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ՆԵՐԱԾ�  � Ն

ՀՀ ան կա խա ց�  մի ց և  ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան հետ կապ ված զի-
նա դա դա րի ե ռա կողմ պայ մա նագ րի ստո րագ ր�  մի ց ի վեր հայ ժո ղո վ� ր-
դը, հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րը կանգ նե ցին նո րա նոր մար տահ րա վեր նե-
րի առջև: Վեր ջին ներս հետ ևանք են տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի 
սրըն թաց զար գաց ման, Ադր բե ջա նի նավ թա յին ռե ս� րս նե րի և «ձկնկի թա-
յին» դի վա նա գի տ� թ յան ըն ձե ռած հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի զ�  գակց ման: 
Չ նա յած, ինչ պես Ադր բե ջա նի ԽՍՀ օ րոք, այն պես էլ դրա ի րա վա հա ջոր-
դ� թ յ�  նից հրա ժար ված ներ կա յիս Ադր բե ջա ն� մ հա կա հայ կա կան բն� յ-
թի քա րոզ չա կան և  ոչ քա րոզ չա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը օ րի նա չափ են 
ե ղել, սա կայն 2000-ա կան թվա կան նե րից սկսած Ադր բե ջանն աչ քի ըն կավ 
լայ նա ծավալ տե ղե կատ վա կան պա տե րազմ սկսե լ�  նա խա ձեռ ն� թ յամբ: 
Հաս կա նա լի է, որ Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած տե ղե կատ վա կան պա տե-
րազ մի  հիմն  ա կան թի րա խը պետք է լի նեին հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րը, 
հայ ժո ղո վ� ր դը: Դա պայ մա նա վոր ված էր նրա նով, որ Ար ցա խ� մ կրած 
պար տ� թ յ�  նից և զի նա դա դա րի ե ռա կողմ պայ մա նագ րի ստո րագ ր�  մի ց 
ի վեր Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը չէին կա րող հրա ժար վել ար ցախ յան 
խա ղա քար տի քա ղա քա կան նշա նա կ� թ յ�  նից և «ար դա ր� թ յան» հա մար 
պայ քա րից: Եվ քա նի որ «ա նար դա ր� թ յ�  նը», ըստ նրանց, �  ներ հայ կա-
կան ծա գ� մ կամ կապ ված էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան հետ, � ս-
տի պետք էր հետ ևո ղա կա նո րեն պայ քար մղել ա մե  նայն հայ կա կա նի դեմ՝ 
ինս տի տ�  ցիո նալ-պե տա կան, էթ նոմ շա կ�  թա յին և  այլ մա կար դակ նե ր� մ: 
Պա տա հա կան չէ, որ մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ ադր բե ջա նա կան քա-
րոզ չա մե  քե նան հետ ևո ղա կա նո րեն փոր ձ� մ է ար մա տա վո րել այն հա մոզ-
մ� ն քը, թե «ան ջա տո ղա կան» հա յե րը «ցե ղաս պա ն� թ յ� ն» են ի րա գոր ծել, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յ�  նը ագ րե սոր պե տ� թ յ� ն է, իսկ Ար ցա խի 
իշ խա ն� թ յ� ն ներն �  նեն «խա մա ճի կա յին» բն� յթ: Նեն գա փո խե լով ար-
ցա խա հա յ� թ յան ինք նո րոշ ման ի րա վ� ն քի ի րաց ման փաս տը՝ Ադր բե ջա-
նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ա մե ն գնով փոր ձ� մ են խնդի րը ներ կա յաց նել ՀՀ 
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«ծա վա լա պաշ տա կան» քա ղա քա կա ն� թ յան հա մա տեքս տ� մ, ո րի արդ-
յ� ն ք� մ իբր խախտ վել է Ադր բե ջա նի «տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ-
յ� նն» իր բո լոր հետ ևանք նե րով:

Օգտ վե լով նավ թա դո լար նե րի ըն ձե ռած հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րից՝ Ադր-
բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը մի  ջազ գա յին հար թա կ� մ հան դես ե կան նո-
րա րա ր� թ յամբ կամ, ինչ պես ար դեն ակ նար կել ենք, «ձկնկի թա յին» դի-
վա նա գի տ� թ յամբ: Դ րա շնոր հիվ Ա լի ևների իշ խա ն� թ յ�  նը շար� նակ� մ 
է ո րո շա կիո րեն ան կաշ կանդ ճնշել խոս քի ա զա տ� թ յ�  նը, խախ տել մար-
դ�  և տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րի ի րա վ� նք նե րը, �  ժե ղաց նել ռազ մա կան 
հռե տո ր� թ յ�  նը, ինչ պես նաև պե տա կան մա կար դա կով խրա խ�  սել և  
ի րա գոր ծել հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յ� ն: Պա տա հա կան չէ, որ գրե թե 
ա մե ն օր Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը, մե ր ձիշ խա նա կան կա ռ� յց նե-
րը և «նավ թա դո լա րա յին» փոր ձա գետ նե րը ներ պե տա կան և մի  ջազ գա յին 
մա կար դակ նե ր� մ հան դես են գա լիս հա մայն հա յ� թ յ�  նը և հայ կա կան 
պե տ� թ յ� ն նե րը պի տա կա վո րող, պատ մամ շա կ�  թա յին փաս տերն �  սո-
ցիալ-քա ղա քա կան ի րո ղ� թ յ� ն նե րը խե ղաթ յ�  րող նա խա ձեռ ն� թ յ� ն նե-
րով: Նա խա ձեռ ն� թ յ� ն ներ, ո րոնք �  նեն ոչ թե տա րե րա յին ծա գ� մ, այլ 
հետ ևանք են լավ մշակ ված և հետ ևո ղա կա նո րեն կյան քի կոչ վող պե տա-
կան քա ղա քա կա ն� թ յան:

Կաս կա ծից վեր է, որ Ադր բե ջա նի կող մի ց ի րա գործ վող բազ մա վեկ տոր 
տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մը լ� րջ մար տահ րա վեր է հայ կա կան պե-
տ� թ յ� ն նե րի �  հայ ժո ղովր դի հա մար: Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րի հան դեպ տե սա-
կան և գործ նա կան կրա վո րա կա ն� թ յ�  նը ոչ մի այն վտան գա վոր է, այլև 
ո րո շա կի տ� րք է Հա րա վա յին Կով կա ս� մ ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան, 
այ լատ յա ց� թ յան և  ա պա ժո ղովր դա վա րա կան «օ ջա խի» զար գաց մա նը:

Հաս կա նա լի է, որ ան մի  ջա կան կամ մի ջ նոր դա վոր ված տար բե րա կով 
ադր բե ջա նա կան ծագ ման ին ֆո գեն սպառ նա լիք նե րին հա վ� ր պատ շա ճի 
ար ձա գան քե լ�  հա մար հայ կա կան կող մը պետք է հան դես գա ոչ թե ի րա-
վի ճա կա յին հա կա դար ձ� մն  ե րով, այլ լավ մշակ ված և հետ ևո ղա կա նո րեն 
ի րա գործ վող տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան դիր քե րից: Այ լա պես 
եր բեմն  ստիպ ված կլի նենք ար ձա նագ րել մար տա վա րա կան հա ջո ղ� թ յ� -
ներ՝ �  նե նա լով ոչ ցան կա լի ռազ մա վա րա կան պար տ� թ յ� ն ներ: Իսկ սա 
նշա նա կ� մ է, որ խնդիր �  նենք հաս կա նա լ�  ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա-
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մե  քե նա յի գոր ծառն ման տրա մա բա ն� թ յ�  նը, Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա-
կան քա ղա քա կա ն� թ յան ռազ մա վա ր� թ յ� նն �  մար տա վա ր� թ յ�  նը: Դա 
հնա րա վո ր� թ յ� ն կտա հա կազդ ման և հա կա հար ձակ ման արդ յ�  նա վետ 
մո դել ներ մշա կել, ինչ պես նաև նվա զա գ� յ նի հասց նել տե ղե կատ վա կան
պա տե րազ մի  բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

Թերևս վե րոգր յալ գոր ծոն նե րի գի տակ ց�  մով է պայ մա նա վոր ված 
Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան հան-
դեպ մե ր հե տա զո տա կան հե տաքրք ր� թ յ�  նը, ինչն �  նի ինչ պես տե սա-
կան, այն պես էլ գործ նա կան կար ևո ր� թ յ� ն: Տե սա կան այն ա ռ�  մով, որ 
հնա րա վո ր� թ յ� ն կտա լրաց նե լ խնդրո ա ռար կա հար ց� մ առ կա հե տա-
զո տա կան բա ցը, իսկ գործ նա կան այն ա ռ�  մով, որ հնա րա վո ր� թ յ� ն կ� -
նե նանք հա մա պա տաս խան տե սա կան նյ�  թի կամ մշա կ� մն  ե րի հի ման
վրա � ր վագ ծել կամ մշա կել արդ յ�  նա վետ հա կազդ ման և հա կա հար ձակ-
ման մո դել ներ:

Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ-
յամբ զբաղ վող փոր ձա գետ նե րին, մաս նա գետ նե րին վա ղ� ց հայտ նի է, որ 
պատ մամ շա կ�  թա յին կեղ ծիք նե րի, մա նի պ� լ յա տիվ տեխ նո լո գիա նե րի 
կի րառ մամբ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան հա ճախ ոչ մի այն նեն-
գա փո խ� մ է ի րա կա ն� թ յ�  նը, շրջա նա ռ� թ յան մե ջ է դն� մ նո րա նոր քա-
ղա քա կան դի ցեր, այլև հետ ևո ղա կա նո րեն փոր ձ� մ է հա մա պա տաս խան
«դի ցե րով» ապ րող, ի ռա ցիո նա լ� թ յա նը տ� րք տվող սե ր� նդ ձևա վո րել: 
Ար դի քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե ր� մ դի ցա րա ր� թ յ�  նը, ան շ� շտ, օ րի-
նա չափ է, սա կայն վտան գա վորն այն է, որ մար դիկ սկս� մ են ապ րել քա-
ղա քա կան դի ցե րով, դրանք դառ ն� մ են նրանց ա ռօր յա յի ան բա ժան �  ղե-
կի ցը: «Պոստ մո դեռ նիզ մի  կար ևոր բն$  թագ րե րից է այն,- ար դա րա ցիո-
րեն գր� մ է տեղեկատվական պատերազմն երի մասնագետ Գ. Պո չեպ ցո-
վը,- որ դրա շրջա նակ նե ր$ մ տեքս տը չի ո րոշ վ$ մ ի րա կա ն$ թ յամբ և 
հենց տեքստն է ստեղ ծ$ մ ի րա կա ն$ թ յ$  նը: … Այս տե ղից ի հայտ է գա-
լիս հետև յալ կա նո նը. ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ ՊԵՏՔ Է ՈՉ ԹԵ ԱՇԽԱՐՀԸ, ԱՅԼ 
ԴՐԱ ՄԱՍԻՆ ՊԱՏՄ�  � ՆՆԵՐԸ, ո րոնք էլ, ի րենց հեր թին, կհան-
գեց նեն աշ խար հի նկատ մամբ վե րահս կո ղ$ թ յան» (ընդգծ. հե ղի նա-
կինն է - Ա.Ս.)1: Վս տա հա բար պետք է նշել, որ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա-

