքակրթական հնագյն կենտրոններից է, որտեղ խաղաղ համագոյակցել և շարնակմ են գոյակցել
տարբեր մշակյթների ներկայացցիչները և որը ստիպված է եղել դարեր շարնակ պայքար մղել անհանդրժող  ցեղասպան օտար զավթիչների դեմ (հիﬓականմ հայերի և ռսների):
Ռազմական – Ադրբեջանը, ի տարբերթյն Հայաստանի Հանրապե92

տթյան, տարածաշրջանային աﬔնամարտնակ բանակն նեցող պետթյններից է, որն օրեցօր հզորանմ է և պատրաստ է հարկ եղած
դեպքմ վերականգնել իր տարածքային ամբող ջականթյնը:
Սոցիալ-տնտեսական – Ադրբեջանը իրականացնմ է խիստ արդյնավետ սոցիալ-տնտեսական քաղաքականթյն՝ աստիճանաբար վերացնելով աղքատթյնը, սոցիալական անարդարթյնը և այլն:
Վերը նշված թեզերն նեն ռազմավարական կամ հայեցակարգային բնյթ, իսկ ﬓացած քարոզ չական թեզերը կառցված են սրանց
հիման վրա՝ նպատակահարմար շեշտադրﬓերով: Օրինակ՝ թիվ 1 կետով առանձնացված պատմամշակթային կոնցեպտալ թեզի հիման
վրա կառցված են մարտավարական բնյթի կամ փոխակերպվող բազմաթիվ թեզեր, որոնք, կախված լսարանի գործոնից կամ քաղաքական
համատեքստից, րյն ձևակերպﬓեր են ստանմ: Այսպես, ներքին
լսարանի պարագայմ կոնցեպտալ այս թեզը հետևողականորեն ընդլայնվմ է և ՀՀ ներկայիս տարածքը ևս դիտարկվմ է որպես ադրբեջանական պատմական հող՝ բնակեցված եկվոր հայերով: Մինչդեռ ﬕջազգային կառյցներմ հայերի եկվորթյան մասին թեզը հաﬔմատաբար
զգշավոր տարբերակով է շրջանառվմ: Այսինքն՝ Ադրբեջանի առաջին
դեմքերի կողﬕց հազվադեպ է հնչեցվմ Հայաստանի Հանրապետթյան՝ ադրբեջանական տարածքների վրա ստեղծված լինել մասին թեզը: Օրինակ՝ ադրբեջանական www.garabagh.net կայքէջմ զետեղված
են Ալիևի ելյթներից արցախյան հիﬓախնդրին առնչվող հատվածներ,
որոնք հնչեցվել են տարբեր տարիներին և տարբեր լսարանների առջև:
Այդ հատվածների դիտարկﬕց պարզ է դառնմ, որ ﬕջազգային ասպարեզմ ՀՀ ներկայիս տարածքը որպես ադրբեջանական հող Ալիևը
ներկայացնմ է 2010թ. ապրիլի 7-ին Էստոնիայի ԱԳՆ-մ կարդացած
դասախոսթյան ժամանակ, ﬕնչդեռ ﬕջազգային մակարդակի այլ հանդիպﬓերմ հայերի եկվորթյան մասին թեզը բարձրաձայնմ է Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների համատեքստմ92: Ավելին, Ադրբեջանի
նախագահի բոլոր ել$յթներ$մ կարﬕր թելի պես անցնմ է ﬔր կողﬕց
առանձնացված իրավաքաղաքական բն$յթի կոնցեպտ$ալ առաջին
92
Հայերի եկվորթյան մասին թեզի այս տարբերակը ﬕջազգային մակարդակմ
շրջանառվմ է հիﬓականմ «չեզոք աղբյրների»՝ պատմագիտական հետազոտթյնների,
ոչ պետական տարբեր կազմակերպթյնների, ԶԼՄ-ների ﬕջոցով և այլն:
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թեզը, որը ﬕջազգային կառյցներմ երբեﬓ հարստացվմ է հայկական ահաբեկչթյան մասին հիշատակﬓերով կամ մարտավարական
թեզերով
վ93:
2. Դասակարգ$մ ըստ նպատակի
Կախված այն բանից, թե ինչ նպատակ են հետապնդմ շրջանառթյան ﬔջ դրված թեզերը՝ կարելի է առանձնացնել դրանց պառակտող և
ﬕավորող, վարկաբեկող և գովաբանող
ղ տարբերակները: Եթե պառակտող թեզերն առավելապես հասցեագրված են հայկական լսարանին և
նպատակ նեն հայաստանյան և սփյռքահայ իրականթյան ﬔջ և
ﬕջև երկպառակթյններ առաջացնել, բաժանասիրթյան ոգի արթնացնել, ապա ﬕավորող թեզերի լսարանը հիﬓականմ ադրբեջանական հասարակթյնն է: Պառակտող և ﬕավորող թեզերի տարբերակմը որոշակիորեն պայմանական է, քանզի պառակտման նպատակ հետապնդող կոնկրետ թեզը կարող է $նենալ ﬕավորման, իսկ ﬕավորման նպատակ հետապնդող թեզը՝ պառակտման լատենտ գործառ$յթ:
Օրինակ՝ ՀՀ տնտեսական կոլապսի, ՀՀ-մ արտագաղթի ահագնացող
տեմպերի, աղքատթյան աճի, հայաստանյան իշխանթյնների ոչ կառցողական գործելաոճի պատճառով առաջացած շրջափակման մասին
և այլ թեզերով Ադրբեջանը նպատակ նի խորացնել ՀՀ իշխանթյնների հանդեպ ժողովրդի վստահթյան պակասը, սեպ խրել հայկական
Սփյռքի և ՀՀ ﬕջև, նպաստ բերել ՀՀ-մ ներքաղաքական լարվածթյան ավելացմանը: Սակայն այդօրինակ թեզերը, ինչպես արդեն նշել ենք,
կարող են նենալ նաև ﬕավորման լատենտ գործառ$յթ, քանի որ ՀՀ
անհեռանկար ներկայի կամ հոգեվարքի մասին թեզերով Ադրբեջանն իր
հասարակթյանը տալիս է հայերի հանդեպ հաղթանակ տոնել ﬕավորող հյսը: Մինչդեռ Ադրբեջանի տնտեսական սրընթաց զարգացման
տեմպերի, ռազմական աննախադեպ ձեռքբերﬓերի, ﬕջազգային հեղինակթյան բարձրացման, սոցիալ-քաղաքական առաջընթացի մասին
թեզերը նպատակ նեն ﬕավորել ադրբեջանական հասարակթյնը:
93
Այդ ելյթների հատվածներին ծանոթանալ համար տե՛ս Выступления президента в
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Միաժամանակ, այդ թեզերը հայկական լսարանի պարագայմ կարող
են նենալ լատենտ պառակտման, պարտվողականթյան արմատավորման գործառյթ:
Ինչ վերաբերմ է վարկաբեկող և գովաբանող
ղ թեզերին, ապա դրանց
ﬕջոցով ևս Ադրբեջանը ցանկանմ է իր համար շահեկան արդյնքներ
արձանագրել: Եթե վարկաբեկող թեզերի հիﬓական «զոհերը» հայերն
են, ՀՀ իշխանթյններն  Արցախի «խամաճիկային ռեժիմը» (սա Ադրբեջանի քարոզ չաﬔքենայի կողﬕց շրջանառթյան ﬔջ դրված որակավորմ է), ապա գովաբանող թեզերի հիﬓական «մրցանակակիրները»
Ադրբեջանի իշխանթյններն են և ադրբեջանցիները: Հարկ է նկատել,
որ ինչպես ﬕավորող և պառակտող, այնպես էլ վարկաբեկող և գովաբանող թեզերը զերծ չեն լատենտ գործառյթներից: Այսինքն՝ գովաբանող
և վարկաբեկող թեզերը որոշակի սոցիալ-քաղաքական համատեքստմ
համապատասխանաբար կարող են նենալ նաև վարկաբեկման և գովաբանման լատենտ գործառյթ: Օրինակ, ﬕջազգային հարթակներմ
շրջանառթյան ﬔջ դնելով ՀՀ իշխանթյնների` տարածաշրջանային
խաղաղթյնը վտանգող ապակառցողական վարքագծի, հայկական
գազանաբարոյթյնների (Խոջալի «ցեղասպանթյնը»)) մասին թեզերը՝ Ադրբեջանը նպատակ նի վարկաբեկել հայկական կողﬕն, սակայն այդ թեզերը ﬕաժամանակ կարող են նենալ գովաբանման լատենտ
գործառյթ: Բանն այն է, որ շարնակ քննադատելով  դատապարտելով բացասական երևյթները՝ դատապարտողը կարծես «դառնմ» է գովասանքի արժանի կերպար, քանզի ի ցյց է դնմ իր որակական տարբերթյնը քննադատվողից: Նյնը կարելի է ասել նաև գովաբանող թեզերի պարագայմ, քանզի, օրինակ, արցախյան հակամարտթյան համատեքստմ սեփական կառցողականթյան շեշտմամբ կարծես ցյց
ես տալիս հակառակորդի ոչ կառցողական լինելը:
Վարկաբեկող և գովաբանող թեզերը, կախված լսարանի առանձնահատկթյններից, աչքի են ընկնմ շեշտադրﬓերի տարբերթյամբ:
Օրինակ՝ ﬕջազգային հարթակ տեղափոխված ադրբեջանական վարկաբեկող թեզերմ վարկաբեկման առանցքային օբյեկտները ՀՀ-ը և Արցախն են, իսկ հայերի պիտակավորﬓ իրականացվմ է այս կամ այն
իրադարձթյան շեշտման համատեքստմ (Խոջալի դեպքերի բարձ95

րաձայնման համատեքստմ հայերը դառնմ են «ցեղասպան» ազգ):
Մինչդեռ ներքին լսարանին հասցեագրված վարկաբեկող թեզերմ վարկաբեկման առանցքային օբյեկտը հայերն են, իսկ ՀՀ և Արցախի պիտակավորﬓ առավելապես իրականացվմ է հայկական լինել համատեքստմ: Այսինքն՝ վարկաբեկող թեզերը առավելապես կառ$ցվ$մ
են ﬕջազգային հարթակ$մ ինստիտ$ցիոնալ-պետականի, իսկ ներքին մակարդակ$մ՝ էթնիկական-ազգայինի շեշտման տրամաբան$թյամբ: Թերևս այս պատճառով է, որ ﬕջազգային մակարդակմ զոհի
կերպարով ներկայացող Ադրբեջանը կարողանմ է այս կամ այն չափով
խսանավել որպես ռասիստական և հայատյաց պետթյն ընկալվելց:
3.Դասակարգ$մ ըստ տեղեկատվական բովանդակ$թյան
բնագավառների (ՏԲԲ)
ՏԲԲ ասելով նկատի նենք այն ոլորտները, որոնց հետ կապված՝ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան հետևողականորեն փորձմ է կոնկրետ
թիրախի գիտակցթյան փաստ դարձնել հակահայկական և ադրբեջանաﬔտ տեղեկատվական բովանդակթյնը: Տեղեկատվական բովանդակթյան բնագավառներ են՝ պատմթյնը, մշակյթը, սոցիալ-տնտեսական կյանքը, իրավնքը, քաղաքականթյնը, էթնոհոգեբանական
նկարագիրը, քաղաքակրթական դաշտը, զինված ժերը և այլն: Այս բնագավառներմ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան «լավագյնս» դրսևորմ է իր հայատյացթյնը կամ հակահայկականթյնը՝ տարածաշրջանային և ﬕջազգային մակարդակներմ խեղաթյրելով անցյալի 
ներկայի իրողթյնները:
4. Դասակարգ$մ ըստ տեղեկատվական
բովանդակ$թյան հասցեատերերի
Տեղեկատվական բովանդակթյան հասցեատերեր ասելով` նկատի
նենք կոնկրետ տեղեկատվական հոսքերի ներքին և արտաքին լսարանը ներկայացնող հասցեատերերին: Եթե ներքին լսարանը Ադրբեջանի ազգաբնակչթյնն է կամ ադրբեջանական հասարակթյնը, ապա
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արտաքին լսարանը երկվեկտոր է, քանզի ﬕ կողﬕց ղղված է ﬕջազգային հանրթյանը, իսկ մյս կողﬕց՝ հայթյանը կամ հայաստանյան հասարակթյանը: Միջազգային լսարանի մակարդակմ, ինչպես ակնարկվել է նախորդող շարադրանքմ, ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի
հակահայկականթյնը չի դրսևորվմ ﬕօրինակ կերպով: Օրինակ՝
իսլամական աշխարհին հասցեագրված հակահայկական քարոզ չական
մշակﬓերմ կարելի է արձանագրել կրոնական տարրի հանդեպ հատկ շադրթյն, ﬕնչդեռ ոչ իսլամական ﬕջազգային կառյցներին
ղղվածներմ կրոնական բաղադրիչն ըստ էթյան ձեռք է բերմ մարգինալ կարգավիճակ: Արտաքին լսարանին հասցեագրված հակահայկական թեզերը հիﬓական$մ կառ$ցվ$մ են կոնկրետ հասցեատիրոջ
համար առանցքային նշանակ$թյ$ն $նեցող արժեքների, գործոնների և դրանց չհամապատասխանող հայկական վարքագծի շեշտման
տրամաբան$թյամբ: Օրինակ՝ եվրոպական կառյցներմ կամ երկրներմ ՀՀ-ը ներկայացվմ է ﬕջազգային նորﬔրը խախտած, ագրեսիայի
դիմած, անﬔղ բնակչթյանը կոտորած, ֆաշիստական գաղափարներով
առաջնորդվող պետթյն: Երևյթներ, որոնք արևմտյան արժեհամակարգի տեսանկյնից անընդնելի են: Մինչդեռ իսլամական պետթյններմ ՀՀ ագրեսիայի մասին թեզը շրջանառվմ է առավելապես կրոնական եղբայրների դեմ քրիստոնեական «անհանդրժողականթյան» գաղափարի համատեքստմ: Այսինքն՝ արտաքին լսարանին հասցեագրված թեզերն $նեն խորքային ընդհանր$թյ$ններ և շեշտադր$ﬓերով
պայմանավորված տարբեր$թյ$ններ:
Տարբեր լսարաններին հասցեագրված թեզերի ընտրթյնը որոշակիորեն կապված է հետապնդվող նպատակների և տեղեկատվական
բովանդակթյան բնագավառների գործոնի հետ: Օրինակ՝ ռազմական
ոլորտին առնչվող պառակտող և ﬕավորող, գովաբանող և վարկաբեկող
թեզերը հասցեագրված են ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին լսարաններին: Մինչդեռ պատմամշակթային գովաբանող և վարկաբեկող թեզերը հիﬓականմ հասցեագրված են ոչ հայկական արտաքին լսարանին և ներքին լսարանին: Ընդ որմ, եթե ռազմական ոլորտին առնչվող
վարկաբեկող թեզերի հիﬓական հասցեատերը արտաքին ոչ հայկական
և ներքին լսարաններն են, ապա գովաբանող թեզերի հիﬓական հաս97