1 Почепцов Г., Информационно-политические технологии, М., 2003, с. 218-219. 
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մե  քե նան գոր ծառ ն� մ է հենց այս մտքի տրա մա բա ն� թ յամբ, քա նի որ այն 
խնդիր �  նի ոչ թե ար տա ցո լե լ ի րա կա ն� թ յ�  նը, այլ կեր տե լ այն: Այ սինքն` 
այդ քա րոզ չա մե  քե նան նա խա պես ստեղ ծ� մ է «տեքս տը» և, ըստ այդմ էլ, 
ձևա վո ր� մ «տեքս տով» սահ ման ված ի րա կա ն� թ յան մա սին պատ կե րա-
ց� մ �  նե ցող սե ր� նդ, հա սա րա կ� թ յ� ն: Պա տա հա կան չէ, որ, օ րի նակ, 
ադր բե ջան ցի դպրո ցա կան նե րին «բախտ է վի ճակ ված» սեր տե լ սե փա կան 
պատ մ� թ յան, մշա կ� յ թի մա սին այն պի սի «տեքս տեր» (այն մա սին, որ 
ադր բե ջան ցի նե րը հնա գ� յն քա ղա քակր թ� թ յ� ն �  նե ցող, դեռևս շ�  մե ր-
նե րի կող մի ց հի շա տակ ված ժո ղո վ� րդ են և  այլն), ո րոնք ա ղերս ներ չ�  նեն 
օբ յեկ տիվ ի րա կա ն� թ յան հետ, սա կայն մի տ ված են նոր ի րա կա ն� թ յան 
կերտ մա նը:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տ� մ հատ կան շա կան է քրեագետ, 
սոցիալական հոգեբան Գաբ րիել Տար դի «Ք րեա կան փի լի սո փա յ� թ յ� ն» 
աշ խա տ� թ յան մե ջ հի շա տակ ված Կոյ րեի այն մի տ քը, որ ե թե ին ֆեկ ցիոն
հա մա ճա րակ նե րը տա րած վ$ մ են օ դով կամ քա մ$  հոս քով, ա պա 
հան ցա գոր ծ$ թ յան հա մա ճա րա կը` հե ռագ րա կան լա րե րով2վվ : Հաս կա-
նա լի է, որ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի զար գաց ման ժա մա նա-
կաշր ջա ն� մ հան ցա գոր ծ� թ յան հա մա ճա րա կի տա րա ծ� մն  ի րա կա նաց-
վ� մ է ոչ այն քան հե ռագ րա կան լա րե րով, որ քան հա մա ցան ցի, տպա գիր 
և  է լեկտ րո նա յին մա մ�  լի, հե ռ� ս տա տե ս� թ յան, ռա դիո յի և  այլ մի  ջոց-
նե րով: Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յան ա ճող տեմ պե րի հա մա տեքս տ� մ 
սա նշա նա կ� մ է, որ վերն ա ռանձ նաց ված մի  ջոց ներն այն տեղ ծա ռա յ� մ 
են ոչ թե ի րա զեկ քա ղա քա ցի նե րի ձևա վոր մա նը, հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ-
յան և ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի ար մա տա վոր մա նը, այլ ա ռա վե-
լա պես հա յե րի, հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րի հան դեպ լե գի տիմ հան ցա-
գոր ծ� թ յան «հա մա ճա րա կի» տա րած մա նը: Այս ա ռ�  մով պա տա հա կան 
չէր, որ հայ սպային քնած ժամանակ կացնահարած Ռա մի լ Սա ֆա րո վի` 
հ� նգարական իշխան� թյ� նների կողմի ց Ադրբեջանին ար տա հանձ ն� -
մի ց ի վեր ադր բե ջա նա կան ԶԼՄ-նե րը հե ղեղ վել էին  նրա հե րո սաց ման �  
զազ րե լի մար դաս պա ն� թ յան փաս տի ո գե կոչ ման, նրա կեր պա րով ներ-
կա և  ա պա գա սե ր� նդ նե րին դաս տիա րա կե լ�  կոչ-հոր դոր նե րով, Իլ համ 
Ա լի ևի ո րո շ�  մը «սակ րա լաց նող» ադր բե ջան ցի պաշ տոն յա նե րի հայ տա-

2 Տե՛ս Брайант Дж., Томпсон С., Основы воздействия СМИ, М., 2004, с. 64.
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րա ր� թ յ� ն նե րով:
Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան 

վե րա բեր յալ գո յ� թ յ� ն �  նեն մի  շարք ար ժե քա վոր �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն-
ներ կամ հրա պա րա կ� մն  եր3, սա կայն դրանք այ սօր էլ գտնվ� մ են հա-
մալր վե լ�  հրա մա յա կա նի ներ քո: Բանն այն է, որ այդ �  ս� մն  ա սի ր� թ-
յ� ն նե րից շա տե րը այս կամ այն կոնկ րետ խնդրին վե րա բե րող փոր ձա գի-
տա կան հոդ ված ներ են, իսկ հրա պա րա կ� մ ե ղած մե  նագ ր� թ յ� ն ներն էլ, 
բնա կա նա բար, չեն պա տաս խա ն� մ բո լոր հար ցե րին: Ի հար կե, աս վա ծը 
բնավ չի ստվե ր� մ առ կա �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րի տե սա կան և գործ նա-
կան կար ևո ր� թ յ�  նը, սա կայն նոր հե տա զո տ� թ յ� ն նե րը օ րա պա հանջ 
են, քա նի որ բազ մա թիվ հար ցեր մն ա ցել են ան պա տաս խան, իսկ շա տերն 
էլ մն � մ են վի ճա հա ր� յց:

Հարկ է փաս տել, որ շրջա նառ վող �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րի հե ղի նակ-
նե րը ոչ մի այն հայ կամ հա յաս տան ցի փոր ձա գետ ներն են, այլև` օ տա-
րերկր յա: Ա վե լին, Ադր բե ջա նի քա րոզ չա մե  քե նա յի ձևա վո րած և մ շա կած 
հա կա հայ կա կան կոն ցեպտ նե րի մա սին են վկա յ� մ նաև ադր բե ջան ցի 

3 Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը, Եր., Նորավանք, 2009, 
Աթանեսյան Ա., Հեյդար Ալիևի հիմն ադրամի  գործ� նե� թյ� նը տեղեկատվական
ոլորտ� մ (2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=406, 
Ման$ սյան Ս., Ադրբեջանի հակահայ քարոզչ� թյան յ� րահատ� կ դր� թյ� նը (2012), 
http://noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=5055, Մարտիրոսյան 
Ս., Ադրբեջանի քարոզչամե քենան. նոր մի տ� մն եր (2012), http://www.noravank.am/arm/
articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=4290, Մովսիսյան Ս., Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների 
կողմի ց կիրառվող տեղեկատվական գործող� թյ� նների տեխնոլոգիաները (2012), http://
noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=2241, Մովսիսյան Ս., ՀՀ տեղեկատվական 
հակազդեց� թյան հիմն ական � ղղ� թյ� նները (2012), http://noravank.am/arm/articles/detail.
php?ELEMENT_ID=2237&sphrase_id=25069, Նահապետյան Հ., Թ� րք-ադրբեջանական 
կառ� յցների հակահայ գործ� նե� թյ� նը, Եր., «Նորավանք» ԳԿՀ, 2010, Վրթանեսյան
Կ., Հայ-ադրբեջանական հակամարտ� թյան 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/2009-03-03-20-53-15/19-2009-03-30-16-20-12/874-
2011-09-11-16-07-59, 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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փոր ձա գետ նե րը կամ հե ղի նակ նե րը: Ն րան ցից է, օ րի նակ, Ա. Յ�  ն�  սո-
վը4, � մ հե տա զո տ� թ յան մե ջ տեղ գտած գա ղա փար նե րից շա տե րը խո-
ս� ն վկա յ� թ յ� նն են այն մո տե ց� մն  ե րի, ո րոնք տա րի ներ շա ր�  նակ 
բարձ րա ձայ ն� մ է հայ կա կան կող մը:

Վե րը շա րադր վա ծից պարզ է դառ ն� մ, որ Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա-
կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը այ սօր էլ կա րիք �  նի բազ մա կողմ և նոր դի-
տանկ յ� ն նե րից հե տա զոտ ման: Ուս տի, ս� յն հե տա զո տ� թ յ�  նը նպա տակ 
�  նի նա խորդ ար ժե քա վոր �  ս� մն  ա սի ր� թ յ� ն նե րի արդ յ� նք նե րի ամ-
փոփ մամբ վեր հա նել Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան հա-
մա կար գի բն�  թագ րա կան գծե րի, ձևա վոր ման նա խադր յալ նե րի և գոր-
ծառն ման ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րի ա ռա վել ամ բող ջա կան պատ կե րը: 
Նշ ված նպա տա կին հաս նե լ�  հա մար տո ղե րիս հե ղի նակն իր առջև դրել է 
հետև յալ խնդիր նե րը, ո րոնց պա տաս խան նե րը ներ կա յաց ված են աշ խա-
տան քի կա ռ� ց ված քով նա խա տես ված գլ� խ նե ր� մ և  են թագ լ� խ նե ր� մ.

1. Պատ ճա ռա գի տո րեն վեր լ�  ծել և վեր հա նել Ադր բե ջա նի հա կա հայ-
կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան ձևա վոր ման, զար գաց ման
նա խադր յալ նե րը: Ս� յն հար ցը աշ խա տան ք� մ քննարկ վ� մ է մի  քա նի 
մա կար դակ նե ր� մ` սո ցիալ-հո գե բա նա կան, քա ղա քա կան և  էթ նոմ շա-
կ$  թա յին: Նշ ված մա կար դակ նե րի ա ռանձ նա ց�  մը բա վա կա ն կար ևոր 
է, քա նի որ հնա րա վո ր� թ յ� ն է տա լիս պա տաս խա նե լ նաև այն պի սի 
հար ցե րի, ո րոնք ո րո շա կիո րեն «ան տես վել» են փոր ձա գի տա կան մտքի 
կող մի ց: Բանն այն է, որ Ադր բե ջա ն� մ ա լիև յան կլա նի կամ գոր ծող վար-
չախմ բի ինք նա վե րար տադր ման հա մար հա յատ յա ց� թ յան խա ղա քար տի 
կար ևո ր� թ յ�  նը փաս տե լով` հա ճախ մո ռա ն� մ ենք այն մա սին, թե ին-
չ�  է այդ հա յատ յա ց� թ յ�  նը հա ջո ղ� թ յ� ն ներ �  նե ն� մ: Հաս կա նա լի է, 
որ պաշտոնական Բաքվի հա մար հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը օ րա-
պա հանջ է, իսկ ար տա քին թշնա մ�  կեր պա րը ժո ղովր դի �  շադ ր� թ յ�  նը 
ներ քին խնդիր նե րից շե ղե լ�  «դե ղա հաբն» է: Սա կայն սա հար ցի մի այն 
մի  կողմն  է: Ե թե հա յատ յա ց� թ յան պե տա կան հո վա նա վո ր� մն  Ադր բե ջա-

4 Юнусов А., Мифы и образы «врага» в исторической науке и учебниках по истории 
независимого Азербайджана (2012), http://www.amudarya.net/fi leadmin/_amudarya/bs/ay.pdf 
և այլն: Հավելենք մի այն, որ ս� յն հետազոտ� թյան մե ջ նշվել�  է համացանցային հղված 
նյ� թերի ոչ թե հրապարակման, այլ համապատասխան կայքէջ� մ զետեղված և մե ր կողմի ց 
օգտագործված լինել�  տարեթիվը:



9

ն� մ �  նի քա ղա քա կան նա խադր յալ ներ (ներ քին և  ար տա քին), ա պա դրա 
տա րած ման և  ար մա տա վոր ման հա ջող ըն թաց քը` սո ցիալ-հո գե բա նա կան 
և  էթ նոմ շա կ�  թա յին: Վեր ջին նա խադր յալ ներն ա ռա ձին և  ամ բող ջա կան 
վեր լ�  ծ� թ յ� ն նե րի նյ� թ չեն դար ձել, մի նչ դեռ չա փա զանց կար ևոր են 
հիմն  ա հար ցի բազ մա կողմ �  ս� մն  ա սիր ման ա ռ�  մով: Թերևս այս պատ-
ճա ռով է, որ ս� յն աշ խա տան ք� մ ռե սեն տի մե նտ կոչ վող եր և� յ թի հա մա-
տեքս տ� մ վեր լ� ծ վ� մ են հա յատ յա ց� թ յան սո ցիալ-հո գե բա նա կան, իսկ 
Ռա մի լ Սա ֆա րո վի հե րո սաց ման օ րի նա կի հա մա տեքս տ� մ` էթ նոմ շա կ� -
թա յին նա խադր յալ նե րը: 

2. Վեր լ�  ծել Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման և հե րո սաց ման փաս տի քա-
ղա քա կան նշա նա կ� թ յ�  նը: Պար զել, թե շար քա յին մար դաս պա նի հե րո-
սա ց� մն  ինչ դրա կան և բա ցա սա կան նշա նա կ� թ յ� ն կա րող է �  նե նալ 
հայ կա կան և  ադր բե ջա նա կան կող մե  րի հա մար: Ց� յց տալ ադր բե ջա նա-
կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ տեղ գտած այն ար ձա գանք նե րը (նաև դրանց 
ախ տանի շերը), ո րոնք հա ջոր դե ցին Սա ֆա րո վի ար տա հանձն մանն �  հե-
րո սաց մա նը:

3. Վեր հա նել և ց� յց տալ Ադր բե ջա ն� մ հա կա հայ կա կան քա րոզ չ� թ-
յան պե տա կան հիմ քե րի ց�  ցիչ նե րը, այն գոր ծոն նե րը, ո րոնց հա մա-
տեքս տ� մ հիմն  ա վոր �  պարզ կդառ նա Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի և 
Ադր բե ջան պե տ� թ յան հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը: Սա չա փա զանց 
կար ևոր է, քան զի այդ ց�  ցիչ նե րի ա ռանձ նա ց�  մը հնա րա վո ր� թ յ� ն կտա 
հստակ դարձ նել Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յաց քա րոզ չ� թ յան պա տաս խա նա-
տ�  նե րին կամ ս� բ յեկտ նե րին, ինչ պես նաև ց� յց տալ տար բեր հար ցե-
ր� մ Հայաստանի Հանրապետ� թյան և Ադր բե ջա նի Հան րա պե տ� թ յան 
պե տա կան մո տե ց� մն  ե րի տար բե ր� թ յ� ն նե րը:  