ցեատերերը ներքին և հայկական լսարաններն են: Ճիշտ է, Ադրբեջանը
ﬕջազգային ասպարեզմ երբեﬓ չի հրաժարվմ ռազմական բնյթի
գովաբանող թեզերից (ռազմական առմով հզոր ենք և կարող ենք վերականգնել ﬔր տարածքային ամբող ջականթյնը, սակայն չենք ցանկանմ արյն հեղվի)՝՝ ﬕ կողﬕց շեշտելով իր խաղաղասիրթյնը, մյս
կողﬕց՝ անայլընտրանք «արդարթյնը» ռազմական ճանապարհով վերականգնել իր կարողթյնը:
5. Դասակարգ$մ ըստ ծագման աղբյ$րի
Ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի փոխակերպվող թեզերը կարելի է դասակարգել նաև ըստ ծագման աղբյրի: Ըստ այդմ, կարող ենք
առանձնացնել ներքին և արտաքին ծագման քարոզ չական թեզեր: Նման
առանձնացմը պայմանավորված է նրանով, որ հակահայկական կոնցեպտալ թեզերի տրամաբանթյանը հարիր փոխակերպվող թեզեր
ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան ոչ ﬕայն ստեղծ$մ է, այլև՝ գտն$մ:
Այս առմով ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենային համապատասխան
նյթ են տալիս հայկական և ոչ հայկական արտաքին աղբյրները, ինչը և շահեկանորեն օգտագործվմ է: Հիմք ընդնելով ﬕջազգային որևէ
կազմակերպթյան, կառյցի, հեղինակավոր անձի բացասական երանգներ նեցող և ՀՀ կամ հայերին վերաբերող տեսակետները՝ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան պատեհ առիթը բաց չի թողնմ և դրանց հիման
վրա շրջանառթյան ﬔջ է դնմ իր կոնցեպտալ թեզերի ոգով նոր թեզեր: Ավելին, նյնը անմ է նաև այն դեպքմ, երբ նման տեսակետներ
հանդիպմ են հայկական կողմմ: Օրինակ՝ ներքին և արտաքին լսարաններմ ՀՀ-ը վարկաբեկող թեզերին լրացցիչ հիﬓավորվածթյն է
տալիս՝ հիմք ընդնելով ՀՀ-մ ոչ ժողովրդավարական ընտրթյնների,
ՀՀ իշխանթյնների ոչ լեգիտիմթյան մասին հայկական որոշ ժերի
գնահատականները: Բացի այդ, շահարկելով արցախյան հակամարտթյան չլծվածթյամբ ՀՀ տնտեսական զարգացման և հսալի ապագայի
անհնարինթյան մասին տեր-պետրոսյանական թեզը՝ ադրբեջանական
քարոզ չաﬔքենան դա օգտագործեց ինչպես ﬕավորման, այնպես էլ պառակտման նպատակով: Բանն այն է, որ տեր-պետրոսյանական այդ թեզը
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համատեքստից դրս ներկայացնելով՝ ադրբեջանական կողմը հնարավորթյն ստացավ ներքին լսարանին ևս ﬔկ անգամ ցյց տալ հայկական կողﬕ անհեռանկարային մոտեցմը և ավետել իրենց մոտալտ
հաղթանակը, իսկ մյս կողﬕց՝ արտաքին լսարանի շրջանմ բացասական մթնոլորտ ձևավորել ՀՀ իշխանթյնների որդեգրած քաղաքական կրսի հանդեպ: Ասվածը բացառթյն չէ նաև ռազմական ոլորտի
պարագայմ, քանի որ ՀՀ զինված ժերի առնչթյամբ ադրբեջանական կողմը հանդես է գալիս «որակազրկող» թեզերով՝ հիմք ընդնելով
ՀՀ զինված ժերմ ոչ կանոնադրական հարաբերթյնների պատճառով մահվան դեպքերի մասին լրերը և այլն: Ընդ որմ, ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան այս հարցերմ հիﬓականմ առաջնորդվմ է
մասնավոր դեպքերի համընդհանրացման ﬔթոդով: Այսինքն՝ ՀՀ զինված ժերմ տեղ գտած այս կամ այն բացասական դեպքը դիտարկմ է
որպես դրա բնյթը փաստող երևյթ և կառցմ է համապատասխան
հակահայկական թեզեր:
6. Դասակարգ$մ ըստ հիﬓավորման եղանակի
Ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան իր հակահայկական թեզերը, անշշտ, փորձմ է հիﬓավորել՝ նպատակ նենալով ապահովել դրանց
արդյնավետ հասցեականթյնը: Չնայած նրան, որ ըստ հիﬓավորման եղանակի քարոզ չական թեզերը կարող են տարբեր խմբերի ﬔջ
ներառվել, այնաﬔնայնիվ սյն հետազոտթյան ﬔջ նպատակահարմար է առանձնացնել կորեսպոնդենտիվ94 և կոհերենտ95 տեսակի թեզերը: Եթե կորեսպոնդենտիվ թեզերը ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան
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Կորեսպոնդենցիայի սկզբնքը, որը երբեﬓ կոչվմ է ճշմարտթյան դասական ըմբռնմ,
գալիս է Արիստոտելից: Արիստոտելը նշմ է, որ ճշմարիտ է այն ﬕտքը, որը գիտակցթյան
ﬔջ ﬕացնմ է այն, ինչ իրականթյան ﬔջ ﬕացած է և անջատմ է այն, ինչ իրականթյան
ﬔջ բաժանված է: Այսինքն՝ ըստ կորեսպոնդենցիայի սկզբնքի` «Ճշմարիտ է այն ﬕտքը,
որը համապատասխան$մ է իրական$թյանը»: Եթե ﬔր դրյթը համապատասխանմ է
իրականթյանը, ապա այն ճշմարիտ է, եթե չի համապատասխանմ, ապա` սխալ է:
95
Կոհերենտ$թյան սկզբնքի դեպքմ ճշմարտթյան չափանիշը փնտրելիս դրյթը
ﬕշտ հաﬔմատվմ է ﬔկ այլ դրյթի, պատկերացման հետ: Օրինակ, երբ ասմ ենք, թե
դրյթը ճշմարիտ է, եթե համապատասխանմ է ապացցված դրյթներին կամ, ասենք,
հեղինակթյան կարծիքին, ապա սա կոհերենտթյան սկզբնքի դրսևորմ է:
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հիﬓավորմ է՝ փորձելով ցյց տալ դրանց համապատասխանթյնը
իրականթյանը, ապա կոհերենտ թեզերը հիﬓավորմ է՝ հիմք ընդնելով արդեն ճշմարիտ համարվող այլ թեզեր: Առաջին հայացքից այստեղ տարօրինակ ոչինչ չկա, սակայն եթե հաշվի առնենք կոհերենտ և
կորեսպոնդենտիվ թեզերի հիﬓավորման ադրբեջանական տարբերակը,
ապա հետաքրքիր փաստեր կարձանագրենք: Բանն այն է, որ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան կոհերենտ թեզերի (պատմամշակթային, էթնոհոգեբանական թեզերից շատերը «հիﬓավորվմ» են կոհերենտթյան
սկզբնքի դիրքերից)) հիﬓավորման ժամանակ հաճախ դիմմ է իր կոնցեպտալ թեզերի տրամաբանթյանը հարիր մտքեր արտահայտած «հեղինակթյններին» և իր թեզերից շատերը հիﬓավորմ է՝ ցյց տալով
դրանց համապատասխանթյնը այդ հեղինակթյնների «ճշմարիտ»
տեսակետներին: Այստեղ շագրաﬖ այն է, որ այդ հեղինակթյնների տեսակետների ճշմարիտ լինելը նախապես և նրբորեն սահմանվմ
է հենց ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի կողﬕց, ինչի արդյնքմ
ստացվմ է, որ հակահայկական թեզերը հիﬓավորվմ են ոչ թե ինքնին
ճշմարիտ, այլ որպես ճշմարիտ ընդնված թեզերի հիման վրա: Օրինակ՝
երբ փորձմ են հիﬓավորել «հայերի ապամարդկային բնյթի, այլասերվածթյան» մասին թեզը, հաճախ ցյց են տալիս այդ թեզի համապատասխանթյնը տարբեր հայտնի և անհայտ մարդկանց, գործիչների
տեսակետներին՝ թեպետ ոչ բացահայտորեն, սակայն նախապես ընդնելով վերջիններիս ճշմարտթյնը: Այսինքն՝ այս կամ այն հեղինակի տեսակետի ճշմարտթյնը, իր հերթին, որոշվմ է հակահայկական
կոնցեպտալ թեզերին համապատասխանթյամբ:
Ինչ վերաբերմ է կորեսպոնդենտիվ թեզերին, ապա դրանք պետք
է խարսխված լինեն փաստերի վրա, արտացոլեն իրականթյնը: Սակայն ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան այս հարցմ ևս ինքնատիպ է,
քանզի հաճախ նախապես «կերտմ» է այդ իրականթյնը և այդհետ
անցմ կատարմ այս կամ այն թեզի հիﬓավորմանը՝ ցյց տալով վերջինիս համապատասխանթյնը այդ «իրականթյանը»: Ասվածի խոսն վկայթյնն է Խոջալի դեպքերի օրինակը, որի համատեքստմ
Ադրբեջանը կարծես «հիﬓավորմ» է հայերի ցեղասպան ազգ լինելը, ՀՀ
իշխանթյնների  զինված ժերի հանցագործ լինելը: Բանն այն է, որ
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ստեղծելով Խոջալի ցեղասպանթյան դիցը, բայց այն ներկայացնելով
որպես պատմական փաստ՝ Ադրբեջանը «հիﬓավոր» դարձրեց հայերի
անմարդկայնթյան կամ ՀՀ իշխանթյնների հանցագործ բնյթի մասին թեզը: Այսինքն՝ իր համար ցանկալի թեզը «հիﬓավորեց» իր պատկերացրած իրականթյանը համապատասխանեցնել հիմքով:
Իհարկե, ասվածը չի նշանակմ, թե ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան առհասարակ անտեսմ է փաստերը, չի հիﬓվմ իրականթյան
վրա: Ընդհակառակը, հակահայկական թեզերը հաճախ հիﬓավորվմ
են իրականթյան հետ որոշակի համապատասխանթյան համատեքստմ: Սակայն խնդիրն այն է, որ իրական փաստերը կամայական ﬔկնաբանթյան կամ տոտալացման են ենթարկվմ, ինչի արդյնքմ կոնկրետ թեզը համարվմ է հիﬓավորված, քանզի համապատասխանմ է,
ասենք, տոտալացված փաստերի իրականթյանը: Օրինակ՝ սեռական
փոքրամասնթյնների նկատմամբ ՀՀ-մ դրսևորված անհանդրժողականթյան կոնկրետ փաստը կարող է տոտալացվել և հիմք դառնալ
ՀՀ-մ սեռական փոքրամասնթյնների հանդեպ ճնշﬓերի  անհանդրժողականթյան մասին թեզը հիﬓավոր համարել համար:
Բացի այդ, 1970-ականներին Մարաղա գյղի հիﬓադրման 150-ամյակի
առթիվ հշակոթողի կանգնեցմը հիմք է հանդիսացել «Լեռնային Ղարաբաղ$մ նշվել է հայերի վերաբնակեցման 150-ամյակը» թեզի96 ձևավորման համար և այլն:

96
Речь Президента Азербайджана Ильхама Алиева в торжественном собрании,
посвященное 60-летию Национальной Академии Наук (2012), http://archive.president.az/
print.php?item_id=20070810125435235&sec_id=11
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2.2. Հայատյաց$թյան պատմամշակ$թային
տեսանկյ$նը Ադրբեջան$մ
Ընտրելով անցյալը հավերժացնել եղանակը՝
ազգը ﬕաժամանակ ընտրմ է իր ապագան
Է. Ֆրանսա

Ադրբեջանմ պատմթյան կեղծﬓ  նորովի շարադրմը նի
ավելի քան տասնամյակների պատմթյն: Հարևան երկրմ ավանդյթ
դարձած այս երևյթը սոսկ քմահաճթյան արդյնք չէ, քանզի սերտորեն կապված է հասարակական-քաղաքական գործընթացների, տարածաշրջանմ Ադրբեջանի հավակնթյնների և այլ գործոնների հետ:
Պատահական չէ, որ ինչպես ԽՍՀՄ օրոք, այնպես էլ անկախացﬕց
հետո պատմագիտական հետազոտթյնների հանդեպ Ադրբեջանի իշխանթյնների շադրթյնը չպակասեց: Ակնհայտ է, որ պատմագիտթյան հանդեպ իշխանթյնների հոգածթյնը պայմանավորված
չէ գիտթյան հանդեպ ակնածական վերաբերմնքով, քանի որ կեղծիքներն  պատմթյան քաղաքականացմը ընդհանրթյան աղերսներ
չնեն գիտական օբյեկտիվթյան հետ: Ադրբեջանի իշխանթյններն
ըստ էթյան պատվիրված պատմագիտական հետազոտթյնների ﬕջոցով լծմ են այն խնդիրները, որոնց մասին արդեն խոսել ենք սյն
հետազոտթյան առաջին գլխմ: Ուստի խնդիր չնենք վերստին ցյց
տալ, որ պատմթյան ադրբեջանական կեղծմը նպատակ նի ազգային
ինքնթյան ձևավորման, Ալիևի իշխանթյան վերարտադրթյան գործին նպաստ բերելը և այլն: Պատմաբաններին թողնելով ադրբեջանական
պատմագիտական բազմաթիվ թեզերի հանգամանալից սﬓասիրթյան պատասխանատ գործը՝ սյն պարագրաֆմ կփորձենք պարզել,
թե պատմթյան կեղծման ճանապարհին Ադրբեջանի գիտական ﬕտքն
ինչպիսի դինաﬕկա և ներքին խմորﬓեր է նեցել, ինչով են դրանք
պայմանավորված, ինչով է վտանգավոր  ռիսկային կեղծման քաղաքականթյնը հայկական կողﬕ համար, կեղծման ինչ մարտավարթյն
է կիրառվմ և այլն:
Նախապես նշենք, որ առաջադրված խնդիրների լծման համար
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առանձնահատկ շադրթյն ենք դարձնել ադրբեջանական և այլ
օտար հեղինակների կոնցեպտալ մոտեցﬓերին: Դա հնարավորթյն կտա առավել անաչառ և բազմակողմանի վերլծթյն կատարել:
Թեպետ

Ադրբեջանմ

պատմագիտական

կեղծարարթյնները

սկսվմ են դեռևս Ադրբեջանի ԽՍՀ գոյթյան տարիներից, այնաﬔնայնիվ այդ ժամանակահատվածմ ադրբեջանական պատմաբանները
որոշակիորեն կաշկանդված էին և Ադրբեջանի պատմթյնը շարադրելիս ստիպված էին հետևել ﬕթենական «Կենտրոնի» ներկայացրած
պահանջներին: Նրանք պետք է դրական լյսի ներքո ներկայացնեին
Ռսաստանի, կոմնիստական կսակցթյան դերը ադրբեջանական ժողովրդի կյանքմ, քարոզեին ժողովրդների եղբայրթյան և
ինտերնացիոնալիզﬕ գաղափարները և ներկայանային որպես դրանց
ջատագոﬖեր: Իսկ սա նշանակմ է, որ Ադրբեջանի ԽՍՀ օրոք ադրբեջանցի պատմաբաննները հայկական թեմատիկան, հայ-ադրբեջանական
հարաբերթյնների հարցը պետք է զգշորեն շոշափեին: Այսինքն՝
մարտնչող հայատյացթյնն այս պարագայմ անհնարին էր: Սակայն
այդ տարիներին ադրբեջանական պատմագիտթյնն այնաﬔնայնիվ
կարողացավ ձևավորել հակահայկական պատմագիտական հարթակ,
որի վրա արդեն նորանկախ Ադրբեջանմ պետք է վեր խոյանար հայատյացթյան գաղափարախոսական կառյցը: Բանն այն է, որ ԽՍՀՄ
կազﬕ ﬔջ մտնող հանրապետթյնների տիտղոսակիր ժողովրդներն
նեին սեփական պատմթյնն սﬓասիրել իրավնք: Ադրբեջանցիներն այս առիթը բաց չթողեցին և զարկ տվեցին երբեﬓի անհայտ ադրբեջանական ժողովրդի՝ դեպի հեռավոր անցյալ գնացող «պատմթյան»
սﬓասիրթյանը: Վերջինս ﬕ կողﬕց ﬕտված է «ադրբեջանական
ժողովրդի» տեղաբնիկթյան կամ տարածաշրջանմ դարավոր ներկայթյան գաղափարի հիﬓավորմանը, իսկ մյս կողﬕց՝ դրա համատեքստմ հայերի եկվորթյան մասին թեզի «հիﬓավորմանը»: Սխալ կլինի
կարծել, թե ադրբեջանցիների տեղաբնիկթյան գաղափարի շրջանառմամբ ադրբեջանական պատմագիտթյնը բացառապես հակահայկական կոնցեպտներ ձևավորել խնդիրն է լծմ: Այդ գաղափարը տարածաշրջանի ժողովրդներին ինքնորոշման իրավնքից զրկել կամ դրա
պատմական հիմքերը վերացնել, ինչպես նաև այլ պետթյնների տա103

րածքների հանդեպ հնարավոր հավակնթյնները հիﬓավորել նպատակ նի (օրինակ՝ Իրանի հյսիսային շրջաններ և այլն):
Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ և ներկայիս Ադրբեջանմ պատմագիտթյան
զարգացման ընթացքի վերաբերյալ շագրավ փաստեր է ներկայացնմ
ադրբեջանցի փորձագետ Ա. Յնսովը97: Ըստ վերջինիս՝ Ադրբեջանի
ԽՍՀ-մ գոյթյն են նեցել պատմագիտական երկ հայեցակարգեր
պաշտպանող խմբեր: Դրանցից առաջինը ներկայացնմ էին Ադրբեջանի
ԳԱԱ պատմթյան ինստիտտմ ﬔծ հեղինակթյն վայելող Զիա Բնիաթովը, Իգրար Ալիևը և Ֆարիդա Մաﬔդովան: Մյս խմբի ականավոր
ներկայացցիչներից էին Մահմդ Իսմայիլովը, Սլեյման Ալիյարովը և
Յսիֆ Յսիֆովը, ովքեր ﬔծ հեղինակթյն էին վայելմ բհական
համակարգմ՝ դասախոսների և սանողների շրջանմ98: Ադրբեջանի
պատմթյան վերաբերյալ առաջին հայեցակարգի համաձայն՝ Ադրբեջանի թյրքականացմը սկսվել է 11-րդ դարմ, և հենց այդ պահից սկսած
պետք է խոսել ադրբեջանական ժողովրդի էթնոգենեզի սկզբնական փլի մասին: Մինչդեռ երկրորդ խմբի ներկայացցիչները աﬔն կերպ փորձմ էին հիﬓավորել թյրքերի՝ տարածաշրջանմ հնագյն ժողովրդ
լինելը99: Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ այս երկ հայեցակարգերը ﬕաժամանակ
գոյթյն են նեցել, սակայն, ինչպես պնդմ է Յնսովը, ակադեﬕական շրջանակներմ ազդեցիկ է եղել առաջին հայեցակարգը: Պատկերը
էականորեն փոխվմ է այն ժամանակ, երբ Ադրբեջանը ձեռք է բերմ
անկախթյն: Այս ընթացքմ, մանավանդ Զիա Բնիաթովի և Իգրար
Ալիևի մահվանից հետո, ադրբեջանական պատմագիտթյան ﬔջ հաղթանակ է տոնմ պանթրքիզﬕ կողﬓակիցների հայեցակարգը, ըստ
որի թյրքերը տարածաշրջանի հնագյն ժողովրդն են և այլն100:
Այդ հաղթանակի շնորհիվ ադրբեջանական պատմագիտական ﬕտքը
հնարավորթյն է ստանմ անկաշկանդ դիﬔլ կեղծիքների, քանի որ
նախկին ﬕթենական «Կենտրոնը» այլևս չկար, իսկ Ադրբեջանի իշխա97
Հետագա շարադրանքմ կներկայացնենք նրա վկայակոչած փաստերից առավել
կարևորները:
98
Տե՛ս А. Юнусов, Мифы и образы «врага» в исторической науке и учебниках по истории
независимого Азербайджана, с. 2 (2012), http://www.amudarya.net/ﬁleadmin/_amudarya/bs/
ay.pdf
99
Տե՛ս նյն տեղը:
100
Տե՛ս նյն տեղը, էջ 5:
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նթյնների համար պատմթյան «վերստեղծﬓ»  դրա համատեքստմ հայերի ապամարդկայնացմը խիստ կարևոր էին: Ա. Յնսովը,
հաշվի առնելով ադրբեջանական պատմթյան դասագրքերի բովանդակային կողﬔրը, նշմ է, որ դրանցմ թշնամ կերպարի կերտմը
սկսվմ է դասավանդման առաջին տարվանից: 5-րդ դասարանցիներն
իրենց դասագրքին ծանոթանալն զգահեռ ծանոթանմ են օղզական
էպոսմ տրված «սև հագ$ստով անհավատների» (այսինքն՝ քրիստոնյաների)) թշնամական կերպարին: Ավելին, համաձայն Յնսովի՝ դասագրքի վերջմ հեղինակները վերջնականապես ձևավորմ են թշնամ
կերպարը՝ ի դեմս հայերի: Դասագրքմ գրված է. «Սև հագ$ստով անհավատները՝ հայերը և նրանց հովանավորները, ﬔր պետ$թյան թ$լացման և ﬔկ$սացման համար դիմ$մ են աﬔն տեսակ նենգ և ստոր
մտահղաց$ﬓերի»101:
Հայի թշնամական կերպարը կարﬕր թելի պես անցնմ է բոլոր դասարանների պատմթյան դասագրքերով, իսկ Ադրբեջանը ներկայացվմ է
որպես հնց ի վեր թյրքերով բնակեցված երկիր և այլն: «Այսպիսով,գրմ է Ա. Յնսովը,- $սման առաջին տարվա դասագրք$մ ձևավորվել է հայերի՝ որպես Ադրբեջանի և ողջ «թյ$րք-մ$ս$լմանական աշխարհի» հիﬓական թշնամ$ կերպարը: Հետագայ$մ այդ կերպարը
լրացվ$մ է Ադրբեջանի պատմ$թյ$նից «փաստերով» և բացասական
մակդիրներով»102:
Յնսովի նշած պանթրքիզﬕ կողﬓակիցների հայեցակարգը թեպետ որոշակիորեն տարբերվմ է Բնիաթովի հայեցակարգից, այնաﬔնայնիվ դրանք ներդաշնակ ﬕասնթյն են: Բովանդակային մակարդակմ այդ հայեցակարգերն նեն հակահայկական ﬕտվածթյն, հագեցած են հակահայկական թեզեր կառցել կոնցեպտներով: Դրանցմ
այս կամ այն տարբերթյամբ «փաստվմ» է հայերի եկվորթյան թեզը,
տարածաշրջանմ հայկական մշակյթի պատմական հետքերի բացակայթյնը, ինչը, փաստորեն, «լեգիտիմացնմ» էր Արցախի նկատմամբ
հայերի պահանջատիրթյան պատմական հիմքերի բացակայթյան գաղափարը: Ավելին, չնայած այս հայեցակարգերը ﬕմյանցից տարբերվմ
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էին, սակայն Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ դրանց համաժամանակյա գոյթյան
փաստը կարծես վկայմ էր այն մասին, որ դրանք կոչված էին ոչ այնքան
պայքարել ﬕմյանց, որքան ﬕասնական ճակատով պայքարել հայ
պատմագիտական մտքի դեմ: Գցեև առաջին հայացքից տարօրինակ
հնչի, սակայն այդ հայեցակարգերի ﬕաժամանակյա գոյ$թյ$նը և համառ պայքարն $նեին հոգեբանական ազդեց$թյ$ն գործել$ և որոշակի թեզային ինվարիանտ արմատավորել$ նպատակ: Բանն այն է, որ
երբ տեսական մակարդակմ ﬕ կողﬕց ասմ են ադրբեջանցիների էթնոգենեզը տեղի է $նեցել 11-րդ դար$մ, իսկ մյ$ս կողﬕց պնդ$մ են,
թե տեղի է $նեցել շատ ավելի վաղ, արդյ$նք$մ կարծես ստացվ$մ
է այնպես, որ այդ էթնոգենեզի հարցը պետք է քննարկել ﬕնչև 11-րդ
դարի համատեքստ$մ: Այսինքն՝ արմատավորվ$մ և անփոփոխ է դառն$մ ադրբեջանցիների՝ տարածաշրջան$մ դարավոր ներկայ$թյան
մասին թեզը: Իսկ սա նշանակմ է, որ պատմթյան ադրբեջանական
դասագրքերով ﬔծացած սերնդին գրեթե անհնար կլինի այլընտրանքային պատմական փաստերով համոզելը կամ լսավորելը:
Հասկանալի է, որ ընթերցողի մոտ կարող են հարցեր առաջանալ. ինչո՞ւ է հայերի եկվորթյան մասին ադրբեջանական թեզը հիմք ընդնվմ
հարևան երկրի պատմաբաններին կեղծարարթյնների ﬔջ ﬔղադրել համար, ինչ՞ են ադրբեջանական պատմագիտական թեզերը որակավորվմ որպես հակահայկական բնյթ նեցող այն դեպքմ, երբ չեն
համապատասխանմ, օրինակ, հայ պատմաբանների մոտեցﬓերին (չէ՞
որ նյն տրամաբանթյամբ ադրբեջանցիները կարող են ﬔզ ﬔղադրել
հակաադրբեջանական քարոզ չթյան կամ հետազոտթյնների ﬔջ):
Իհարկե, հարցերը ﬕանգամայն տեղին են, սակայն եթե հաշվի չենք առնմ ﬕ շարք հանգամանքներ.
– Ինչպե՞ս և ի՞նչ հիմքերով են հիﬓավորվ$մ համապատասխան թեզերը,
– Սոցիալ-քաղաքական ինչպիսի համատեքստ$մ են դրանք ձևավորվել կամ զարգացվել,
– Ի՞նչ նպատակների իրագործմանն են ﬕտված:
Այս երեք հարցադրﬓերի տեսանկյնից հարցին մոտենալ պարագայմ կարող ենք շագրավ փաստեր արձանագրել: Ընդ որմ, առավել
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հետաքրքիր և կարևորթյն բովանդակող փաստերը կապված են առաջին հարցադրման հետ: Նախապես նշենք, որ ադրբեջանական պատմագիտական բազմաթիվ թեզեր որակվմ են հակահայկական ոչ թե այն
պատճառով, որ հակասմ են հայերի սպասﬓերին կամ շահերին, այլ
այն պատճառով, որ ձևավորվելով իրականթյան խեղաթյրման և փաստերի աղավաղման ճանապարհով՝ նպատակ նեն ապալեգիտիմացնել
այդ սպասﬓերն  շահերը: Այս համատեքստմ, օրինակ, հայերի եկվորթյան մասին թեզը չի կարելի համարել ինքնին հակահայկական, եթե
այն արտացոլմ է իրերի փաստական վիճակը, սակայն, երբ այդ թեզը
ձևակերպվմ է կեղծարարթյնների հիման վրա, ապա դառնմ է հակահայկական: Ցավալի է, սակայն ադրբեջանական պատմագիտթյնը
ինչպես Բնիաթովի օրոք, այնպես էլ նրանից հետո ոչ ﬕայն զերծ չﬓաց
կեղծիքներից, այլև դրանք դարձրեց առանցքային նշանակթյան հետազոտթյնների հավատարիմ ղեկիցը: Միով բանիվ՝ հակահայկականթյնը Ադրբեջանի պատմագիտական անցյալի  ներկայի անբաժան
«ստվերն» է:
Վերն ասվածն առավել պարզ կդառնա, եթե ներկայացնենք ﬕ շարք
հնարներ կամ տեխնոլոգիաներ, որոնց հետևողական կիրառթյամբ
ադրբեջանցի պատմաբանները փորձմ են հիﬓավորել սեփական թեզերը: Ընդ որմ, այդ հնարների կամ հակագիտական «զենքերի» մասին
վկայմ են ոչ ﬕայն հայ մասնագետները, այլև՝ օտարերկրյա: Ավելին, եթե
հաշվի առնենք նաև այն, որ շատերի համոզմամբ Ադրբեջանի պատմթյան դասագրքերմ հինավրց ազգային պատմթյն նենալ մասին
հիﬓավորﬓերը հասնմ են անեկդոտային ծավալների, ապա կարելի
է ﬕայն կռահել, թե ինչպիսի հնարներ կարող էին կիրառվել: Օրինակ,
«Ռ$սաստանի և հետխորհրդային երկրների ժողով$րդների ընդհան$ր պատմ$թյան լ$սաբան$մը նորանկախ պետ$թյ$նների դպրոցական դասագրքեր$մ» հետազոտթյան ռսաստանցի հեղինակները
անեկդոտային են համարմ Ադրբեջանի պատմթյան դասագրքերմ
տեղ գտած այն դրյթները, թե հին Ադրբեջանի ցեղերի մասին առաջին
գրավոր վկայթյնները տրված են շﬔրական էպոսներմ  սեպագիր արձանագրթյններմ, ադրբեջանցիների նախնիները եղել են
շﬔրների ժամանակակիցները և այլն: Ուշագրավ է, որ այդ նյն հեղի107

նակների պնդմամբ՝ հին ադրբեջանցիներին շﬔրների ժամանակակից
հռչակելը նպատակ նի հիﬓավորել հետևյալ թեզը. «Ժամանակակից
Հայաստանը առաջացել է հին Արևմտյան Ադրբեջանի տարածք$մ»103:
Այսինքն՝ ադրբեջանցի պատմաբանները որևէ թեզ հիﬓավորել համար
պատրաստ են մոգոնել կամ հորինել այնպիսի թեզեր, որոնց հիման վրա
ցանկալի թեզը հիﬓավոր կդառնա:
Ադրբեջանմ պատմագիտական ﬕտքը և քաղաքական կյանքը ﬕմյանց սերտորեն կապված են: Եթե պատմաբանները խնդիր նեն հետազոտական աղբյրներից վերացնել հայկական «հետքերը», ապա իշխանթյնները՝ տարածաշրջանային դարավոր արտեֆակտները, մշակթային կոթողներն  արժեքները: Այս առմով հատկանշական է, որ
ժամանակին Բնիաթովը Ադրբեջանմ «գիտական» շրջանառթյան
ﬔջ դրեց պատմագիտական աղբյրների կամ պատմագրական նյթի
«խմբագրման» ավանդյթը, որը կարելի է անվանել «պատմ$թյան ﬔջ
$ղղագրական սխալների շտկ$մ»: Տվ յալ պարագայմ ղղագրական
սխալը հայերի  Հայաստանի մասին հիշատակﬓերն են, իսկ շտկմը դրանց վերացﬓ է: Այլ խոսքերով՝ պատմթյան կեղծﬓ Ադրբեջանմ հաճախ իրականացվմ է հետազոտական աղբյրները հայկական
հետքերից մաքրել տեխնոլոգիայով: Այսինքն՝ հին պատﬕչների, տարբեր դարաշրջաններ ներկայացնող ճանապարհորդների  գործիչների
աշխատանքներն Ադրբեջանմ հրատարակվել պարագայմ որոշակի
զտման են ենթարկվմ: Դրանցից նախապես հանվմ են այն հատվածները, որոնք վերաբերմ են հայերին  Հայաստանին և ապա ﬕայն հրատարակվմ: Եթե հաշվի առնենք նաև այն, որ այդ աշխատթյնների
«մաքրված» տարբերակները կարող են հրատարակվել ռսերեն, անգլերեն և այլ լեզներով, ապա պարզ է դառնմ, թե ﬕջազգային լսարանի կարծիքի վրա մանիպլ յատիվ ներգործթյն կատարել ինչպիսի
ազդեցիկ տարբերակի հետ գործ նենք: Այս առմով հատկանշական է
14-15-րդ դարերի գերմանացի ճանապարհորդ Հանս Շիլթբերգերի «Ճանապարհորդ$թյ$ններ Եվրոպայով, Ասիայով և Աֆրիկայով՝ 1394
թվականից ﬕնչև 1427 թվականը» խորագրով աշխատթյնը, որը
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1984 թվականին ակադեﬕկոս Զ. Բնիաթովի խմբագրթյամբ հրատարակվել է Բաքվմ (ռսերեն): Սակայն «Ճանապարհորդթյններ»-ի
նոր հրատարակթյնը բովանդակային առմով էապես տարբերվմ
էր սկզբնաղբյրից: Նոր հրատարակթյան նախաբանմ Զ. Բնիաթովը գրմ է, որ կրճատել է աշխատթյան այն հատվածները, որտեղ
կարելի էր հանդիպել սխոլաստիկական բն$յթի անվերջ դատող$թյ$ններ, կաթոլիկ եկեղեց$ հասցեին $ղղված գովասանքի խոսքեր:
Սակայն պրոֆեսոր Պ. Մրադյանը նոր հրատարակթյնը հաﬔմատելով սկզբնաղբյրի հետ՝ հստակ ցյց է տալիս, որ իրականմ կրճատված
հատվածները վերաբերմ էին հայերի  Հայաստանի մասին բազմաթիվ
հիշատակﬓերին: Ավելին, նոր հրատարակթյան ﬔջ առհասարակ
բացակայմ էին «Հայերի հավատքի մասին» և «Սրբ Գրիգորի մասին»
հատվածները (շրջ 10 էջ)) և այլն104: Հասկանալի է, որ եթե ակադեﬕկոս
Բնիաթոﬖ է հանդես գալիս գիտական «անաչառթյան» այսօրինակ
դրսևորմամբ, ապա այլ բան չի կարելի սպասել նրա աշակերտներից: Պատահական չէ, որ Բնիաթովի հակահայկական այս ﬔթոդաբանթյնը տարածվել է նաև այլոց աշխատթյնների վրա: Նկատի նենալով
Ստրաբոնի և Պլտարքոսի աշխատթյնները՝ Ա. Գազազ յանը գրմ
է. «Ի տարբեր$թյ$ն ամբողջ աշխարհ$մ և իհարկե տարբեր լեզ$ներով տպագրված հրատարակ$թյ$նների` Բաքվ$մ տպագրված հատորներ$մ հմտորեն հանված էին հայերի $ Հայաստանի մասին բոլոր
տեսակի հիշատակ$ﬓերը»105: Հանգամանքներ, որոնք վկայմ են այն
մասին, որ ադրբեջանական հասարակթյնն ըստ էթյան դարձել է իշխանթյնների և նրանց քաղաքական կրսը սպասարկողների գաղափարական մշակման զոհը:
104

Այս մասին մանրամասն տե՛ս Г. Котанджян, «Сумгаит в истории»: о научной необоснованности
претензий Ильхама Алиева (2012), http://pda.regnum.ru/news/1433518.html: Հ. Քոթանջյանի
այս հոդվածը ներառմ է նաև պրոֆեսոր Հ. Մրադյանի վերլծթյնը՝ կապված Հ.
Շիլթբերգերի աշխատթյան բնիաթովական խեղաթյրված հրատարակթյան հետ: Հայ
պրոֆեսորի վերլծթյանը կարող եք ծանոթանալ նաև հետևյալ աղբյրմ` П. Мурадян,
К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций
Армении, т. I. E., 1991, с. 225-230. Ադրբեջանական կեղծարարթյնների հետ կապված տե՛ս
նաև Г. Котанджян, Историографическая фальсификация становится острым «нелетальным
оружием» нового поколения (2012), http://pda.regnum.ru/news/1365938.html
105
Ա. Գազազյան, Պատմթյն պետք է ստեղծել, ոչ թե գրել (2012), http://www.sobesednik.
am/am/social/804-2011-09-19-10-07-20
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Պատմամշակթային թեզերի հիﬓավորման ժամանակ ադրբեջանցի պատմաբանները հաճախ գիտական օբյեկտիվթյան դեմ ﬔղանչմ
են նաև էթնիկականի և կրոնականի նյնացման, լռթյան փաստարկին106 դիﬔլ պատճառով: Մ. Ալեքսանդրովը Ադրբեջանի պետական
գաղափարախոսթյնը դիտելով որպես լրջ սպառնալիք հայ ժողովրդի գոյթյանը՝ իր հոդվածներից ﬔկմ ցյց է տալիս, որ Ադրբեջանի
պատմագիտական ﬕտքն ըստ էթյան «կողﬓորոշվմ» է բարձրագյն
ղեկավարթյան հրահանգներով: Նշելով, որ Ալիևի հնչեցրած «ժամանակակից Հայաստանը առաջացել է ադրբեջանական հողի վրա» թեզին
հաջորդեցին տարբեր պատմաբանների «հիﬓավորող» հոդվածները՝ Մ.
Ալեքսանդրովը հատկ վերլծմ է Ջաﬕլ Հասանլիի հոդվածը: Հեղինակն իր ընտրթյնը բացատրմ է նրանով, որ Հասանլին իր հոդվածով ներկայացնմ է Ադրբեջանի պաշտոնական մոտեցմը, օգտվմ է
հավաստի աղբյրներից և այլն: Հանգամանալից վերլծելով չոր գիտական լեզվով գրված ադրբեջանցի պատմաբանի հոդվածը՝ Ալեքսանդրովը
վերհանմ է նրա փաստարկողական ապարատի սխալները՝ ակնարկելով
դրանց ոչ պատահական լինելը: Օրինակ՝ ըստ էթյան ցանկանալով հիմնավորել այն թեզը, որ ադրբեջանցիները Ղարաբաղմ ﬔծամասնթյն են կազﬔլ՝ Հասանլին բերմ է ﬕ շարք փաստաթղթերի տվյալներ
(կոնկրետ ժամանակահատվածի համար), որոնց համաձայն` Ղարաբաղի
բնակչթյան ¾-ը մսլմաններ են եղել, իսկ ﬓացածը՝ հայեր: Առաջին
հայացքից թվմ է թեզը հիﬓավոր դարձավ, սակայն, ինչպես արդարացիորեն նշմ է Ալեքսանդրովը, այստեղ տեղի է նեցել էթնիկականի և
կրոնականի խառնակմ, ինչը ակնհայտ կեղծմ է: Հարցին պետք է մոտենալ կա՛մ էթնիկական, կա՛մ կրոնական տեսանկյնից, քանզի մսլ106

Փաստարկման երևանյան դպրոցի հիﬓադիր, ակադեﬕկոս Գ. Ա. Բրտյանի կողﬕց
լռելը (умолчание)) որպես փաստարկ առաջադրվել և հատկ շադրթյան է արժանացել
փաստարկների դասակարգման ժամանակ: Գ. Բրտյանը նշմ է, թե այս փաստարկի
յրահատկթյնն այն է, որ «լռ$թյանը տրվ$մ է այն հակափաստարկների
կարգավիճակը, որոնք ռեցիպիենտի կողﬕց բերվ$մ են կամ կարող են բերվել: Մենք
անտես$մ ենք ﬔր ընդդիմախոսի որոշ փաստարկները: Բնականաբար, դա կատարվ$մ
է գիտակցաբար, արվ$մ է այն ժամանակ, երբ փաստարկողը հակափաստարկները
հերքել$ հնարավոր$թյ$ն չ$նի, և այս հանգամանքը վկայ$մ է փաստարկողի թ$լ$թյան
մասին և, հետևաբար, նրա փաստարկների անապաց$ցական$թյան մասին» (Г. Брутян,
Очерк теории аргументации, Ер., 1992, с. 75):
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մաններ են նաև պարսիկները, թալիշները, լեզգինները, քրդերը և այլն:
Բացի այդ, ըստ Ալեքսանդրովի, մսլմանների ﬔջ կարող էին լինել նաև
մահﬔդականացած հայեր107: Այսինքն՝ Հասանլին էթնիկականի և կրոնականի խառնակմամբ (ըստ էթյան` կեղծման ﬕջոցով)) փորձմ է մանիպլիացիայի ենթարկել փաստը և իր համար ցանկալի թեզը հիﬓավոր
դարձնել:
Հասկանալի է, որ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի կողﬕց կիրառվող հնարները, կեղծման տեխնոլոգիաները կարող են առանձին հետազոտթյան նյթ հանդիսանալ, սակայն թվարկված դեպքերն էլ բավականին խոսն են և որոշակիորեն փաստմ են հարևան երկրմ «պատմագիտթյան» քաղաքականացված լինելը: Հանգամանք, որն առավել
վտանգավոր է այն պատճառով, որ Ադրբեջանմ այն ծառայմ է ռասիզﬕ  նացիզﬕ հետ ընդհանրթյան աղերսներ նեցող գաղափարախոսթյանն  դրա տարածմանը:

107
Տե՛ս М. Александров, Новая историческая доктрина Азербайджана – угроза существованию
армянской нации (2012), http://www.antituran.com/index.php/2009-03-03-20-53-15/19-200903-30-16-20-12/874-2011-09-11-16-07-59
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2.3. Հայատյաց$թյ$նը Ադրբեջանի կրթական համակարգ$մ
Ատելով որևէ ﬔկին՝ դ նրանմ
ատմ ես այն, ինչի կրողն ես:
Մեզ չի անհանգստացնմ այն աﬔնը,
ինչ ﬔզանմ չկա:
Հերման Հեսսե