4. Հս տա կեց նել կամ բա ցո րո շել հա յատ յա ց� թ յ� ն և հա կա հայ կա կա-
ն� թ յ� ն եզ րե րը: Սա կար ևոր է ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի թե-
զի սա յին «մանև ր� մն  ե րը» հաս կա նա լ�  հա մար, քան զի կախ ված ներ քին և  
ար տա քին լսա րան նե րի գոր ծո նից` այդ քա րոզ չա մե  քե նան աչ քի է ընկ ն� մ 
շեշ տադ ր� մն  ե րի տար բե ր� թ յամբ: Բա ցի այդ, այս հաս կա ց� թ յ� ն նե րի 
տար բե րակ մամբ հնա րա վո ր� թ յ� ն կ�  նե նանք ա ռա վել հստակ դարձ նել 
հա կա հայ կա կա ն� թ յան ադր բե ջա նա կան տար բե րա կը,  ց� յց տալ վեր-
ջի նիս և հա կա հայ կա կա ն� թ յան այլ դրսևո ր� մն  ե րի տար բե ր� թ յ� ն նե րը:
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5. Վեր լ�  ծել և դա սա կար գել ադր բե ջա նական քա րոզ չա մե  քե նա յի հա-
կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե րը` նպա տակ �  նե նա լով դրանց ձևա-
վոր ման, գոր ծառն ման և հաս ցեագր ման տրա մա բա ն$ թ յան վեր հա ն$ -
մը: Չ նա յած նրան, որ հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե րի դա սա կարգ-
ման փոր ձեր մե  զա ն� մ ե ղել են, այ ն�  ա մե  նայ նիվ դրանք լրամ շակ ման և 
հարս տաց ման կա րիք �  նեն: Այ սինքն` ս� յն հե տա զո տ� թ յան մե ջ խնդիր 
�  նենք այդ թե զե րի դա սա կարգ ման նոր հիմ քեր ա ռա ջադ րել, ինչ պես նաև 
վեր հա նել տար բեր հիմ քե րով բա ժան ված թե զե րի ներ քին կա պե րը:

6. Վեր լ�  ծել Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յան դրսևո ր� մն  ե րի պատ-
մամ շա կ�  թա յին տե սանկ յ� ն նե րը, դրանց ա ռա ջաց ման նա խադր յալ նե րը, 
ինչ պես նաև ց� յց տալ հա յատ յաց պատ մամ շա կ�  թա յին հիմն  ա կան կոն-
ցեպտ ներն �  դրանց «հիմն  ա վոր ման» ե ղա նակ նե րը:

7. Վեր լ�  ծել  Ար ցա խ� մ և տա րա ծաշր ջա ն� մ պատ մա կան և մ շա կ� -
թա յին կյան քի ա պա հայ կա կա նաց ման ադր բե ջա նա կան «հիմն  ա վո ր� մն  ե-
րը», դրանց փաս տար կո ղա կան ա պա րա տը: Վեր հա նել մա նի պ�  լյա տիվ 
և զեղ ծա րա րա րա կան այն տեխ նո լո գիա նե րը, ո րոնք կի րառ վ� մ են պատ-
մ� թ յան ադր բե ջա նա կան «վե րա կա ռ� ց ման» ժա մա նակ:

8. Ու ս� մն  ա սի րել և ց� յց տալ Ադր բե ջա նի կրթա կան հա մա կար գ� մ 
հայ կա կան թե մա տի կա յի ներ կա յաց վա ծ� թ յան յ�  րա կեր պ� թ յ� ն նե րը: 
Պար զել, թե ինչ ո րակ նե րով են բն�  թագր վ� մ հա յե րը, ընդ հա ն� ր առ-
մամբ ինչ պես են ներ կա յաց վ� մ հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րը, հա յե րի և
ադր բե ջան ցի նե րի մի ջև հա րա բե ր� թ յ� ն նե րը և  այլն: 

9. Ա ռա վե լա պես ադր բե ջա նա կան աղբ յ� ր նե րի հի ման վրա պար զել 
Ադր բե ջա նի ընդ հա ն� ր կրթ� թ յան հա յե ցա կար գի դր� յթ նե րի և  ի րա կա-
նաց վող կրթա կան քա ղա քա կա ն� թ յան հա մա պա տաս խա ն� թ յ�  նը կամ 
մար դա սի ր� թ յան, այ լա սի ր� թ յան և հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կ� թ-
յան ադր բե ջա նա կան ըմբռ ն� մն  ե րի բն�  թագ րա կան գծե րը (նկա տի � -
նենք պե տա կան մո տե ց�  մը):

Հարկ է փաս տել, որ ա ռանձ նաց ված խնդիր նե րից զատ ս� յն հե տա-
զո տ� թ յան մե ջ քննարկ վ� մ են նաև այլ հար ցեր, ո րոնք չեն ա ռաձ նաց-
վել սոսկ այն պատ ճա ռով, որ «տե ղա վոր վ� մ» են թվարկ ված խնդիր նե րի 
տրա մա բա ն� թ յան մե ջ կամ դրանց մաս նա վոր դրսևո ր� մն  երն են: 

Ան շ� շտ, այս աշ խա տան քը չի հա վակ ն� մ հա մա կող մա նի և բո լոր հար-
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ցե րի պա տաս խանն իր մե ջ բո վան դա կող �  ս� մն  ա սի ր� թ յան կար գա վի-
ճա կին, սա կայն դրա ն� մ տեղ գտած հա յե ցա կար գա յին մո տե ց� մն  ե րը,
բարձ րաց ված հար ցադ ր� մն  ե րին տրված պա տաս խան ներն �  հե տա զո-
տա կան նոր դի տանկ յ� ն նե րը կա րող են հիմք դառնալ  հե տա գա �  ս� մ-
նա սի ր� թ յ� ն նե րի հա մար: Բա ցի այդ, աշ խա տան քի մի  շարք դր� յթ ներ 
կամ թե զեր կա րող են օգ տա գործ վել տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մ� մ 
հայ կա կան կոն ցեպտ նե րի տա րած ման և  ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե-
նա յին հա կազ դե լ�  մո դել նե րի մշակ ման գոր ծ� մ: 
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1. Ռե սեն տի մե ն տը5, ես-կոն ցեպ ցիան և  ար տա քին թշնա մ$  կեր պա րը