Հայտնի է, որ արցախյան պատերազﬕ ընթացքմ և հրադադարի
եռակողմ պայմանագրի ստորագրﬕց ի վեր նորանկախ Ադրբեջանը
հավատարիմ ﬓաց դեռևս Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ տեղ գտած հակահայկական քաղաքականթյանը, ինչը, սակայն, աչքի ընկավ որակական
նոր բնթագրով: Թեպետ Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ պատկան կառյցները
կաշկանդված էին պետական մակարդակով հայատյացթյն սերմանող
կրթական քաղաքականթյն իրականացնել հարցմ, այնաﬔնայնիվ դա բնավ չխանգարեց, որպեսզի աստիճանաբար հող նախապատրաստվեր անկախթյան շրջանմ հայատյացթյնը համակարգված և
հետևողականորեն իրագործել համար: ԽՍՀՄ գոյթյան տարիներին,
ինչպես արդեն նշվել է նախորդ պարագրաֆմ, ﬕթենական «Կենտրոնը» ԽՍՀ-ներին տվել էր տիտղոսակիր ժողովրդների պատմթյան
վերաբերյալ դասագրքեր գրել ազատթյնը, իսկ այս հանգամանքից
ադրբեջանական կողմը հավր պատշաճի օգտվեց՝ զարկ տալով սեփական պատմթյան (իրականմ՝ խիստ կարճատև)) այնպիսի դասագրքերի
ստեղծմանն  «պատմագիտական» հետազոտթյնների իրականացմանը, որոնցմ պետք է հիﬓավորվեր ադրբեջանցիների ավտոխտոնթյնը կամ դեպի խոր պատմական անցյալը գնացող հարավկովկասյան ներկայթյնը: Հեռն գնացող նպատակներ նեցող այս նախաձեռնթյան արդյնքը եղավ այն, որ արդեն նորանկախ Ադրբեջանմ
նախկին «եղբայրական» հայ ժողովրդին տարաբնյթ ﬔղադրանքներ
հասցնելը լեգիտիմացվեց, քանզի, օրինակ, Հարավային Կովկասմ ադրբեջանցիների ավտոխտոնթյան գաղափարի դիրքերից հեշտորեն կարելի էր անցմ կատարել ագրեսիվ, ծավալապաշտ, թալանչի և այլ բացասական որակներով աչքի ընկնող հայի կերպարի ստեղծմանը: Այսինքն, եթե
ադրբեջանցիները տեղաբնիկ ժողովրդ են, ապա հայերի նկրտﬓերն
առ Լեռնային Ղարաբաղի անկախթյն և այլն՝ ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ
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պատմական արդարթյան դեմ հայկական «անարդարթյան» կամ «խաչակրաց արշավանքի» հերթական դրսևորﬓեր: Այս համատեքստմ
հասկանալի է, որ արցախահայթյան ինքնորոշման իրավնքի իրացման հանդեպ 20-րդ դարավերջմ ագրեսիա սանձազերծած, անհանդրժողական կեցվածք ընդնած և պատերազմմ պարտված Ադրբեջանն
իր կրթական համակարգը բովանդակային առմով պետք է լրջորեն փոփոխեր կամ արդիականացներ: Այդ արդիականացմը պետք է ծառայեր ալիևյան կլանի վերարտադրթյան համար անհրաժեշտ պայմանների
ապահովման, ինչպես նաև ադրբեջանցիների հայրենասիրթյան և պահանջատիրթյան ոգ բարձրացման գործին: Հրամայականներ, որոնց
կյանքի կոչման համար ԵԽ անդամ Ադրբեջանը սկսեց կրթական և դաստիարակչական այնպիսի քաղաքականթյն իրագործել, որը կարելի է
ներկայացնել հետևյալ ձևակերպﬓերով. «Անհանդ$րժողական հանդ$րժողական$թյ$ն», «Աշխարհն առանց հայերի», «Քսենոֆոբիա
առանց սահմանների», «Սիրել մարդ$՛ն, ոչ թե հային», «Մի՛ մոռացեք
Սաֆարովին» և այլն: Ասվածի խոսն վկայթյնն է, օրինակ, հայրենասիրթյան, անկեղծթյան, ազնվթյան և այլ որակների ձևավորմանը
ﬕտված ադրբեջանական մանկական գրականթյնը, որի բազմաթիվ
նմշներ տեղ են գտել մանկավարժական բհերի սանողների համար
նախատեսված ձեռնարկներմ, ինչպես նաև ներառվել են դպրոցական
ծրագրերմ: Ընթերցողի համար գցե այս աﬔնը շատ տարօրինակ լինի, քանի որ հայրենասիրթյան, ազնվթյան, անկեղծթյան և հոգ
մաքրթյան նպատակ հետապնդող գրականթյնը արժանի է ﬕայն և
ﬕայն դրվատանքի խոսքերի, այն չի կարող ընդհանրթյան աղերսներ
նենալ այլատյացթյան և 21-րդ դարի մարդն ոչ հարիր երևյթների
հետ: Սակայն, եթե հաշվի առնենք այն, որ «ալիևահպատակ» ադրբեջանցիների ստեղծագործական ինքնատիպթյնը դրսևորվմ է ոչ ﬕայն
պատմական կեղծարարթյնների, այլև բարոյագիտական հասկացթյնների նորովի ըմբռնման մակարդակմ, ապա պարզ կդառնա, որ հայրենասիրթյան, ազնվթյան և բազմաթիվ առաքինթյնների ադրբեջանական տարբերակները հեշտթյամբ կարող են «տեղավորվել» քրեական օրենսգրքի հոդվածների տակ կամ քաղաքակիրթ աշխարհի կողﬕց
դատապարտված կամ ﬔրժված «արժեքների» շրջանակմ:
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Վերն ասվածը, անշշտ, կարիք նի հիﬓավորման, ինչը և հընթացս
կիրականացվի: Ավելին, խսափելով անհարկի զգացմնքայնթյնից և
կարծրատիպային մոտեցﬓերից (հանգամանք, որն ադրբեջանցի փորձագետների դեպքմ ﬔծ տարածմ նի)՝՝ առաջադրված և առաջադրվելիք թեզերը կհիﬓավորվեն փաստական հարստ նյթերի հիման վրա:
Ընդ որմ, հետազոտական օբյեկտիվթյան դեմ չﬔղանչել համար
առաջնահերթթյնը կտրվի ադրբեջանական աղբյրներին կամ Ադրբեջանի ընձեռած փաստական նյթին: Ավելացնենք ﬕայն, որ չնայած
ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի «գիտականթյան» չափանիշներով
առաջնորդվող հետազոտողների հայատյացթյանը՝ խնդիր չնենք վարկաբեկել, պիտակավորել «ադրբեջանց» ինքնթյնը, այն ներկայացնել
որպես բնազանցական չարիքի դրսևորմ: Բանն այն է, որ էթնոկենտրոն
և կարծրատիպային մոտեց$մը ոչ ﬕայն հեռաց$մ է ճշմարտ$թյ$նից, այլև յ$րահատ$կ ավանդ է ապակառ$ցողական վարքագծի և
անհանդ$րժողական$թյան կյանքի կոչմանը: Հանգամանք, որն ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի պարագայմ ոչ թե բացառթյն է, այլ՝
օրինաչափթյն, քանի որ հարևան երկրի կրթադաստիարակչական
հրատարակթյններմ, ինչպես նաև էլեկտրոնային և տպագիր մամլի էջերմ ընթերցողը կարող է ականատեսը լինել տրամաբանական ﬕ
շարք սխալների վրա խարսխված «հիﬓավորﬓերի» այն մասին, որ հայերը ստորթյան, խարդախթյան, նենգթյան, դաժանթյան և չարի
հետ ասոցացվող այլ որակների կրողներ են108 կամ, այլ կերպ ասած, հայն
նի չար բնթյն: Այս տեսանկյնից, ի թիվս այլոց, շագրավ է նախորդ հղման ﬔջ հիշատակված Ա. Իսմայիլովի հոդվածը, որմ բովանդակված տրամաբանական և ﬔթոդաբանական սխալներն ընդհանր
առմամբ տիպական են հայատյացթյան մոլցքով տարված ադրբեջանցի հեղինակների հրապարակﬓերին: Օրինակ, օբյեկտիվթյան և գիտականթյան չափանիշներով առաջնորդվել պատրանք ստեղծելով՝ Ա.
Իսմայիլոﬖ իր հոդվածի հիﬓական թեզերից ﬔկը (հայն նի անմարդկային հոգեբարոյական նկարագիր, նա նի չար էթյն, այլասերված է
և այլն)) փորձմ է «հիﬓավորել» ոչ թե ադրբեջանական կամ թրքական
108
Տե՛ս, օրինակ, А. Исмаилов, Армяне использовали липовые «документы Андояна» как
инструкцию в Ходжалинской резне, //Понятие «Армения» - подмена тюркского «Эрмения», Из
серии «Армянское удушье» (Статья XVIII) (2012), http://vesti.az/news/143955
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հեղինակների տեսակետների վկայակոչմամբ, այլ՝ արևմտյան կամ քրիստոնեական աշխարհը ներկայացնողների:
Օտարերկրյա կամ այլազգի հեղինակներին դիﬔլն անշշտ ող ջնելի է, սակայն խնդիրն այն է, որ Ա. Իսմայիլովը հավանաբար տրամաբանթյան բհական դասընթացը լավ չի սերտել կամ դրան ընդհանրապես
ծանոթ չի եղել, քանզի, հակառակ պարագայմ, պետք է խսափեր «հակասող դեպքերը հաշվի չառնել» և «հապճեպ ընդհանրաց$ﬓեր կատարել» տրամաբանական սխալներից: Բանն այն է, որ նշված հեղինակը
հիշատակմ է ﬕ շարք հայտնի (օրինակ՝ Պշկին և այլն)) և անհայտթյանը սահմանակցող մարդկանց (օրինակ՝ Տվերդոխլեբով, ﬕ անանն
ֆրանսիացի ճանապարհորդ և այլն)) խոսքեր, որոնցմ հայերը ներկայացված են բացասական լյսի ներքո, իսկ դրանցից որոշներմ էլ գրեթե
այնպես, ինչպես Հիտլերն «Իմ պայքարը» գրքմ բնորոշել էր հրեաներին:
Չնայած սյն «հայասերը» շատ դեպքերմ իր կողﬕց հիշատակված հեղինակների խոսքերը հավաստող աղբյրները չի նշմ, որոշ դեպքերմ
էլ այդ խոսքերը կամայական կերպով է հասկանմ (օրինակ՝ Ա. Պշկինի
«Վախկոտ ես, ստրկ ես, հայ ես դ» արտահայտթյնը1099)՝ այնաﬔ109

Վստահաբար կարելի է ասել, որ Ա. Իսմայիլովը չի կարդացել Ա. Պշկինի «Տազիտ»
անավարտ պոեմը: Իսկ եթե կարդացել է, ապա չի հասկացել կամ դրսևորել է ﬔկնաբանական
վոլյնտարիզմ: Բանն այն է, որ Պշկինի գրչին պատկանող և ադրբեջանական
քարոզչաﬔքենայի կողﬕց վկայակոչվող «Վախկոտ ես, ստր$կ ես, հայ ես դ$»
արտահայտթյնն իրականմ վկայմ է ոչ թե այն մասին, որ Պշկինը հային համարմ է
վախկոտ  ստրկաﬕտ, այլ այն մասին, որ ավազակթյնից  թալանից, ազատազրկﬕց
 հպատակեցﬕց, արյան վրեժից կամ մարդասպանթյնից հրաժարվող որդն լեռնական
հայրը համարմ է վախկոտ, ստրկաﬕտ և հայ: Այսինքն՝ «Տազիտմ» որդն դատապարտող
հայրն այն համոզմանն է, որ անպաշտպան մարդն չթալանելը, փախած ստրկին հետ չբերելը,
ինչպես նաև մարդասպանթյնից կամ, տվյալ դեպքմ, արյան վրեժից հրաժարվելը բնորոշ է
հային («Տազիտմ» որդին սեփական եղբորը սպանողին չսպանելը պատճառաբանմ է նրանով,
որ թշնաﬕն «ﬔնակ էր, անզեն  վիրավոր»), հակասմ է լեռնականի բարոյականթյանը
(այս մասին տե՛ս Գ. Բր$տեան, Ալեքսանդր Պշկինի «Տազիտ» քերթածը և դրա մէջ հայերին
վերաբերող հատածի վերլծթիւնը (2012), http://www.anunner.com/grigor.brutyan): Ավելորդ
չէ հիշատակել, որ սևագրթյան նախնական տարբերակմ Պշկինը գրել է. «Վախկոտ ես,
ստր$կ ես, ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ես դ$», ինչը ինքնին ամբողջացնմ է վերը նշվածը: Հատկանշական
է, որ ադրբեջանական աղբյրներմ հաճախ հանդիպող պշկինյան այս արտահայտթյնը
չի ղեկցվմ համապատասխան ստեղծագործթյան հիշատակմամբ (աﬔն դեպքմ ﬔնք
երբևիցե չենք հանդիպել նման հիշատակﬓեր): Սա, հավանաբար, պայմանավորված
է այն բանի գիտակցմով, որ «Տազիտ»-ի ընթերցմը կբացահայտի ադրբեջանական
ﬔկնաբանական կամայականթյնը:
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նայնիվ փաստենք, որ ադրբեջանցի հեղինակի թեզը հիﬓավորվածթյան
տեսանկյնից քննադատթյան չի դիմանմ: Կասկածից վեր է, որ ﬔծ
ցանկթյան դեպքմ կարելի է գտնել տարբեր ստեղծագործողների, քաղաքական գործիչների  անհատների արտաբերած ոչ «հայասիրական»
կամ հայի կերպարը քննադատող մտքեր: Այստեղ տարօրինակ ոչինչ չկա:
Էթնիկական հետերոստերեոտիպերը (ինչ են մտածմ տվյալ ազգի ներկայացցիչները այլ ազգերի մասին)) բացարձակապես նյնական չեն և
կարող են չհամընկնել, քանզի շատ դեպքերմ կոնկրետ ազգի ներկայացցիչները այլազգիների մասին դատմ են էթնիկական ավտոստերեոտիպերի (ինչ են մտածմ տվյալ էթնոսի կամ ազգի ներկայացցիչները
իրենց մասին) դիրքերից կամ, այլ խոսքերով, աշխարհին նայմ են իրենց
ազգային «քարանձավից»: Ադրբեջանցի փորձագետն իր «օբյեկտիվթյամբ» համոզիչ կլիներ այն դեպքմ, եթե ներկայացնելով հայերին պախարակող, պիտակավորող «ﬔծանն կամ հիասքանչ» հետազոտողների
(հոդվածը կարդալիս այնպիսի տպավորթյն է առաջանմ, որ Իսմայիլովը այս կամ այն հետազոտողի ﬔծթյնը պայմանավորմ է արտահայտած մտքերի հայատյացթյան աստիճանով)) խոսքերը՝ չշրջանցեր
նաև այն մտածողներին կամ հետազոտողներին, որոնք հայ ժողովրդին
կամ հայի կերպարը ներկայացրել են, ﬔղմ ասած, դրական լյսի ներքո:
Այսինքն՝ օբյեկտիվթյան հավակնթյն նեցող փորձագետը պետք է
իմանա հանրահայտ հակասող դեպքերը և ոչ թե լռթյամբ կամ դիտավորթյամբ շրջանցի դրանք: Այս առմով հիշատակման է արժանի 17-րդ
դարի հայտնի մտածող Ֆրենսիս Բեկոնի բերած հետևյալ օրինակը. տաճարմ ոﬓ ﬔկին (կասկածապաշտին – Ա.Ս.)) փորձմ են ապացցել
Աստծո գոյթյնը և ցյց են տալիս այն մարդկանց պատկերները, որոնք
խտել շնորհիվ փրկվել են վտանգավոր նավաբեկթյան ժամանակ:
Իսկ «սկեպտիկը», իր հերթին, պահանջմ է ցյց տալ այն մարդկանց
պատկերները, որոնք խտելց հետո այնաﬔնայնիվ զոհվել են այդ
նյն նավաբեկթյան ժամանակ110:
Այսինքն՝
րերկրյա

ﬕ

եթե
շարք

ադրբեջանցի
հեղինակների

փորձագետի

համոզմամբ

հակահայկական

մտքերը

օտախո-

սն վկայթյնն են հայերի ստոր, գիշատչական էթյան, ապա
110

Տե՛ս Ф. Бэкон, Сочинения в 2 томах, т. 2, М., Мысль, 1978, с. 20.
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ինչի՞

ապացյցն

են

հայերի

մասին

գերմանացի

հայտնի

մտա-

111

ծող Ի. Կանտի , ֆրանսիացի լսավորիչ Շարլ Լի Մոնտեսքյոյի112,
Ջ. Բայրոնի113, Վ. Բրյսովի114, Պետրոս 1-ի115 և բազմաթիվ այլ երևելիների
111
Կանտը գրմ է. «...Մեկ այլ քրիստոնյա ժողովրդի՝ հայերի մոտ իշխ$մ է ինչ-որ հատ$կ
տեսակի առևտրային ոգի, այն է՝ նրանք զբաղվ$մ են փոխանակ$թյամբ՝ ոտքով
ճամփորդելով Չինաստանի սահմաններից ﬕնչև Կորսոյի հրվանդանը Գվինեայի ափին.
դա ց$յց է տալիս այն բանիմաց և աշխատասեր ժողովրդի հատ$կ ծագման մասին,
որը հյ$սիս-արևելքից ﬕնչև հարավ-արևմ$տք $ղղ$թյամբ անցն$մ է գրեթե ողջ Հին
աշխարհը և կարողան$մ գրկաբաց ընդ$նել$թյ$ն գտնել այն բոլոր ժողով$րդների
կողﬕց, որոնց մոտ լին$մ են. դա ապաց$ց$մ է նրանց բնավոր$թյան (որի նախնական
ձևավոր$մը ﬔնք արդեն ի վիճակի չենք հետազոտել) գերազանց$թյ$նը ներկայիս
հ$յների թեթևաﬕտ և ստորաքարշ բնավոր$թյան նկատմամբ» (տե՛ս И. Кант, Антропология
с прагматической точки зрения //Сочинения в шести томах, т. 6, М., «Мысль», 1966):
112
«Պարսկական նամակներ» ստեղծագործթյան «Ափերիդոնը և Աստարտան» հատվածմ
Մոնտեսքյոն ներկայացնմ է ﬕ ամսնական զյգի կյանքի պատմթյնը և նրանց օգնթյն
ցցաբերած հայ վաճառականի խորապես մարդկային  վեհ կերպարը՝ ի տարբերթյն
այլազգի վաճառականների: Հայ վաճառականը պատրաստ է ֆինանսական կորստներ կրել
հանն այն բանի, որպեսզի ամսինը կարողանա գերթյնից ազատել կնոջը և պահպանել
իր ընտանեկան երջանկթյնը: Հաշվի առնելով այն, որ հայ առևտրական բրժազիան
17-18-րդ դարերմ Եվրոպայմ ﬔծ հեղինակթյն ներ՝ Մոնտեսքյոն հայ վաճառականի
կերպարը ոչ պատահական է ընտրել: Ավելին, կարող ենք անգամ նշել, որ այդ պատմթյան
ﬔջ գործ նենք հայ վաճառականի ընդհանրական կերպարի մոնտեսքյոական տարբերակի
հետ (տե՛ս Ш.Л. Монтескье, Персидские письма, Изд. Азбука, 2010):
113
Ջ. Բայրոնն ասել է. «Դժվար է գտնել ﬕ ժողովրդի տարեգր$թյ$ններ` պակաս
արատավորված հանցագործ$թյ$ններով, քան հայերի տարեգր$թյ$ններն են, որոնց
առաքին$թյ$նները խաղաղ էին, իսկ թեր$թյ$նները` կեղեքման հետևանք, բայց ինչպիսին
էլ լիներ նրանց ճակատագիրը, իսկ այն տխ$ր է, ինչ էլ որ նրանց սպասի ապագայ$մ,
նրանց երկիրը ﬕշտ պետք է ﬓա աﬔնահետաքրքիրներից ﬔկը ողջ երկրագնդ$մ...
Այդ մարդիկ ստրկացված, բայց հոգևոր անձինք են վեհանձն ազգի, որը ենթարկվել է
աքսորի $ ճնշման հրեաներին $ հ$յներին հավասար, բայց չի կրել ո՛չ առաջինների
չարացած$թյ$նը, ո՛չ երկրորդների ստրկամտ$թյ$նը: Այդ ազգը հարստ$թյ$ններ է ձեռք
բերել` չդիﬔլով վաշխառ$թյան, և բոլոր պատիﬖերը, որոնք կարող են շնորհվել նրան,
ով գտնվ$մ է ստրկ$թյան ﬔջ, առանց ինտրիգների» (ﬔջբ. ըստ Հայտնի դասականները՝
հայերի մասին (2012), http://armenian.irib.ir/home1/2011-11-13-03-58-57/item/23675:
114
Վ. Բրյսոﬖ ասել է. «Հայաստանը ողջ մարդկ$թյան հոգևոր կյանքի կենտրոններից ﬔկն
է: Այն արժանի է $շադր$թյան ն$յն չափով, ինչ չափով որ աﬔնահիանալի ժողով$րդների
պատմ$թյ$նը, որոնք իրենց ինքն$ր$յն ավանդն են ներդրել մարդկ$թյան մշակ$յթի
ﬔջ» (ﬔջբ. ըստ Հայտնի դասականները՝ հայերի մասին (2012), http://armenian.irib.ir/
home1/2011-11-13-03-58-57/item/23675):
115
Պետրոս 1-ին են պատկանմ հետևյալ խոսքերը. «Ազնիվ հայ ժողովրդին պահել
առանձնահատ$կ ողորմած$թյամբ... Մենք հրամայել ենք նրանց վաճառական$թյանը
ոչ ﬕայն պաշտպանել, այլև առավել ﬔծ շահի $ օգ$տի համար որոշ առանձին
արտոն$թյ$ններով էլ կօժտենք $ աﬔնաողորմած ձևով բարյացակամ կլինենք» (ﬔջբ.
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դրական խոսքերը, որոնք տրամագծորեն հակառակ են ադրբեջանական
քարոզ չաﬔքենայի համար սիրելի դարձածներին:
Միգցե, Իսմայիլովին և նրա ﬔթոդաբանթյամբ առաջնորդվողներին երբևիցե բախտ չի վիճակվել ծանոթանալ հայերի մասին հայտնի մտածողների, գրողների կամ գործիչների դրվատանքի խոսքերին
(առաջնորդվենք «անﬔղ» չիմացթյան կանխավարկածով), սակայն այս
հանգամանքը ևս չի կարող խոցելի չդարձնել նրանց փաստարկողական
ապարատը կամ ﬔթոդաբանթյնը: Բանն այն է, որ հապճեպ ընդհանրացﬓեր կատարելը կամ ﬕ քանի դեպքերի հիման վրա հեռն գնացող
եզրակացթյններ անելը նյնպես գիտական հետազոտթյան «տրամաբանթյնից» դրս է, տրամաբանական սխալի դրսևորմ: Հանգամանք, որը հայատյաց քարոզ չթյն իրականացնող բազմաթիվ հետազոտողների պարագայմ կարծես անտեսվմ է կամ մոռացվմ:
Թեպետ սյն պարագրաֆմ քննարկման հիﬓական նյթը Ադրբեջանի կրթական համակարգմ հայատյացթյան դրսևորﬓերն են, այնաﬔնայնիվ նշենք, որ Իսմայիլովի մոտեցմանն ղղված անդրադարձը
չի կարելի դիտարկել որպես հետազոտական ավելորդթյն, քանի որ
այն ընդհանր գծերով բնորոշ է նաև Ադրբեջանի կրթադաստիարակչական համակարգմ տեղ գտած հայատյաց թեզերին, ինչն առավել հստակ
կդառնա հետագա շարադրանքմ:
Արդեն նշվել է, որ Ադրբեջանմ հայատյացթյնը պետական մակարդակով խրախսվող և իրականացվող քաղաքական կրս է, որն իր
արտահայտթյնն է գտել ինչպես նախադպրոցական, այնպես էլ դպրոցական և կրթական այլ հաստատթյններմ: Այս առմով պատահական չէ, որ նկատի նենալով պատմթյան ժամանակակից ադրբեջանական դասագրքերը՝ Ի. Աբբասովը գրմ է, թե դրանցմ ««...պատմական,
ոխերիմ թշնամ$» կերպարի կերտ$մը անցյալի էթնոպատմական մոդելի կենտրոնական, կարևորագ$յն մասն է, որի շ$րջ էլ ձևավորվ$մ
է պատմ$թյ$ն առարկայի դասավանդ$մը ﬕջնակարգ դպրոց$մ»116:
Իրողթյն, որի հանդեպ քննադատական լռակյացթյնը ոչ ﬕայն
ըստ Հայտնի դասականները՝ հայերի մասին (2012), http://armenian.irib.ir/home1/2011-11-13-0358-57/item/23675):
116
И. Аббасов, «Национальная история» в средних учебных заведениях в контексте образа
«исторического врага», c. 79 (2012), http://www.ge.boell.org/downloads/Ilham_Abbasov.pdf
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վտանգավոր է, այլև որոշակի տրք է այսօրինակ երևյթների հետագա
արմատավորմանը: Պետք է փաստել, որ Ադրբեջանը հայատյացթյան
արմատավորմանը ﬕտված իր կրթական և այլաբնյթ աշխատանքներմ դրսևորմ է որոշակի զգշավորթյն՝ հանդես գալով ներքին և
արտաքին լսարանների գործոնը հաշվի առնել դիրքերից: Բանն այն է,
որ եթե ներքին լսարանին հասցեագրված հրապարակﬓերմ, քարոզչական բնյթի տեքստերմ նկատելի է անկաշկանդ հայատյացթյան
փաստը, ապա արտաքին լսարանին հասցեագրված «հաղորդագրթյններմ» հիﬓականմ աչքի են զարնմ հանդրժողականթյան,
այլասիրթյան, մարդասիրական արժեքների հանդեպ Ադրբեջանի հավատարմթյան մասին թեզերը: Իհարկե, սա չի նշանակմ, թե հարևան
պետթյնը ﬕջազգային հարթակմ խսափմ է այնպիսի դրյթներից, որոնց համատեքստմ Հայաստանը ներկայացվմ է որպես ագրեսոր պետթյն, իսկ հայերը՝ որպես եղեռնագործներ: Օրինակ, ինչպես
արդեն նշել ենք, Ադրբեջանի նախագահ Ի. Ալիևը տարիներ շարնակ ﬕջազգային տարբեր հարթակներմ հետևողականորեն, սակայն տարբեր
ձևակերպﬓերով բարձրաձայնմ է ﬕևնյն քարոզ չական թեզը, ըստ
որի Ադրբեջանը զոհն է հայկական ագրեսիայի, իսկ ադրբեջանցիները՝
հայերի «ցեղասպան ձեռքի»: Հասկանալի է, որ նման դրյթները ﬕտված
են ﬕջազգային հանրթյան առջև հայի և հայկական պետթյան (ների)
մասին բացասական կարծիք ձևավորելն, արցախյան հակամարտթյան հարցմ Ադրբեջանի դիրքերն ամրապնդելն, սակայն խնդրի լրջթյնը պետք է դիտարկել այլ հարթթյան վրա: Բանն այն է, որ արտաքին
լսարանի մակարդակմ շարնակ շեփորահարելով տարածքային ամբող ջականթյան, «Խոջալի ցեղասպանթյան» դրյթները և սպեկլյացիայի ենթարկելով իր կազմմ տեղաբնիկ ժողովրդների գոյթյան
փաստը՝ Ադրբեջանը ﬕ կողﬕց ջանմ է արևմտյան արժեհամակարգին
հավատարիմ, բայց զոհ դարձած պետթյան իﬕջ ձևավորել, իսկ մյս
կողﬕց՝ շեղել ﬕջազգային հանրթյան շադրթյնը երկրմ օրըստօրե խորացող հայատյացթյան փաստից:
Ադրբեջանն իր կրթական քաղաքականթյան մակարդակմ ևս հանդես է գալիս վերն արտահայտված քարոզ չական թեզի դիրքերից, սակայն՝ նորանոր շեշտադրﬓերով: Եթե արտաքին լսարանի մակարդա119

կմ այդ թեզն առավելապես ﬕտված է հակառակորդի հեղինակազրկմանը, ապա ներքին լսարանի մակարդակմ՝ արժեքային ﬕասնական
պլատֆորմ կամ հայրենասիրթյան, արդարթյան, խիզախթյան և
այլ որակների ինքնատիպ ըմբռնմ ձևավորելն: Ավելին, եթե արտաքին լսարանին հասցեագրված հաղորդագրթյններմ այս թեզն ըստ
էթյան շրջանառվմ է «Հայաստանը, հայերը այսպիսին կամ այնպիսին են» հաﬔմատաբար զգշավոր, ապա ներքին լսարանի մակարդակմ այն մատցվմ է «Հայաստանն $ հայերը չարիքի աղբյ$ր են
և մարդասիր$թյ$նն $ հայրենասիր$թյ$նը ենթադր$մ են դրանց
վերաց$մ» ծայրահեղ  խիստ վտանգավոր մոտեցման դիրքերից: Այսինքն՝ եթե արտաքին լսարանի մակարդակմ հայերին  Հայաստանը
պիտակավորող թեզերով Ադրբեջանը փորձմ է սեփական մոտեցմների արդարթյնը ամրագրել, ապա ներքին լսարանի մակարդակմ՝
հայատյացթյնը լեգիտիմացնել: Պատահական չէ, որ դաստիարակչական բնյթի ադրբեջանական պատմվածքներմ, հեքիաթներմ ընթերցողը կարող է արձանագրել բարի և չար ժերի ﬕջև պայքարի արդիականացված տարբերակների փաստը, որտեղ չարի մարﬓացմ կամ
չարիքի աղբյր են համարվմ հայերը: Ավելին, ադրբեջանական քարոզչաﬔքենան արտաքին և ներքին լսարանի գործոնով պայմանավորված՝
չարի, անարդարթյան, ագրեսիվթյան, անմարդկայնթյան սբյեկտի
որոշման հարցմ հանդես է գալիս էթնիկականի և ինստիտ$ցիոնալպետականի տարբերակման դիրքերից: Եթե արտաքին լսարանմ շեշտը դրվմ է ինստիտցիոնալ-պետականի վրա, Հայաստանն  իր իշխանթյններն են հիﬓականմ տարածաշրջանային խաղաղթյանը
սպառնացող և ﬕջազգային նորﬔրը խախտած դերակատարները (եթե
հաշվի չառնենք Ալիևի հայտարարթյնն այն մասին, թե համայն հայթյնն է Ադրբեջանի թշնաﬕն), ապա ներքին լսարանի մակարդակմ
թշնաﬕն որոշվմ է էթնիկական գործոնի դիրքերից: Այս դեպքմ պայքարի թիրախը ոչ թե սոսկ մոնոէթնիկ Հայաստանի Հանրապետթյնն
է, այլ՝ համայն հայթյնը: Բարի և չար դալ համակարգմ հայն է հանդիսանմ աշխարհաքանդ, ապակառցողական, այլասերված էակ, որի
դեմ պայքարն ավանդ է ոչ ﬕայն սեփական պետթյան  ժողովրդի,
այլև համայն մարդկթյան դրական ապագան կերտել գործմ: Ցավալի
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է, սակայն դիցարարական տարրեր բովանդակող կրթական այսօրինակ
քաղաքականթյամբ Ադրբեջանը հանդես է գալիս ռասիզﬕ  նացիզﬕ
հետ ընդհանրթյան դիրքերից, որն իրականմ վտանգմ է ոչ ﬕայն
տարածաշրջանային խաղաղթյնը, այլև նպաստմ է արևմտյան արժեհամակարգին խորթ և մարգինալ արժեքներ նեցող «քաղաքացիների» ձևավորմանը: Իսկ այս աﬔնը վկայմ է այն մասին, որ շարքային
ադրբեջանցին, նորահաս սերնդն ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի
ազդեցթյամբ իրապես վտանգմ են իրենց ապագան, քանզի, ինչպես
կասեր գերմանացի մտածող Լայբնիցը, «ներկան մշտապես հղի է ապագայով»: Իսկ ադրբեջանական ներկան կոչված է հաստատել, որ Ադրբեջանի ժողովրդավարական և եվրոպական արժեհամակարգին համահնչ
ապագան խիստ կասկածահարյց է, քանզի համագործակցթյան տրամաբանթյամբ առաջնորդվող ﬔրօրյա աշխարհմ էթնոմշակթային
կամ ազգային պատնեշներ ծնող դիցերով սերնդ դաստիարակելը կարող է հանգեցնել կործանարար ինքնաﬔկսացման:
Ճիշտ է, Ադրբեջանը ﬔրժմ է իրեն հասցեագրված ﬔղադրանքները և
փորձմ է ﬕջազգային հանրթյանը ներկայանալ մարդասիրական արժեքներով առաջնորդվող պետթյան կարգավիճակով, սակայն իրողթյնն այն է, որ պաշտոնապես հռչակվածի և իրականացվողի ﬕջև գոյթյն նի անջրպետ, ինչի խոսն վկայթյնն են Ադրբեջանի օրենսդրթյնը և կրթական ծրագրերի, դասագրքերի բովանդակթյնը,
ադրբեջանցի պաշտոնյաների այլասիրթյն և հանդրժողականթյն
«փաստող» խոսքերն  այլատյացթյնը խորացնող գործերը: Ասվածն
առավել առարկայական կդառնա, եթե հատկ անդրադառնանք Ադրբեջանմ լյս տեսած դասագրքերի, սﬓական ձեռնարկների, մանկական գրականթյան բովանդակթյանը, ինչը վերն ասվածի իրեղեն
ապացյցն է: Այս առմով շագրավ և խիստ արժեքավոր է հայկական
կողﬕ ստեղծած www.azerichild.info էլեկտրոնային կայքը, որտեղ ընթերցողը կարող է հանդիպել հարստ փաստական նյթի՝ վերցված ադրբեջանական աղբյրներից: Ընդ որմ, այդ աղբյրները հիﬓականմ
բովանդակմ են ոչ թե սոսկ այս կամ այն հեղինակի տեսակետը, այլ Ադրբեջանի պետական մոտեցմը, քանի որ նյթերի ﬔծ մասը տպագրվել
է պետական կառյցների երաշխավորթյամբ: Բացի այդ, անհատական
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մոտեցմը արտացոլող նյթերից շատերի պարագայմ էլ կարող ենք
ասել, որ դրանց հետևմ կարելի է նկատել պետթյան «ներկայթյնը», քանի որ Ադրբեջանի օրենսդրթյան պահանջների հրապարակային
խախտման դրսևորմ հանդիսացող անհատ հեղինակների տեսակետները ﬓմ են անպատիժ: Այսինքն՝ ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, կրթական համակարգի շրջանակներմ կարելի է արձանագրել Ադրբեջանի
օրենսդրթյան բազմաթիվ դրյթների տոտալ խախտման և անպատժելիթյան արդյնքմ այդ խախտﬓերը հետևողականորեն շարնակել իրողթյնը: Ասվածն առավել պարզ կդառնա, եթե ներկայացնենք
Ադրբեջանի օրենսդրթյան ﬕ քանի կետեր, որոնք վերաբերմ են երեխաների դաստիարակթյան և այլատյացթյան հետ կապված հարցերին: Օրինակ՝ Երեխայի իրավնքների մասին Ադրբեջանի Հանրապետթյան օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն` յ$րաքանչյ$ր երեխա $նի
զարգանալ$ և ազգային $ համամարդկային արժեքներին համապատասխան, մարդասիր$թյան և բարոյական$թյան սկզբ$նքների հիման վրա դաստիարակ$թյ$ն ստանալ$ իրավ$նք: Այդ նյն օրենքի
համաձայն՝ երեխաների շրջան$մ արգելվ$մ է ֆիլﬔրի, գրական$թյան և այլ ﬕջոցների տարած$ﬓ $ ց$ցադր$մը, որոնք քարոզ$մ
են բռն$թյ$ն, բռնապետ$թյ$ն և այլն117: Ինչ վերաբերմ է այլատյացթյանը, ապա Ադրբեջանի Հանրապետթյան քրեական օրենսգրքի
154 հոդվածի 1-ին կետի համաձայն նվազագյն աշխատավարձի հարյրապատիկից ﬕնչև հինգհարյրապատիկի չափով տգանք կամ ﬕնչև
ﬔկ տարով ղղիչ աշխատանքներ է նախատեսված այն դեպքերմ, երբ
քաղաքացիների իրավահավասարթյնը խախտվմ է՝ կախված ռասայական, ազգային, կրոնական, լեզվական, սեռային պատկանելթյնից, ծագﬕց և այլն118: Անշշտ, օրենսդրական այս տողերը արժանի են
դրվատանքի, սակայն խնդիրն այն է, որ օրենքի պահանջների  ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ առկա է ﬔծ ջրբաժան: Նախ՝ Ադրբեջանի
նախադպրոցական, դպրոցական և այլ հաստատթյններմ երեխաների դաստիարակթյան ընթացքմ որոշակիորեն բացասվմ են համա117

Տե՛ս Закон Азербайджанской Республики о правах ребенка, http://www.crossna.narod.ru/
lows/03/02.htm
118
Տե՛ս Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, http://legislationline.org/ru/
documents/action/popup/id/14108/preview
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մարդկային արժեքները, մարդասիրթյնն  բարոյականթյնը: Բացի այդ, Ադրբեջանմ խախտվմ են ազգային փոքրամասնթյնների
իրավնքները, իսկ հայկական ծագմ նենալը գործազրկ դառնալ,
վտանգված կյանք նենալ և այլ բացասական երևյթների պատճառ
կարող է հանդիսանալ: Ռասիզﬕ և անհանդրժողականթյան դեմ եվրոպական հանձնաժողովի 2011թ. զեկյցմ նշվմ է, որ Ադրբեջանմ
ապրող էթնիկ հայերը առօրյա կյանքմ ենթարկված են վտանգների, իսկ
ԶԼՄ-ների քաղաքականթյնն  Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսթյնը հանգեցրել են նրան, որ հայ լինելը համարվմ է վիրավորական, իսկ հայկական ծագման մասին հայտարարթյնը կարող է
անգամ դատական հետաքննթյան պատճառ հանդիսանալլ119: Ավելին,
ադրբեջանական www.pia.az կայքմ տեղ գտած «Վարկաբեկող փաստ
կրթական համակարգ$մ» խորագրով նյթմ որոշակիորեն քննադատվմ է կրթթյան նախարար Միսիր Մարդանովը, քանի որ նա «Ադրբեջանի նորահաս սերնդի դաստիարակ$թյան գործը վստահել է թ$րքերի թշնամ$ն» (պարզվել էր, որ Բաքվի թիվ 246 դպրոցի տնօրենը մայրական գծով հայհի Էլզա Թագիևան է): Կայքը զարմանք է արտահայտմ
առ եղելթյն՝ ձևակերպելով հետևյալ հռետորական հարցը. «Ինչպե՞ս
կարելի է վստահել ﬔր ապագայի՝ երեխաների կրթ$թյան և հայրենասիրական դաստիարակ$թյան գործը խառնածին հայ$հ$ն»120:
Ակնհայտ է, որ այս հրապարակﬓ ադրբեջանական օրենքի պահանջի
խախտման կոչ է բովանդակմ, քանի որ Ադրբեջանի քաղաքացին իր
հայկական ծագման պատճառով դիտարկվմ է աշխատանքային գործնեթյն ծավալել տեսանկյնից ոչ իրավահավասար այլ քաղաքացիների հաﬔմատ: Այսինքն՝ Ադրբեջանի քաղաքաց իրավնքները
կախվածթյան ﬔջ են դրվմ նրա էթնիկական պատկանելթյնից,
ինչն օրենքով նախատեսված իրավահավասարթյան գաղափարական
ﬔրժﬓ է կամ խախտմը: Պատահական չէ, որ ադրբեջանցի ազգագրագետ Սևիլ Հսեյնովան իր՝ «Հենրիխ Բյոլի հիﬓադրաﬕ» կողﬕց հրատարակված «Էթնիկական պատկանել$թյ$նը որպես կարգավիճակ և
119