Մենք չենք ա տ� մ մար դ� ն,
քա նի դեռ նրան հա մա ր� մ ենք մե  զա նից ցածր,

մե նք ա տ� մ ենք մի այն այն ժա մա նակ,
երբ նրան հա մա ր� մ ենք մե զ հա վա սար կամ մե  զա նից բարձր:

Ֆ րիդ րիխ Նից շե

20-րդ դա րա վեր ջին ար ցա խա հա յ� թ յան ինք նո րոշ ման ի րա վ� ն քի 
ի րաց ման հան դեպ ագ րե սիվ մե ր ժո ղա կան կեց վածք ըն դ�  նած Ադր բե ջա-
նը սան ձա զեր ծեց ար յ�  նա լի և  եր կա րատև պա տե րազմ, ո րի նպա տա կը 
ար ցա խա հա յ� թ յան բռնի տե ղա հա ն� թ յ�  նը կամ ոչն չա ց� մն  էր: Սա կայն 
�  նե նա լով թվա կան, ռազ մա կան, դիր քա յին, պա րե նա յին և ռե ս� ր սա-
յին այլ ա ռա վե լ� թ յ� ն ներ՝ Ադր բե ջա նը, այ դ�  ա մե  նայ նիվ, չկա րո ղա ցավ 
իր հա մար ցան կա լի ելք ա պա հո վել և 1994թ. հար կադր ված ստո րագ րեց
հրա դա դա րի ե ռա կողմ պայ մա նա գիր: Այս ա մե  նի հետ ևան քով թե րար-
ժե ք� թ յան բար դ� յ թով հա մակ ված ադր բե ջա նա կան մտա վո րա կա ն� թ-
յ�  նը կրկին բռնեց քա րոզ չ� թ յան ի րեն հո գե հա րա զատ �  ղին՝ շա ր�  նա-
կե լով թ� ր քա կան «պատ մա գի տ� թ յան» հա կա հայ կա կան ա վան դ� յթ-
նե րը: Բանն այն է, որ ադր բե ջա նա կան կեղծ պատ մա գի տա կան դպրո ցը
պատ մա կան զեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի մի  ջո ցով փոր ձ� մ է ջնջել հայ կա կան
հետ քերն Ար ցա խից և  ողջ Ար ևել յան Անդր կով կա սից կամ դրանք ա ռա վե-
լա գ� յնս «ար դիա կա նաց նել» (օ րի նակ՝ Ար ցա խ� մ հա յ� թ յա նը պատ մա-
5 Առաջացել է ֆրանսերեն ressentiment՝ ինքնաթ� նավոր� մ բառից: Ս� յն աշխատանքի 
հետագա շարադրանք� մ առավել մանրամասն և պարզորոշ կներկայացվի ռեսենտիմե նտի
երև� յթը և դրա կապը ադրբեջանական իրող� թյ� նների հետ:

Ադրբեջանի հակահայկական 
տեղեկատվական քաղաքական$ թյան
նախադրյալները

ԳԼ� Խ 1
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կան խոր ար մատ նե րից զրկե լը, հա յե րի եկ վո ր� թ յ�  նը կամ հյ� ր լի նե լը 
«հիմն  ա վո րե լը»), իսկ հայ կա կան պատ մամ շա կ�  թա յին ժա ռան գ� թ յ�  նը 
ներ կա յաց նել որ պես Կով կաս յան Ալ բա նիա յի սե փա կա ն� թ յ� ն6: Ադր բե-
ջա ն� մ նկատ վող բազ մա բո վան դակ կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րը նպա տակ 
�  նեն խարխ լե լ ար ցա խա հա յ� թ յան ինք նո րոշ ման պատ մաի րա վա կան 
�  քա ղա քա կան հիմ քե րը, ձևա վո րե լ Ար ցա խի հան դեպ պա հան ջա տի րոջ 
ինք ն� թ յ� ն �  նե ցող ադր բե ջան ցի, ինչ պես նաև շի կաց նե լ հա կա հայ կա-
կա ն� թ յան մթնո լոր տը: Ադր բե ջա նի գոր ծող իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հա մար 
վեր ջինս �  նի կեն սա կան նշա նա կ� թ յ� ն և  աչ քի է ընկ ն� մ ադր բե ջա նա-
կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ ար մա տա վոր վե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ հո գե-
բա նա կան հիմ քե րի առ կա յ� թ յամբ: Աս վածն ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե 
հա յատ յա ց� թ յան հո գե բա նա կան նա խադր յալ նե րի հար ցը քննար կենք 
ռե սեն տի մե նտ կոչ վող եր և� յ թի դիր քե րից: 

Ռե սեն տի մե ն տ հաս կա ց� թ յ�  նը փի լի սո փա յ� թ յան մե ջ շրջա նա ռ� թ-
յան է դրվել Ֆ. Նից շեի7 կող մի ց, սա կայն հե տա գա յ� մ զար գա ցել և նոր 
բո վան դա կ� թ յամբ է հարս տաց վել: Այս տե սանկ յ�  նից բա վա կա նին խո-
ս� ն է Մ. Շե լե րի8 դե րը, ով խ�  սա փե լով Նից շեի գա ղա փար նե րի անքն-
նա դատ յ�  րա ց�  մի ց՝ կա րո ղա ցել է իր ստեղ ծա գործ ես-ի կնի քը թող նել 
այդ հաս կա ց� թ յան ըմբռն ման վրա՝ ընդ լայ նե լով դրա մե  թո դա բա նա կան 
կի րա ռե լի� թ յան շրջա նակ նե րը: Պա տա հա կան չէ, որ բարձր գնա հա տե-
լով Նիցշեի կող մի ց ռե սեն տի մե ն տ եր և� յ թի բա ցա հայ տ�  մը՝ Շե լե րը, այ-
ն�  ա մե  նայ նիվ, չի հա մա ձայ ն� մ քրիս տո նե� թ յան ռե սեն տի մե ն տալ ծագ-
ման նից շեա կան ըմբռն ման հետ, իսկ ռե սեն տի մե ն տի խնդի րը, ինչ պես 
Նից շեն, չի քննար կ� մ ա ռա վե լա պես ստր�  կի և տի րոջ (ա րիս տոկ րա տի) 
բա րո յա կա ն� թ յ� ն նե րի հա րա ց� յ ց� մ: Այ սինքն՝ Շե լե րը ռե սեն տի մե ն տը 
դի տար կ� մ է ա ռա վել լայն հա մա տեքս տ� մ՝ բե րե լով բազ մա թիվ օ րի նակ-
ներ մարդ կա յին հա սա րա կ� թ յան զար գաց ման տար բեր փ�  լե րից, տա-
րաբ ն� յթ ս� բ յեկտ նե րի կյան քից և գոր ծ�  նե� թ յ�  նից: 