ECRI обеспокоена судьбой этнических армян, живущих в Азербайджане (2012),
http://stopxenophobia.org/?p=2366
120
Տե՛ս СМИ начали охоту на директора Бакинской школы – армянку (2012), http://
stopxenophobia.org/?p=2370
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ստիգմա. հայերը հետխորհրդային Բաքվ$մ» խորագրով հետազոտթյան ﬔջ նշմ է, որ հայկական էթնիկական ինքնթյնը հետխորհրդային Բաքվմ ստիգմատիզացիայի121 է ենթարկվել: Այսինքն՝ համաձայն
Հսեյնովայի՝ Ադրբեջանի տեղեկատվական դաշտը ներթափանցված է
այն գաղափարախոսթյամբ, որ Բաքվի ստիգմատիզացված բնակիչները (նկատի նի հայերին)) վտանգ են ներկայացնմ և բացասական հյզեր առաջացնմ: «ԶԼՄ-ներ$մ, ինչպես նաև առօրյա կյանք$մ,- գրմ
է Հսեյնովան,- ﬔնք լս$մ ենք ստիգմատիզացված հայեցակարգեր՝
«պատմական թշնաﬕներ», «փոքրիկ հայ տականք», «Խաչիկ» և այլն:
Կարելի է ասել, որ էթնիկական պատկանել$թյ$նը դառն$մ է որակ,
որը տարբերակ$մ է Բաքվի հայերին քաղաքի այլ բնակիչներից և Ադրբեջանի այլ քաղաքացիներից»122:
Վերադառնալով սյն պարագրաֆի հիﬓական հարցին՝ Ադրբեջանի
կրթական համակարգմ հայատյացթյանը, փաստենք, որ վերջինս նի
ﬕ շարք ախտանիշեր, որոնք կարելի է ներկայացնել հետևյալ խմբերով.
– Պատմագիտական կամ պատմամշակ$թային: Այս ախտանիշերը
դրսևորվմ են պատմթյան դասագրքերի, պատմագիտական հետազոտթյնների բովանդակթյան մակարդակմ: Դրանցմ հայերը հետևողականորեն ներկայացվմ են որպես տարածաշրջանային «հյրեր»,
պատմազրկ և մշակթակործան ժողովրդ:
– Էթնոհոգեբանական: Այս ախտանիշը հստակ դրսևորվմ է տարաբնյթ գրականթյան ﬔջ հայի էթնոհոգեբանական նկարագրի ներկայացման ժամանակ: Ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան հետևողականորեն արմատավորմ է չարիքի աղբյր հանդիսացող հայի բնազանցական կերպարը, որի համատեքստմ հայ լինելը դառնմ է բացասական
որակի արտահայտթյն: Ընդ որմ, հայի կերպարի արատավորմը
հաճախ տեղի է նենմ «բացասական ընտրանքի» ﬔթոդով: Բանն
այն է, որ ինչպես ԶԼՄ-ները, այնպես էլ սﬓական գրականթյնը
121

Առաջացել է հնական ծագմ նեցող ստիգմա բառից: Նշանակմ է պիտակավորմ,
հիﬓականմ բացասական այս կամ այն հատկթյան ասոցացմը որևէ մարդ կամ խմբի
հետ:
122
Մեջբ. ըստ Исследование: СМИ и антиармянская пропаганда в Азербайджане привели к
стигматизации личности армян в Баку (2012), http://www.panorama.am/ru/politics/2012/03/13/
azerbaijan-armenia-propaganda/?sw
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ներկայացնմ կամ ստեղծմ են որոշակի բացասական համատեքստ,
որտեղ գլխավոր դերակատարը հայն է: Օրինակ, ադրբեջանական ԶԼՄները լսաբանմ են հայաստանյան կամ ﬕջազգային այնպիսի իրադարձթյններ, որոնք նեն բացասական նշանակթյն և առնչվմ
են հայերի հետ կամ վկայմ են հայերի «արատների» կամ «թլթյան»
մասին (հանցագործ հայի կողﬕց կատարված սպանթյն, հայ մարզիկների պարտթյն, ՀՀ զինված ժերմ զինվորի մահ և այլն):
Մինչդեռ այն լրերը, որտեղ կարելի է արձանագրել հայերի ձեռքբերﬓերը, ՀՀ առաջընթացը123 և այլն, վճռականորեն շրջանցվմ են: Իսկ
դա նշանակմ է, որ ադրբեջանական լսարանին Հայաստանի Հանրապետթյան և հայերի մասին բաժին է ընկնմ առավելապես բացասական
հյզեր և տրամադրվածթյն առաջացնող տեղեկատվթյն:
– Բարոյագիտական: Այս ախտանիշը դրսևորվմ է առաքինթյն,
հայրենասիրթյն, մարդասիրթյն, հանդրժողականթյն և բարոյագիտական տեսանկյնից կարևորթյն ներկայացնող այլ հասկացթյնների ադրբեջանական ըմբռնﬓերի մակարդակմ: Օրինակ՝
Ադրբեջանմ հայրենասիրթյնը ենթադրմ է ոչ այնքան սեր դեպի
հայրենիքը, սեփական մշակյթը, որքան ատելթյն հայերի հանդեպ:
Այս տեսանկյնից վերստին պետք է հիշել Ռ. Սաֆարովի օրինակը, որը
Ադրբեջանմ ﬔծամասամբ ընդնվեց որպես հերոս, որպես ազգային
ոգ խորհրդանիշ, առաքինթյան և բարոյական որակների կրող: Ավելին, մահﬔդական (ադրբեջանցի)) երեխաների դաստիարակթյան, բարոյական կողﬓորոշﬓերի հետ կապված լրջագյն խնդիրները հատկ
շադրթյան են արժանացել ավելի քան ﬔկ դար առաջ: Այս առմով
հատկանշական է Ուզեիր Գաջիբեկովի՝ իր և ﬕ երիտասարդ մսլմանի
ﬕջև երկխոսթյան ձևով գրված «Այստեղից-այնտեղից» հոդվածը, որի
հատվածներից ﬔկմ հեղինակը շագրավ հաﬔմատթյն է անցկացնմ ﬕ կողﬕց ռս և հայ, իսկ մյս կողﬕց՝ մահﬔդական (ադրբեջանցի)) երեխաների ընտանեկան դաստիարակթյնների ﬕջև: Ըստ Գաջիբեկովի, հայ և ռս երեխաները տանը դաստիարակվմ են գրագետ և
կիրթ մայրերի կողﬕց, ժամանակին են քնմ, ոգ, բարոյականթյան
123

Օրինակ՝ հայ շախմատիստների օլիմպիական չեմպիոն դառնալը, ֆտբոլի ՀՀ ազգային
հավաքականի հաղթանակը, արցախյան զորահանդեսը, ﬕջազգային զեկյցներմ ՀՀ
առաջընթացի մասին թեզերը և այլն:
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և ֆիզիկական առող ջթյան համար պիտանի խաղալիքներով են խաղմ, լսմ են հոգ և առող ջթյան համար հիասքանչ երաժշտթյն,
առնչվմ հայտնի մանկավարժների կողﬕց հատկ երեխաների համար
գրված պատմվածքների, պոեﬓերի, առասպելների: Բացի այդ, լսմ են
ծնողների բարոյախրատական ճառերը, իրենց տան բարեկիրթ և բանիմաց հյրերի զրյցները և այլն124: Մինչդեռ այլ է պատկերը մահﬔդական
(ադրբեջանցի)) երեխաների պարագայմ: «Այն, ինչ նրանք լս$մ են,գրմ է Գաջիբեկովը,- կեղտոտ հայհոյանքներ և վիրավորանքներ են,
ինտրիգներ և անպատվաբեր բառեր են: Նրանց տեսածը ﬔծերի վատ
արարքներն են, նրանց աﬔն$րեք շրջապատ$մ են կեղտն $ կեղտաջրերը, նրանք խաղ$մ են փոշոտ և հողոտ վայրեր$մ, նրանց համար
որպես խաղեր են հանդիսան$մ... կատվին խեղդելը, շանը հարվածելը, մկների վրա նավթ լցնելն $ այրելը: Այսպիսով, ﬕնչ ﬔր երեխաները դպրոց կհաճախեն՝ նրանց «տ$նն արդեն քանդված է»: Այսինքն՝
նրանք հենց արմատներից են դաստիարակ$թյ$նից զ$րկ և դրա համար ստան$մ ենք տխ$ր արդյ$նք: Ահա թե ինչ$մ է ﬔր դժբախտ$թյ$նը՝ հասարակ$թյան ﬔջ»125:
Թվարկված խմբերի ախտանիշերը ﬕմյանց հետ սերտորեն կապված
են, գտնվմ են ներդաշնակ ﬕասնթյան ﬔջ, ինչն ավելի արդյնավետ
է դարձնմ հայատյացթյան արմատավորմանն ղղված ջանքերը:
Արդեն նշվել է, որ պատմթյան ադրբեջանական դասագրքերմ
ադրբեջանցիները ներկայացվմ են որպես տարածաշրջանի հնաբնակ
ժողովրդ, որը համառ պայքար է մղել օտար զավթիչների դեմ, տժել է
տարբեր դավադրթյններից և ﬔծ ավանդ է նեցել մարդկթյան քաղաքակրթական զարգացման գործմ: Պատահական չէ, որ հետխորհրդային երկրների պատմթյան դպրոցական դասագրքերի սﬓասիրթյան արդյնքների վերաբերյալ զեկյցի համաձայն՝ «...բացառ$թյամբ Բելառ$սի և Հայաստանի (պակաս չափով)՝ ﬓացած երկրները
գնացել են նորահաս սերնդին ազգայնական ﬔկնաբան$թյամբ պատմ$թյ$ն դասավանդել$ ճանապարհով, որը հիﬓված է հին ժողով$րդ
լինել$, նախնիների բարձր մշակ$թային առաքել$թյան և «ոխերիմ
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Տե՛ս У. Гаджибеков, Наше несчастье в умме (2012), http://azerichild.info/publicism_02.html
Նյն տեղմ:
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թշնամ$» դիցերի վրա»126:
Պատմական կեղծարարթյնների և սեփական պատմթյան նորովի ներկայացմամբ՝ ադրբեջանական դասագրքերը նորահաս սերնդի մոտ
ձևավորմ են պատմական այնպիսի «հարթակ», որտեղ հայերը կամա թե
ակամա պետք է հանդես գան ագրեսորի, այլատյացի, մարդատյացի կարգավիճակով: Եթե պատմ$թյան ճշմարիտ շարադրման դեպք$մ բացահայտվ$մ են դրական և բացասական կերպարները, խաղաղասերներն
$ այլատյացները, ապա դրա կեղծման պարագայ$մ ստեղծվ$մ են այդ
կերպարները: Իսկ սա նշանակմ է, որ պատմթյան ադրբեջանական
դասագրքերի բովանդակթյնն առավելապես ﬕտված է ադրբեջանցիների մոտ նոր ես-կոնցեպցիա ձևավորելն կամ արմատավորելն և
դրա համատեքստմ հայի թշնամական կերպարը ստեղծելն, հիﬓավոր
դարձնելն: «Այն,- ասմ է ադրբեջանցի պատմաբան Ա. Յնսովը,- թե
ինչպես են հայերը ներկայացվ$մ (ադրբեջանական) դասագրքեր$մ՝
ռասիզմ է: Այդ երեխաները կﬔծանան ատել$թյամբ, հանդ$րժողական չեն լինի»127: Հայերի բացասական բնթագիրը չի սահմանափակվմ սոսկ պատմթյան դասագրքերի մակարդակմ, քանզի Ադրբեջանի
կրթական համակարգմ հայերին պիտակավորող բովանդակթյան կարելի է հանդիպել տարբեր առարկաների գծով նախատեսված դասագրքերմ կամ սﬓաօժանդակ նյթերմ: Օրինակ, ադրբեջանցի Մ.
Գյնեշլին քննադատելով ադրբեջանական դասագրքերի բովանդակթյնը, ըստ էթյան ցյց է տալիս, որ դրանցմ հայրենասիրթյան ոգով
դաստիարակﬓ անցնմ է զավեշտի սահմանները: Դրա վկայթյններից է ադրբեջանական դպրոցներմ կենսաբանթյն առարկայի համար նախատեսված դասագիրքը128, որի հեղինակները նպատակ նեին
«գործնական աշխատանքների (լաբորատոր աշխատանքներ, թեստեր,
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Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных
учебниках истории новых независимых государств, М., 2009, с. 5.
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http://iwpr.net/ru/report-news/уроки-истории-в-армении-и-азербайджане
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9-րդ դասարանցիների համար նախատեսված «Կենսաբան$թյ$ն-մարդ: Լաբորատոր
աշխատանքներ» դասագիրքը հաստատվել է 2003թ. Ադրբեջանի Հանրապետթյան
կրթթյան նախարարթյան գիտաﬔթոդական հանձնաժողովի «Կենսաբանթյն»
սեկցիայի նիստի ժամանակ:
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խնդիրներ, խաչբառեր)) օգնթյամբ ձևավորել սովորողների տեսական
գիտելիքները և դաստիարակել հայրենասեր անհատներ»129: Ող ջնելի է, երբ տարբեր առարկաների դասագրքերը ﬕտված են նաև արժեքներ ձևավորելն, սակայն սյն դասագրքմ քարոզվող հայրենասիրթյնը կառցված է հայկական թեմատիկայի շրջ՝ աշակերտներին
հակահայկական տրամադրվածթյն հաղորդել տրամաբանթյամբ:
Հանգամանք, որը կարծես հերթական վկայթյնն է այն բանի, որ Ադրբեջանմ հայրենասիրթյնը չափվմ է հակահայկականթյամբ կամ
դրա աստիճանով: Ասվածն առավել հիﬓավոր կդառնա, եթե վերստին
անդրադառնանք Մ. Գյնեշլիին: Վերջինս վկայակոչմ է դասագրքի
«Հենաշարժողական համակարգի բն$թագիրը», «Հակիրճ տեղեկ$թյ$ններ արյան և արյ$նաստեղծ համակարգի մասին», «Հակիրճ տեղեկ$թյ$ններ շնչառական համակարգի մասին» բաժինները, որոնցմ
դասագրքի հեղինակները աշակերտներին հայրենասիրական ոգով դաստիարակել համար առաջարկմ են հետևյալ խնդիրները կամ հարցերը
(դրանք կներկայացնենք բառացիորեն).
– Ո՞վ կարող է նշել ղարաբաղ յան պատերազմմ վերջյթները կորցրած հաշմանդաﬓերի մոտավոր թիվը:
– Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմմ 20-21 տարեկան երիտասարդները թշնամ շադրթյնը շեղել նպատակով նետվմ էին բարձր
ժայռերից: Չնայած բժմանը՝ նրանք հաշմանդաﬓեր են: Շատերի ստորին վերջյթները չեն շարժվմ, առկա է անﬕզապահթյն: Բացատրեք պատճառը:
– 1992թ. ղարաբաղ յան իրադարձթյնների ժամանակ թշնամց
փախչող մարդկանց խմբն (երեխաներ, դեռահասներ, հղի կանայք, ծերնիներ)) ժերի ներածին չափով վազմ էին դեպի անտառներ, լեռներ,
հովիտներ: Նշեք այդ մարդկանց սրտի բաբախյնների մոտավոր թիվը և
բացատրեք պատճառը:
– Զանգեզրից ադրբեջանցիներին վտարելիս յրաքանչյր երկրորդի վիճակը վատանմ էր և արհեստական շնչառթյան կարիք էր զգացվմ: Ոմանք տեղ չհասան, ոմանք կենդանի ﬓացին: Բացատրեք մարդ-
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Մեջբ. ըստ М. Гюнешли, МАРксизм – МАРданизм (2012), http://azerichild.info/books_03.html
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կանց հետ կատարվածի պատճառը130:
Զավեշտի հասնող այս ձևակերպﬓերից շատերի պարագայմ
հստակ կարելի է արձանագրել ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի հակահայկական թեզերից շատերը, որոնք դիդակտիկ «նպատակահարմարթյան» և հայրենասիրթյան գաղափարի հովան ներքո կրթական
հաստատթյնները վերածմ են այլատյացթյան կրթօջախների:
Բանն այն է, որ, օրինակ, վերոբերյալներից 2-րդ կետով ակնարկվմ է
հայկական ագրեսիայի, դաժանթյան և Արցախի ադրբեջանապատկանթյան մասին, քանզի 20-21 տարեկան անդամալյծ երիտասարդների
հերոսթյնները բնորոշ են հայրենի բնօրրանը արտաքին ագրեսորից
պաշտպանողի, խաղաղ բնակչթյանը հնարավոր ոչնչացﬕց փրկողի
վարքագծին: 3-րդ կետը ցյց է տալիս, որ թշնաﬕ հայից փախչմ էին
երեխաները, դեռահասները, հղի կանայք և ծերնիները, ինչը լատենտ
վկայթյնն է հայերի անօրինակ դաժանթյնների, անպաշտպան
մարդկանց ոչնչացնել նպատակադրթյան (համաձայն ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի՝ երեխաները, հղի կանայք և ծերնիները մարդասպան հայերի անﬔղ զոհերն էին նաև Խոջալի դեպքերի ժամանակ):
4-րդ կետով աշակերտներին այն ﬕտքն է սերմանվմ կամ հիշեցվմ,
որ ադրբեջանցիները հայերի կողﬕց վտարվել են Զանգեզրից՝ իրենց
«պատմական հայրենիքի» ﬕ հատվածից և այլն: Ակնհայտ է, որ այս
խնդիրների շնորհիվ ադրբեջանցի աշակերտների համար հայրենասիրթյնը կարող է դառնալ հայատյացթյան համարժեքը, քանի որ, դատելով դասագրքի հեղինակների ձևակերպած հարցերից, հայրենասեր
ադրբեջանցի ձևավորել համար անհրաժեշտ են մարդասպան հայի և
ադրբեջանցի զոհի կերպարները: Եթե հարևան պետթյան ﬔջ անգամ
կենսաբանթյն առարկան է ծառայմ հակահայկական ոգով հայրենասերներ կերտել գործին, ապա ﬓմ է պատկերացնել, թե հայատյացթյան ինչպիսի ներժ են բովանդակել հմանիտար առարկաների
դասագրքերը կամ դրանց հետ կապված գրականթյնը:
Չնայած վերոգրյալ դասագիրքը վերաբերմ էր 9-րդ դասարանցիներին, սակայն դա չի նշանակմ, թե հայերի մասին հիշատակﬓերը
սկսվմ են բարձր դասարաններից: Հայկական թեմատիկան Ադրբե130