Չ�  նե նա լով ռե սեն տի մե ն տի նից շեա կան և շե լեր յան ըմբռ ն� մն  ե րը 

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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հան գա մա նա լից քննար կե լ�  նպա տակ՝ հե տա գա շա րադ րան ք� մ կհստա-
կեց նենք այդ հաս կա ց� թ յ�  նը, կներ կա յաց նենք ռե սեն տի մե ն տի ձևա վոր-
ման և խո րաց ման  նա խադր յալ նե րը, ինչ պես նաև այն հատ կա նիշ նե րը, 
ո րոնք բն�  թագ րա կան են ռե սեն տի մե ն տալ ան հատ նե րին, սո ցիա լա կան 
խմբե րին, էթ նի կա կան հան ր� յթ նե րին և  այլն: Սա մե զ հնա րա վո ր� թ յ� ն 
կտա ոչ մի այն սոսկ փաս տե լ ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ հա յատ-
յա ց� թ յան ի րո ղ� թ յ�  նը, այլև բա ցատ րե լ դրա ձևա վո ր�  մը, խո րաց ման 
պատ ճառ նե րը և  այլն: Այ սինքն՝ Նից շեի և Շե լե րի հա յացք նե րի հան դեպ 
հե տա հա յա ց� թ յ� նն �  նի ոչ մի այն և գ�  ցե թե ոչ այն քան փի լի սո փա յա-
կան հիմն  ա հար ցե րի քննարկ ման, որ քան փի լի սո փա յա կան գա ղա փար նե-
րի դիր քե րից Ադր բե ջա նի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի 
որ պի ս� թ յ� նն �  հիմ քե րը բա ցա հայ տե լ�  նպա տակ: Հան գա մանք, որն 
�  նի ոչ մի այն  տե սա կան, այլև գործ նա կան կար ևո ր� թ յ� ն, քան զի մի  կող-
մի ց հնա րա վո ր� թ յ� ն կտա լրաց նե լ խնդրո ա ռար կա հար ցի շ� րջ առ կա 
հե տա զո տա կան բա ցը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ � ր վագ ծե լ այն մե  խա նիզմն  ե րի 
շրջա նա կը, ո րոնց կի րառ ման պա րա գա յ� մ հնա րա վոր կլի նի ո րո շա կիո-
րեն թ�  լաց նել ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ այ լատ յա ց� թ յան և  
ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան ար մա տա վոր ման շնոր հիվ խո րա ցող ար ժե-
քա յին ճգնա ժա մը: Ռե սեն տի մե ն տը փի լի սո փա յա կան եզր է, ո րը նշա նա-
կ� մ է ան զոր նա խանձ, թշնա մ� թ յան զգա ց� մ այն ա մե  նի հան դեպ, ին չը 
ս� բ յեկ տը դի տ� մ է որ պես իր ան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի պատ ճառ: Ան զո-
ր� թ յան, թե րար ժե ք� թ յան զգա ց� մն  �   նա խանձն առ թշնա մի ն հան գեց-
ն� մ են ար ժեք նե րի այն պի սի հա մա կար գի ձևա վոր ման, ինչը ո րո շա կիո-
րեն ժխտ� մ է թշնա մ�  ար ժե քա յին հա մա կար գը, ինչ պես նաև փոր ձ� մ 
է ս� բ յեկ տին ա զա տել սե փա կան ան կա րո ղ� թ յան զգա ց�  մի ց: Այ սինքն՝ 
ս� բ յեկ տը ստեղ ծ� մ է թշնա մ�  կեր պար՝ սե փա կան ան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի 
հա մար մե ղ քի զգա ց�  մի ց ա զատ վե լ�  հա մար և սե փա կան ան զո ր� թ յան 
«մխ ի թա ր� թ յ� նն» է փնտր� մ՝ ար տա քին աշ խար հի կամ թշնա մ�  վրա 
բար դե լով իր ան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի, պար տ� թ յ� ն նե րի և  ան զո ր� թ յան 
պա տաս խա նատ վ� թ յ�  նը: Օ րի նակ, անդ րա դառ նա լով տե րե րի և ստ ր� -
կների բա րո յա կա ն� թ յա նը՝ Ֆ. Նից շեն նշ� մ է, որ ի տար բե ր� թ յ� ն ա ռա-
ջի նի՝ ստր�  կի բա րո յա կա ն� թ յ�  նը մի շտ կողմն  ո րոշ ված է դե պի �  րի շը,
ստր�  կը կամ թ� յ լը ինք նի րաց վ� մ կամ ինք նա հաս տատ վ� մ է ժխտման 