Տե՛ս նյն տեղմ:
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ջանի պատկան կառյցները շրջանառթյան ﬔջ են դրել անգամ նախադպրոցական տարիքի երեխաների դեպքմ: Օրինակ՝ Ֆ. Քոչարլիի
անվան Հանրապետական մանկական գրադարանի գիտաﬔթոդական և
Ս. Վրղնի անվան Կենտրոնական գրադարանի ﬔթոդական բաժինների մշակած «Նախադպրոցական և դպրոցական տարիքի երեխաների հայրենասիրական դաստիարակ$թյան ﬔթոդական ձեռնարկը» և
«Երեխաներին հայրենասիրական ոգով դաստիարակել$ ﬔթոդական
ձեռնարկը» խոսն վկայթյնն են այն բանի, որ դեռևս 3 տարեկանից սկսած` ադրբեջանցի երեխաները «ծանոթանմ» են հայերի բացասական կերպարին, դաստիարակվմ են վրեժի և ատելթյան ոգով: Այդ
ձեռնարկներմ բերված են կոնկրետ սցենարներ և վարողների շրթերից
արտաբերման ենթակա բառեր  արտահայտթյններ, որոնցմ հայերն նեն իրենց րյն տեղը: Օրինակ՝ հայթյնը բառացիորեն բնորոշվմ է որպես դարի աղետ, իսկ երեխաներին հայրենասիրական ոգով
դաստիարակել և նրանց մոտ քաղաքացիական դիրքորոշմ ձևավորել համար կարևորվմ է «Ովքե՞ր են հայերը և ո՞րն է ﬔր քաղաքացիական պարտքը», «Ո՞վ է լավ մարդը», «Ե՞րբ է տեղի $նեցել Խոջալ$ի
ողբերգ$թյ$նը» թեմաներով քննարկﬓերի անցկացմը131:
Ինչ վերաբերմ է Ադրբեջանի պատմթյան դասագրքերին, ապա
դրանցմ հայատյացթյան մասին ըստ էթյան «խոստովանմ» են
հենց հեղինակները կամ երաշխավորել իրավասթյն նեցողները:
Օրինակ՝ IWPR (Institute for War and Peace Reporting)) ﬕջազգային կազմակերպթյան պաշտոնական կայքի հրապարակﬓերից ﬔկմ բերված են 10-րդ դասարանի պատմթյան դասագրքի հեղինակ Թոֆիկ
Վելիևի132 հետ հարցազրյցից որոշ դրվագներ, որտեղ նա ընդնմ է,
որ դասագրքմ «ճշմարտթյնը» ներկայացնել համար օգտագործել
է բացասական երանգ նեցող արտահայտթյններ: «Այդպիսի բառերը,- ասմ է Վելիևը,- հայերի մասին ճշմարիտ պատկերաց$մ են ստեղծ$մ: Եթե ես նրանց չներկայացնեի այդպես, ապա ստիպված կլինեի
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Տե՛ս Выдержки из «Методического пособия по патриотическому воспитанию детей
дошкольного и школьного возраста» и «Методического пособия по воспитанию детей в
патриотическом духе» (2012), http://azerichild.info/books_02.html
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Բաքվի պետական համալսարանի սլավոնական երկրների պատմթյան ամբիոնի վարիչն է:
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խեղաթյ$րել պատմ$թյ$նը»133: Հրապարակման ﬔջ նշվմ է նաև, որ
Վելիևի «լեզվին» հարիր արտահայտթյններ օգտագործվմ են նաև
11-րդ դասարանի դասագրքմ, որն ընդգրկմ է արցախյան պատերազﬕ շրջանը և որտեղ հայկական զորքերն անվանվմ են ֆաշիստական:
Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան սﬓական ձեռնարկների և
հրատարակթյնների բաժնի վարիչ Ֆաիկ Շահբազլիի հավաստմամբ,
պատմթյան դասագրքերի համար ﬕակ պահանջը եղել է այն, որ տեքստմ վիրավորական արտահայտթյններ չլինեն, դասագրքերը պետք
է նպաստեն ոչ թե ատելթյան, այլ ժողովրդավարթյան  հանդրժողականթյան ձևավորմանը134: Անշշտ, դրվատանքի արժանի է ադրբեջանցի պաշտոնյան, երբ խոսմ է հանդրժողականթյն սերմանող
դասագրքերի անհրաժեշտթյան մասին: Ավելին, նրա խոսքերը կարծես
բխմ են Ադրբեջանի Հանրապետթյան ընդհանր կրթթյան հայեցակարգից: Վերջինմ նշված է, որ հանրակրթական հաստատթյան շրջանավարտն այն մարդ է, որն ի թիվս այլ որակների՝ «դրսևոր$մ է հանդ$րժողական, նրբազգաց և արդար վերաբերմ$նք մարդկանց, ազգային
ավանդ$յթների և սովոր$յթների հանդեպ»135: Ավելին, ﬕջնակարգ
կրթթյանը նվիրված բաժնմ նպատակ է սահմանված՝ սովորողների
մոտ «...հարգալից և հանդ$րժողական վերաբերմ$նք սերմանել համամարդկային արժեքների, մարդկանց իրավ$նքների և ազատ$թյ$նների հանդեպ»136: Փաստաթղթային այս ձևակերպﬓերը պետք է
արժեվորել, սակայն եթե հաշվի առնենք ադրբեջանական իրողթյնները՝ ստիպված պետք է փաստենք, որ այդ փաստաթղթն նի դեկլարատիվ բնյթ: Պատահական չէ, որ Ֆ. Շահբազլին, անդրադառնալով պատմթյան ադրբեջանական դասագրքերմ հայերի առնչթյամբ «ահաբեկիչ», «ավազակ», «ֆաշիստ», «թշնաﬕ» բառերի գործածմանը, կարծես
արդարանմ է՝ ասելով, որ դրանք չեն խախտմ իր նշած սկզբնքը:
«Այդ բառերը,- ասմ է Շահբազլին,- արտացոլ$մ են փաստերը: Դրանք
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Մեջբ. ըստ А. Барсегян, Ш. Султанова, Уроки истории в Армении и Азербайджане (2012),
http://iwpr.net/ru/report-news/уроки-истории-в-армении-и-азербайджане
134
Տե՛ս նյն տեղմ:
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Концепция (национальный куррикулум) общего образования Азербайджанской
Республики (2013), http://www.edu.gov.az/view.php?lang=ru&menu=78
136
Նյն տեղմ:
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հայերի հանդեպ անհանդ$րժողական$թյ$ն չեն առաջացն$մ, չեն
ակնարկ$մ այն մասին, որ հայ ժողով$րդն իր ամբող ջ$թյան ﬔջ կատարել է հանցագործ$թյ$ններ: Դրանք պարզապես ց$յց են տալիս
հանցագործ$թյ$ն կատարողների ազգ$թյ$նը»137:
Այս պարագայմ առաջանմ են ﬕ շարք հարցեր. կա՞ն արդյոք այնպիսի հետազոտթյններ, որոնք ապացցմ են, որ այդօրինակ բառերի գործածմը չի հանգեցնմ հայերի հանդեպ անհանդրժողականթյան ձևավորման, ինչո՞վ է պայմանավորված «հանցագործների» ազգթյնը անընդհատ շեշտել անհրաժեշտթյնը, ինչո՞ւ է «հանցագործի»
ազգթյան հիշատակմը հաճախ ղեկցվմ կամ փոխարինվմ ազգթյան շեշտմամբ, ինչո՞ւ Ադրբեջանմ շրջանառվող կրթական գրականթյան ﬔջ բացասական երևյթները ներկայացվմ են հայի ﬕջոցով,
բազմաթիվ հեքիաթներմ բացասական կերպարները հայեր են: Ավելին,
հանդրժողական և մարդասեր սերնդ դաստիարակող ադրբեջանցի
պաշտոնյան ինչպե՞ս պետք է բացատրի, օրինակ, Ադրբեջանի ﬕջնակարգ
դպրոցներմ արտադասարանային ընթերցանթյան համար երաշխավորված Է. Զեյնալլիի «Հայը» պատմվածքը, որտեղ հեղինակը ﬔրթ հիշողթյնը կորցրած և թրքի ինքնագիտակցթյն նեցող հայի, ﬔրթ էլ
էթնիկ թրքերի շրթերով պիտակավորմ է համայն հայթյնը, բայց
ոչ հանցագործին՝ հիշատակելով նրա ազգթյնը:
Դժվար է պատկերացնել ադրբեջանցի երեխաների հմանիզﬓ 
հանդրժողականթյնը, եթե նրանք դաստիարակվմ են նշված
պատմվածքմ տեղ գտած «հայերը ստոր են և նրանց բոլորին պետք
է ոչնչացնել», «հայերին պետք է ջնջել երկրի երեսից» արտահայտթյններով, հայերին տրվող «շ$ն», «արնախ$մ», «դաժան», «գողի արյ$ն $նեցող», «կեղտոտ արյ$ն $նեցող» և այլ պիտակների138 ոգով:
Դժվար է պատկերացնել նաև այն դեպքմ, երբ, ինչպես փաստմ է ադրբեջանցի լրագրողհի Ուլքեր Իսմայիլգիզին, ադրբեջանական դասագրքերից հանվել են չարի նկատմամբ բար հաղթանակի մասին պատմող
ավանդական հեքիաթները139, սովորական մանկական սյժեները և փո137

Մեջբ. ըստ А. Барсегян, Ш. Султанова, Уроки истории в Армении и Азербайджане (2012),
http://iwpr.net/ru/report-news/уроки-истории-в-армении-и-азербайджане
138
Տե՛ս Э. Зейналлы, Армянин, http://azerichild.info/literature_23.html
139
Օրինակ՝ պրոֆեսոր Գ. Նամազովի համոզմամբ՝ «երեխաների համար ժամանակակից
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խարենը մտցվել են ազգային տոները, Խոջալի ողբերգթյան և Մբարիզի մասին պատմվածքները: «Մենք,- գրմ է Իսմայիլգիզին,- հայերի հանդեպ ատել$թյան հիմքի վրա դաստիարակելով ﬕ ամբողջ
սեր$նդ՝ չենք կարող ﬔր ողջ գիտակցական կյանքը կառ$ցել թշնամ$ն $ղղված հակաքարոզ չ$թյան վրա: Երբ վաղը խաղաղ$թյ$ն
հաստատվի (հաշվի առնելով պատմթյնը` այդ հեռանկարը ավելի քան
հավանական են համարմ)` այդպիսի ջանասիր$թյամբ էլ ստիպված
ենք լինել$ հանգցնել ﬔր ատել$թյան զգաց$մը»140:
Իհարկե, ժողովրդավարական զարգացման ճանապարհ անցնել
հայտ ներկայացրած ցանկացած հասարակթյան կամ պետթյան ﬔջ
կարող են գոյթյն նենալ մարգինալ խմբեր, որոնք հանդես են գալիս
ծայրահեղականթյան, այլատյացթյան, ռասայական  ազգային աստիճանակարգերի պաշտպանթյան դիրքերից: Սակայն պարադոքսալն
այն է, որ ԵԽ անդամ Ադրբեջանը, որը պատեհ առիթը բաց չի թողնմ իր
հանդրժողական և ժողովրդավարական լինելը բարձրաձայնել համար՝
իրականմ մարգինալացնմ է այն խմբերին, որոնց համար էթնիկական
անհանդրժողականթյնը, ստիգմատիզացիան, այլատյացթյան հիմքով ձևավորված հայրենասիրթյնն անընդնելի են: Պատահական չէ,
որ սեփական հանդրժողականթյնը «փաստել» համար պաշտոնական Բաքն շրջանառթյան ﬔջ դրեց Ադրբեջանմ 30000 հայերի
գոյթյան թեզը (իհարկե, արտաքին լսարանի համար), սակայն ներքին
գրական ստեղծագործթյան նմշ հանդիսացող», «հայրենասիրթյն, անկեղծթյն,
ազնվթյն և հոգ մաքրթյն» դաստիարակող «Իլհաﬕ և Ֆարիզայի պատմթյնը»
հեքիաթմ ընթերցողը ավանդական հեքիաթներին բնորոշ բար և չարի պայքարի փոխարեն
կարող է ծանոթանալ ադրբեջանական քարոզչաﬔքենայի թեզերի հիման վրա կառցված
սյժեի: Բանն այն է, որ այստեղ ռսները և հայերը հանդես են գալիս թալանչիների և
արյնարբ էակների կարգավիճակմ՝ դաժանաբար սպանելով ծերերին և երեխաներին,
թալանելով և ավերելով հանդիպած աﬔն բան: Ավելին, հայի ստորթյնը և դաժանթյնը
դրսևորվմ է նաև այն ժամանակ, երբ գլխավոր հերոսի ընկերները (նրանցից ﬔկը հայ է)
սրիկայաբար և դաժանաբար սպանմ են Իլհաﬕն՝ չարաշահելով նրա վստահթյնը:
Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան տրամաբանթյամբ՝ ազգային ատելթյան
«չտանող», «հանդրժողականթյն և հայրենասիրթյն սերմանող» այս հեքիաթը
ներառված է մանկավարժական բհերի սանողների սﬓական ձեռնարկներմ և
դպրոցական ծրագրմ (տե՛ս Г.Ибрагимова, История Ильхама и Фаризы (2012), http://
azerichild.info/tales_03.html):
140
У. Исмаилгызы, Почему пропал “Мальчик на белой лошади”? (2012), http://azerichild.info/
books_04.html
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լսարանի համար շարնակմ է լեգիտիմացնել թշնաﬕ հայի կերպարը:
Այսինքն՝ էթնիկական փոքրամասնթյնների հետ կապված խնդիրների
մասով պաշտոնական Բաքն արտաքին լսարանին ներկայանմ է առավելապես քաղաքացիականի, ﬕնչդեռ ներքին լսարանին՝ էթնիկականի
առաջնահերթ$թյան դիրքերից: Մի կողﬕց խոսմ է էթնիկ փոքրամասնթյնների հանդեպ հոգածթյան և անխտրական վերաբերմնքի մասին, իսկ մյս կողﬕց թշնաﬕ է հռչակմ էթնիկ փոքրամասնթյնների ներկայացցիչներից ﬔկին՝ հայերին (հենց Ադրբեջանի նախագահ Ի.
Ալիևը 2012թ. համաշխարհային հայթյանը հրապարակավ թշնաﬕ հռչակեց): Իրողթյն, որը վկայմ է այն մասին, որ Ադրբեջանի քարոզ չաﬔքենան ներքին և արտաքին լսարանների մակարդակմ քաղաքացիականի և էթնիկականի արհեստական տարբերակման քաղաքականթյամբ
վաղ թե շ լրջ խնդիրների առջև է կանգնել: Չնայած Ադրբեջանն իր
«նավթային» դիվանագիտթյամբ ﬕջազգային մակարդակմ այսօր կարողանմ է որոշակիորեն խսափել արժանի քննադատթյնից, սակայն դա չի նշանակմ, թե հայկական կողմը պետք է դադարեցնի Ադրբեջանի ռասիստական քարոզ չթյան մասին բարձրաձայնﬓերը: Դա
հնարավորթյն կտա ﬕ կողﬕց խնդիրը ﬕջազգային հարթակ տեղափոխել, տարբեր կառյցների  անհատների շրջանակներմ դիսկրսի
նախադրյալներ ստեղծել և, ինչ ոչ, մյս կողﬕց հարվածել ադրբեջանական իշխանթյնների «գրպանին»:
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ԵԶՐԱԿԱՑՆ
Հայտնի է, որ արցախյան հակամարտթյան խաղաղ կարգավորմանը
ﬕտված բանակցային գործընթացմ առ այսօր լրջ հաջողթյններ
չեն արձանագրվել: Այս իրողթյնը պայմանավորված է ինչպես բանակցող կողﬔրի դիրքորոշﬓերի ընդգծված անհամապատասխանթյամբ,
այնպես էլ նրանով, որ կողﬔրից ﬔկը՝ Ադրբեջանը, շրջ երկ տասնամյակ աչքի է ընկնմ ապակառցողական քայլերով: Բանն այն է, որ ադրբեջանական կողմը խաղաղ բանակցթյններին մասնակցելն զգահեռ և սեփական ժողովրդին խաղաղթյան նախապատրաստել փոխարեն՝ հետևողականորեն իրագործմ է հայատյաց պետական քաղաքականթյն, ժեղացնմ է ռազմական հռետորթյնը: Իսկ դա վկայմ
է այն մասին, որ բանակցային գործընթացմ Ադրբեջանի ներգրավվածթյնն նի նաև իﬕտացիոն բնյթ, քանի որ բանակցողի «խաղաղասիրթյնը» չի կարող ղեկցվել բաղձալի խաղաղթյնը վտանգող
այլատյաց քաղաքականթյանը հավատարմթյամբ: Կասկածից վեր է,
որ Ադրբեջանմ հընթացս խորացող հայատյացթյնը լրջ մարտահրավեր է հայկական պետթյնների, համայն հայթյան և, ինչ ոչ,
մարդասիրթյան, այլասիրթյան արժեքները հարազատած և այլահարգ
պետթյնների, խմբերի համար: Իրողթյն, որի հանդեպ քննադատական լռակյացթյնը ﬕ կողﬕց կարող է առավել անկաշկանդ դարձնել Ադրբեջանի այլատյաց գործնեթյնը, իսկ մյս կողﬕց՝ վտանգել
փաստացի անկախ Արցախի և ՀՀ քաղաքացիների հետագա գոյթյնը, ինքնիշխան պետթյններմ նրանց ինքնադրսևորման և ստեղծագործական ինքնաիրացման իրավնքը: Իսկ այս աﬔնը վկայմ է այն
մասին, որ ներքին և արտաքին լսարանների մակարդակներմ Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականթյնը կարիք նի ոչ ﬕայն սոսկ
փաստման, այլև՝ վերլ$ծման և իմաստավորման: Դա հնարավորթյն
կտա Ադրբեջանի տեղեկատվական ահաբեկչթյան դեմ համակարգված
և ծրագրային պայքար մղել կամ հայկական պետթյններին պարտադրած տեղեկատվական պատերազմմ պարտթյններից խսափել:
Վերը նշված հանգամանքների գիտակցմով պայմանավորված՝ սյն
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սﬓասիրթյան ﬔջ հատկ վերլծթյան նյթ է դարձել Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը, որը հիﬓականմ
դիտարկվել է ծագ$ﬓաբանական և բովանդակային մակարդակներմ:
Նշված մակարդակներից առաջինմ վերլծվել են Ադրբեջանի հայատյաց քաղաքականթյան նախադրյալները: Այսինքն՝ այն գործոնները,
որոնք նպաստել են Ադրբեջանմ հայատյացթյան տարածմանն  արմատավորմանը և պայմանավորել են ադրբեջանական իշխանթյնների
համար հայատյաց քաղաքական կրսի որդեգրման անհրաժեշտթյնը:
Ինչ վերաբերմ է բովանդակային մակարդակին, ապա այստեղ քննվմ
և ցյց են տրվմ հայատյացթյան առարկայական դրսևորﬓերը,
դրանց տոտալթյնը: Բացի այդ, նորովի դասակարգվմ և վերլծվմ
են ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենայի հակահայկական թեզերը, վերհանվմ է այդ թեզերի համակարգի կառցման տրամաբանթյնը:
Ամփոփելով ս$յն հետազոտ$թյան արդյ$նքները՝ կառանձնացնեինք հետևյալ հիﬓական եզրակաց$թյ$նները.
1. Ադրբեջանմ հայատյացթյնը պետականորեն իրագործվող քաղաքական կրս է: Այն չի կարելի դիտարկել սոսկ որպես այս կամ այն
մարգինալ խմբի գաղափարախոսթյան բնթագրական գիծ: Ավելին,
Ադրբեջանմ մարգինալ են դառնմ կամ մարգինալացման են ենթակա
այն խմբերը, անհատները, որոնք չենք առաջնորդվմ իշխանթյնների
հայատյաց քաղաքականթյան և քարոզ չական թեզերի տրամաբանթյամբ:
2. Գոյթյն նեն հստակ ցցիչներ, որոնք վկայմ են այն մասին,
որ Ադրբեջանի Հանրապետթյնը իրականացնմ է հետևողական և
ծրագրված հայատյաց պետական քաղաքականթյն: Այդ ցցիչներից
են. ա/ Ադրբեջանի նախագահի և բազմաթիվ պետական պաշտոնյաների,
քաղաքական գործիչների ռասիստական, հայատյացթյն սերմանող
կամ խրախսող պաշտոնական հայտարարթյնները, բ/ Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան կողﬕց երաշխավորված, հաստատված
և կրթական հաստատթյններմ շրջանառթյան ﬔջ դրված սմնաﬔթոդական ձեռնարկները, դասագրքերը, հեքիաթները, կրթական
ծրագրերը, գ/ Ադրբեջանմ օրենսդրական որոշ նախաձեռնթյնների
բնյթը և ﬕջազգային տարբեր կառյցներ կամ կազմակերպթյններ
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ներկայացնող հայերին մտքի վիզա չտրամադրել կամ երկրից արտաքսել մասին պատկան կառյցների որոշﬓերը, դ/ Հասարակական
տարբեր կազմակերպթյնների և հիﬓադրաﬓերի գործնեթյնը,
որոնք նենալով պետական հովանավորթյն կամ աջակցթյն՝ մշակթային, գիտական և այլաբնյթ նպատակների հռչակման քողի ներքո
փորձմ են ﬕջազգային հարթակ տեղափոխել հակահայկականթյնը,
ե/ Ազատթյան ընդգծված «դեֆիցիտ» նեցող (փաստմ են ﬕջազգային կառյցներն  հեղինակավոր կազմակերպթյնները)) ադրբեջանական ԶԼՄ-ներմ հայկական թեմատիկայով հրապարակﬓերի գերառատթյնն  դրանց չափավոր և ծայրահեղ հակահայկական բնյթը և այլն:
Միակողմանի և թերի են բոլոր այն մոտեցﬓերը, որոնք Ադրբեջանմ հայատյացթյան գոյթյան փաստը պայմանավորմ են սոսկ քաղաքական կամ, ավելի ստյգ, ալիևյան կլանի քաղաքական ինքնավերարտադրման ցանկթյան գործոնով: Ադրբեջանմ հայատյացթյան
լեգիտիմացմը պայմանավորված է սոցիալ-հոգեբանական, քաղաքական և էթնոմշակ$թային նախադրյալներով: Իսկ սա նշանակմ է, որ
Ադրբեջանմ հայատյացթյան վերացմը ենթադրմ է ոչ ﬕայն և գցե թե ոչ այնքան քաղաքական վերնախավի փոփոխթյն, որքան արժեքային հեղափոխթյն:
4. Ռեսենտիﬔնտ երևյթի վերլծթյան համատեքստմ հիﬓավորվմ է, որ ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ հայատյացթյան տարածﬓ  արմատավորմը խարսխված են նաև սոցիալ-հոգեբանական
պատվանդանի վրա: Արցախյան պատերազմմ կրած պարտթյնից
հետո նենալով վրեժ լծել կամ ազգային ես-կոնցեպցիայի դիրքերից
«արդարթյնը» հաստատել ցանկթյն՝ Ադրբեջանը, այնաﬔնայնիվ, շրջ երկ տասնամյակ շար$նակ$մ է հետաձգել վրեժը և ﬕայն
բարձրաձայն$մ է այն կյանքի կոչել$ պատրաստակամ$թյան մասին:
Իսկ այս հանգամանքը լրջ նախադրյալ է ադրբեջանական իրականթյան ﬔջ ռեսենտիﬔնտի ձևավորման կամ խորացման համար, քանի որ
ռեսենտիﬔնտը վրեժի անկարող$թյ$նն է: Այսինքն՝ նենալով վրեժի
ցանկթյն և բախվելով այն կյանքի կոչել անկարողթյանը՝ ադրբեջանցին հոգեբանական մակարդակմ աստիճանաբար դառնմ է ռեսեն137

տիﬔնտալ, սեփական անհաջողթյնների պատճառը փնտրմ է ոչ թե
իր ներսմ, այլ արտաքին աշխարհմ: Այս պարագայմ ձևավորվմ է
այլատյացթյան սոցիալ-հոգեբանական պլատֆորմ, որի շահարկմամբ
էլ Ադրբեջանի իշխանթյնները կառցմ են իրենց հայատյաց տեղեկատվական համակարգը՝ նպատակ նենալով արդարացնել իրենց իշխանավարման թերթյններն  ձախողﬓերը և հիﬓավորել հետագա իշխանավարման նպատակահարմարթյնը: Ավելին, Ադրբեջանի
հայատյաց տեղեկատվական համակարգի ձևավորմանն  զարգացմանը
նպաստ բերած նախադրյալների շարքին պետք է դասել նաև ﬕջազգային
հանրթյան և, մասնավորապես, Արևմտքի «էներգետիկ հանդրժողականթյնը»: Իսկ սա վկայմ է այն մասին, որ եթե սոցիալ-հոգեբանական նախադրյալներն նեն ներքին պայմանավորվածթյն, ապա քաղաքական նախադրյալները՝ ներքին և արտաքին:
5. Ադրբեջանմ հայատյացթյնն նի նաև էթնոմշակթային հիմքեր, որոնք առավել դյրին են դարձնմ հայատյացթյան արմատավորման իշխանական ջանքերը: Բանն այն է, որ ադրբեջանական կամ
օղզական էպոսմ լեգիտիմացված է հայասպանթյնը, այն դիտվմ
է քաջթյան, պատվախնդրթյան և հերոսթյան դրսևորմ: Եվ քանի
որ էպոսն այն ծնող ժողովրդի ինքնթյան բացահայտման աղբյրներից է, ապա հասկանալի է դառնմ, որ Ադրբեջանի իշխանթյնները
անկախթյան տարիները չեն օգտագործել ﬕջազգայնորեն ստանձնած
պարտավորթյնները կյանքի կոչել ղղթյամբ: Այսինքն՝ այլահարգ
և հանդրժող սերնդ ձևավորել փոխարեն հետևողականորեն նպաստել են էպոսի տրամաբանթյամբ առաջնորդվել գաղափարի արմատավորմանը: Դրա վառ ապացյցներից է Ադրբեջանի իշխանթյնների կողﬕց շարքային, սակայն առանձնակի դաժանթյամբ աչքի ընկած
մարդասպան Ռաﬕլ Սաֆարովի հերոսացմը, որը կարելի է դիտարկել
որպես հայասպանթյան պետական հովանավորթյան արտահայտթյն:
6. Ադրբեջանմ Ռաﬕլ Սաֆարովի հերոսացմը չի կարելի բացատրել սոսկ քաղաքական գործոններով: Եթե Ադրբեջանի իշխանթյնների կողﬕց Սաֆարովին հերոսի կոչմ շնորհելն ներ քաղաքական բացատրթյն, ապա նրան որպես հերոս ընկալելը՝ էթնոհոգեբանական և
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մշակթային: Բանն այն է, որ հերոս կոչմ շատերին կարող են շնորհել, սակայն պարտադիր չէ, որ նրանք ընկալվեն կամ ընդնվեն որպես
հերոս: Մինչդեռ ադրբեջանական հասարակթյան կողﬕց Սաֆարովի
հերոսացմը խոսն վկայթյնն է այն բանի, որ այդ հասարակթյնը այսօր էլ ապրմ է ադրբեջանական (օղզական) էպոսի արժեքների
տրամաբանթյամբ, քանզի Սաֆարովի «հերոսթյնը» ոչ այլ ինչ էր,
եթե ոչ այդ էպոսի հերոսների սխրագործթյնների արդիական «թարգմանթյնը»:
7. Ադրբեջանի տեղեկատվական համակարգի բնթագրմը հարկ է
իրականացնել հակահայկականթյն և հայատյացթյն եզրերի տարբերակման համատեքստմ: Բանն այն է, որ կախված ներքին և արտաքին լսարանների գործոնից՝ ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան հանդես
է գալիս հակահայկական շեշտադրﬓերի տարբերթյամբ:
8. Հայատյացթյնը դիտարկելով որպես հակահայկականթյան
մասնավոր և առավել ծայրահեղ դրսևորմ՝ ցյց է տրվմ, որ Ադրբեջանն արտաքին լսարանի մակարդակմ (նկատի նենք ﬕջազգային
հանրթյնը, ﬕջազգային կառյցները)) հիﬓականմ հանդես է գալիս չափավոր, իսկ ներքին լսարանմ՝ ծայրահեղ հակահայկականթյան
կամ, ավելի ստյգ, հայատյացթյան դիրքերից: Եթե արտաքին մակարդակմ Ադրբեջանը շրջանառթյան ﬔջ է դնմ ՀՀ իշխանթյնների ոչ
կառցողական և ﬕջազգային նորﬔրը խախտող քաղաքականթյան,
ՀՀ ագրեսիայի, «ցեղասպանթյն» իրագործած «անջատողական» հայերի մասին թեզերը, ապա ներքին մակարդակմ այս թեզերը որոշակիորեն ծայրահեղացվմ են, առանցքային թշնաﬕ է համարվմ հայը, իսկ
պայքարի թիրախ՝ աﬔնայն հայկականն  հայաﬔտ ցանկացած երևյթ
կամ նախաձեռնթյն: Բացի այդ, արտաքին լսարանմ հիﬓականմ
շեշտադրվմ են ինստիտցիոնալ-պետական գործոնները, իսկ ներքինմ՝ էթնոմշակթային և էթնոհոգեբանական:
9. Հայատյացթյան ադրբեջանական տարբերակմ բացահայտ կամ
քողարկված կերպով ապաբարոյականացվմ, ապահմանիզացվմ է
հայկական ինքնթյնը կամ հայի կերպարը, երբեﬓ էլ կասկածի տակ է
դրվմ հայ ժողովրդի գոյթյան իրավնքը:
10. Ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան նի հակահայկական թեզերի
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լավ մշակված համակարգ, որտեղ թեզերն նեն հասցեագրման հստակ
տրամաբանթյն և աչքի են ընկնմ մանիպլ յատիվ ներժով: Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգի բնորոշ գծերի և
յրակերպթյնների վերհանման նպատակով իրականացվմ է թեզերի նորովի դասակարգմ՝ վեց հիմքերի համաձայն: Դրանք են՝
ա/ ըստ կարևոր$թյան աստիճանի կամ առանցքայն$թյան – կոնցեպտալ և փոխակերպվող կամ, այլ կերպ, ռազմավարական և մարտավարական թեզեր
բ/ ըստ նպատակի – պառակտող և ﬕավորող թեզեր, վարկաբեկող և
գովաբանող թեզեր
գ/ ըստ տեղեկատվական բովանդակ$թյան հասցեատերերի – ներքին և արտաքին լսարաններին հասցեագրված թեզեր
դ/ ըստ տեղեկատվական բովանդակ$թյան բնագավառների –
պատմթյն, մշակյթ, սոցիալ-տնտեսական կյանք, իրավնք, քաղաքականթյն, քաղաքակրթական դաշտ, զինված ժեր և այլն
ե/ ըստ ծագման աղբյ$րի – ներքին և արտաքին ծագման թեզեր
զ/ ըստ հիﬓավորման եղանակի – կորեսպոնդենտիվ և կոհերենտ:
11. Ադրբեջանական քարոզ չական թեզերը վերը նշված դասակարգման հիմքով վերլծելիս ցյց է տրվմ, որ դրանք ﬔկը մյսի հետ սերտորեն կապված են, յրահատկ քարոզ չական «սարդոստայն» են:
12. Ադրբեջանմ հայատյացթյնը հետևողականորեն արմատավորվմ է նաև պատմամշակթային գործոնների համատեքստմ: Այս
առմով ադրբեջանական քարոզ չաﬔքենան շարնակմ է հայ և ողջ
Արևել յան Անդրկովկասի ավտոխտոն այլ ժողովրդների պատմթյան 
մշակյթի կեղծման ավանդյթը, որի հիմքերը դրվել էին դեռևս ԽՍՀՄ
տարիներին՝ Բնիաթովի «պատմագիտական» դպրոցի կողﬕց: Չնայած
ներկայիս Ադրբեջանմ տիրապետող է ադրբեջանցիների էթնոգենեզի
պանթրքիստական, այլ ոչ «բնիաթովյան» հայեցակարգը, այնաﬔնայնիվ հակահայկականթյան համատեքստմ դրանք գտնվմ են
ներդաշնակ ﬕասնթյան ﬔջ: Երկ հայեցակարգերմ էլ այս կամ այն
տարբերթյամբ փաստվմ է հայերի եկվորթյան թեզը, տարածաշրջանմ հայկական մշակյթի պատմական հետքերի բացակայթյնը, ինչը, ըստ էթյան, «հիﬓավորմ» էր Արցախի նկատմամբ հայերի պահան140

ջատիրթյան պատմական հիմքերի բացակայթյան գաղափարը:
13. Ադրբեջանի ԽՍՀ-մ Բնիաթովի և պանթրքիստների հայեցակարգերի համաժամանակյա գոյթյնը վկայմ էր այն մասին, որ դրանք
ոչ այնքան ﬕմյանց, որքան ﬕասնական ճակատով հայ պատմագիտական մտքի դեմ պայքարել խնդիր նեին: Այսինքն՝ այդ հայեցակարգերի ﬕաժամանակյա գոյ$թյ$նը և համառ պայքարն $նեին նաև որոշակի թեզային ինվարիանտ արմատավորել$ նպատակ:
14. Ադրբեջանմ հայ ժողովրդի պատմթյան և մշակյթի կեղծﬓ
իրականացվմ է տարբեր տեխնոլոգիաներով: Դրանց շարքին է պատկանմ «պատմ$թյան ﬔջ $ղղագրական սխալների շտկման» կամ
պատմագիտական աղբյրներմ հայերի և Հայաստանի մասին հիշատակﬓերի վերացման «խմբագրական» ավանդյթը: Բացի այդ, ադրբեջանական կողմը սեփական թեզերի հիﬓավորման ժամանակ հաճախ
հանդես է գալիս հակասող դեպքերը հաշվի չառնել, պատմական փաստերն անտեսել, ինչպես նաև էթնիկականի և կրոնականի նյնացման
համատեքստմ պատմական փաստերը կեղծել կամ կամայական ﬔկնաբանել դիրքերից:
15. Ադրբեջանի կրթական համակարգը հայատյացթյան սերմանման
 տարածման, ինչպես նաև Ադրբեջանի իշխանթյնների հանցավոր
գործնեթյան և ստանձնած ﬕջազգային պարտավորթյնների անտեսման հերթական ապացյցն է: Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան կողﬕց երաշխավորված և հրատարակված դասագրքերի, սﬓաօժանդակ նյթերի բովանդակթյնը խոսն վկայթյնն է այն բանի,
որ նացիստական Գերմանիայի իշխանթյնների հակահրեականթյնն իր արժանի հետևորդներն նի Ադրբեջանմ, սակայն հակահայկականթյան տեսքով: Ադրբեջանի կրթական հաստատթյններմ
շրջանառվող նյթերմ հայերը հաճախ բնթագրվմ են այնպես, ինչպես հրեաները նացիստական Գերմանիայմ:
16. Ադրբեջանի կրթթյան նախարարթյան կողﬕց պաշտոնապես
ընդնված Ընդհանր կրթթյան հայեցակարգը, Երեխայի իրավնքների մասին Ադրբեջանի Հանրապետթյան օրենքի 11-րդ հոդվածը և իրականացվող կրթական քաղաքականթյնը գտնվմ են անհամապատասխանթյան ﬔջ: Այսինքն՝ հաշվի առնելով կրթադաստիարակչական
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նյթերմ հայատյացթյան բացահայտ և անպատիժ դրևսորﬓերն 
կոչերը՝ վստահաբար պետք է փաստել, որ վերը նշված իրավական նորﬔրը կամ փաստաթղթերն Ադրբեջանմ նեն սոսկ դեկլարատիվ բնյթ:
Կամ էլ պետք է ընդնենք, որ հանդրժողականթյան, մարդասիրթյան, համամարդկային արժեքների ադրբեջանական ըմբռնմը որակապես տարբերվմ է քաղաքակիրթ աշխարհի ըմբռնﬕց:
Հանրագմարի բերելով ողջ վերոշարադրյալը՝ ևս ﬔկ անգամ պետք
է փաստենք, որ Ադրբեջանի սանձազերծած տեղեկատվական պատերազմը լրջ սպառնալիք է ոչ ﬕայն հայկական պետթյնների և հայթյան,
այլև Ադրբեջանի քաղաքացիների համար: Բանն այն է, որ խորացնելով
հայատյացթյնը սեփական երկրմ՝ Ադրբեջանի իշխանթյնները
ձևավորմ են այնպիսի սերնդ կամ մարդկանց, որոնք իրենց գաղափարներով և աշխարհայացքով չեն կարող կենսնակ գոյթյն ապահովել համագործակցթյան տրամաբանթյամբ առաջնորդվող ժամանակակից աշխարհմ: Իսկ սա նշանակմ է, որ տեղեկատվական պատերազմմ հաջողթյն արձանագրել հրամայականը հայկական կողﬕ
համար կարևոր է ոչ ﬕայն սեփական անվտանգթյան պահպանման,
այլև Ադրբեջանմ շրջանառվող հակահայկական և այլատիպ դիցերի
կազմաքանդման և համագործակցթյան հեռանկարներ կերտել տեսանկյնից:
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