15

կամ ժխտո ղա կա ն� թ յան մի  ջո ցով: Այ սինքն՝ տե րե րի բա րո յա կա ն� թ յ�  նը 
նա խա ձեռ նո ղա կան է, իսկ ստր� կ նե րի նը՝ արձագանքողական կամ «հա-
կա դար ձո ղա կան»: Հա մա ձայն Նից շեի՝ ռե սեն տի մե ն տը ա մե  նից ա ռաջ 
բա ցա հայտ վ$ մ է «գնա հա տող հա յաց քի փո փոխ ման» մե ջ. դե պի ներս 
$ ղղ վե լ$  փո խա րեն հա յաց քը կողմն  ո րոշ ված կամ $ ղղ ված է դե պի 
դ$ րս: Այս տե սանկ յ�  նից ստր�  կի բա րո յա կա ն� թ յ� նն իր ձևա վոր ման 
հա մար մի շտ կա րիք �  նի ընդ դի մա դիր ար տա քին աշ խար հի կամ, ինչ պես 
կա սեին ֆի զիո լոգ նե րը՝ ար տա քին գրգիռ նե րի (հա մայն հա յ� թ յա նը թշնա-
մի   հա մա րե լով՝ ալիևյան կլանը ո րո շա կիո րեն ա պա հո վ� մ է այդ «ար-
տա քին գրգի ռը»): Ի հար կե, Նից շեի հա յացք նե րին անդ րա դար ձով բնավ 
ցան կ� թ յ� ն չ�  նենք ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան ռե սեն տի մե ն տա-
լ� թ յ�  նը բա ցատ րել ստր�  կի և տե րե րի բա րո յա կա ն� թ յան նից շեա կան 
մո դե լով, քան զի մե զ հե տաքրք րող խնդրի տե սանկ յ�  նից կար ևոր է պար-
զել, թե ո րոնք են ռե սեն տի մե ն տի գո յ� թ յ�  նը փաս տող ախ տա նիշ ե րը: 
Ռե սեն տի մե ն տի ձևա վո ր�  մը սեր տո րեն կապ ված է ոչ մի այն նա խան ձի, 
այլև վրե ժի, իսկ ա վե լի ստ� յգ՝ վրե ժի լ�  ծ�  մը հե տաձ գե լ�  կամ �  շաց-
նե լ�  հետ: Սա կայն եր կ�  դեպ ք� մ էլ գործ �  նենք ներ քին ան զո ր� թ յան 
եր և� յ թի հետ: Վեր ջինս մի  կող մի ց նպաս տ� մ է դի մա ցի նի հա ջո ղ� թ-
յ� ն նե րի հան դեպ հ�  սա հատ նա խան ձի ձևա վոր մա նը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ 
վրեժ լ�  ծե լ�  ան կա րո ղ� թ յ�  նը կամ վրե ժի �  շա ց�  մը տա րաբ ն� յթ գոր-
ծոն նե րով ար դա րաց նե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յա նը: Ա վե լին, ռե սեն տի մե ն տի 
ձևա վո ր�  մը կապ ված է նաև այս պես կոչ ված ես-կոն ցեպ ցիա յի հետ9:
9 Էթնիկական հոգեբան� թյան մե ջ էթնիկական ես-կոնցեպցիան (հաճախ օգտագործ� մ են նաև 
էթնիկական մե նք-կոնցեպցիա եզրը) սովորաբար դիտարկվ� մ է մի  քանի մակարդակներ� մ՝ 
անձի, էթնոսի և էթնոսի կազմ� մ գտնվող տարբեր խմբերի: Անձի մակարդակ� մ էթնիկական 
ես-կոնցեպցիան համարվ� մ է անձի ինքնագիտակց� թյան � ր� յն տեսակ, որը մտն� մ է 
ընդհան� ր ինքնագիտակց� թյան (ես-կոնցեպցիայի) կազմի  մե ջ: Ինչ վերաբեր� մ է էթնոսի 
ես-կոնցեպցիային, ապա այն «...իրենից ներկայացն$ մ է էթնոսի անդամն երի զգալի թվի 
կամ մե ծամասն$ թյան պատկերաց$ մն  իր ծագման, մշակ$ յթի, հոգեկան կերտվածքի 
և վարքի յ$ րահատկ$ թյ$ նների մասին: ...Էթնոսի ես (մե նք) կոնցեպցիայի մե ջ մտն$ մ 
են որոշ պատկերաց$ մն եր նաև այլ էթնոսների մասին, բայց ոչ թե որպես ինքն$ ր$ յն
մի ավորներ, այլ սեփական համե մատվող հատկ$ թյ$ նների հետ կապված, որպես դրանց 
պրոյեկցիաներ կամ հակադր$ թյ$ ններ: Որոշ առ$ մով էթնոսի մե նք-կոնցեպցիան 
կարելի է դիտարկել որպես նրա գաղափարախոս$ թյ$ ն կամ վերջինիս բաղկաց$ ցիչ 
մաս» (Ա. Նալչաջյան, Էթնիկական հոգեբան� թյ� ն, Եր, 2001, էջ 55): Էթնիկական ես-
կոնցեպցիայի 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 յ�  րա քանչ յ� ր ան հատ, խ� մբ կամ էթ նի կա կան հան-
ր� թ յ� ն աշ խար հ� մ �  նի իր տե ղի և դե րի մա սին ո րո շա կի պատ կե րա-
ց� մ, սա կայն ոչ մի շտ է, որ կա րո ղա ն� մ է ա պա հո վել իր պատ կե րաց-
մա նը հա մա պա տաս խա նող կար գա վի ճակ: Այ սինքն՝  ես-կոն ցեպ ցիա յի և 
փաս տա ցի կար գա վի ճա կի մի ջև ի հայտ ե կած անջր պե տը ս� բ յեկ տին մի  
կող մի ց կա րող է դրդել ակ տիվ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ այդ 
կար գա վի ճա կի ա պա հով ման գոր ծ� մ ան զոր լի նե լ�  զգաց ման ձևա վոր-
մա նը կամ խո րաց մա նը: Սա կայն այդ զգա ց�  մը պետք է ո րո շա կիո րեն 
հաղ թա հար վի, ին չը ս� բ յեկ տը հակ ված է կյան քի կո չե լ «թշնա մ�  որ պի-
ս� թ յան» կամ «ա նար դար աշ խար հի» փաս տար կի հա մա տեքս տ� մ: Իսկ 
սա նշա նա կ� մ է, որ ես-կոն ցեպ ցիա յի �  ի րա կա ն� թ յան մի ջև հա կա ս� թ-
յ� ն նե րը կա րող են ա տե լ� թ յան կամ հոգ ևոր ինք նա թ�  նա վոր ման հիմք 
հան դի սա նալ՝ դառ նա լով ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան և  այ լոց հան դեպ 
թշնա ման քի պատ ճառ: Պա տա հա կան չէ, որ Մ. Շե լե րը ժո ղովր դա վա րա-
կան զար գա ց� մն  ե րի հա մա տեքս տ� մ, ի տար բե ր� թ յ� ն մարդ կ� թ յան 
պատ մ� թ յան ստրկա տի րա կան շրջա նի, ար ձա նագ ր� մ է ռե սեն տի մե ն տի 
ո րո շա կի աճ: Բանն այն է, որ ստրկա տի րա կան հա սա րա կար գ� մ ստր� -
կի ես-կոն ցեպ ցիան և փաս տա ցի կար գա վի ճա կը գտնվ� մ են ներ դաշ նա-
կ� թ յան մե ջ: Մինչ դեռ այլ է պատ կե րը մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա-
ն� թ յան, ա զա տա կան գա ղա փար նե րի ար մա տա վոր ման խնդիր �  նե ցող 
ժա մա նա կա կից աշ խար հ� մ, ո ր� մ ձևա վոր ված ես-կոն ցեպ ցիան չի � -
ղեկց վ� մ դրան հա մա պա տաս խան սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան և  այ լա-
տիպ կար գա վի ճա կով: Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րը հան գեց ն� մ է դժբախ տ� թ յան 
զգաց ման խո րաց ման, իսկ սե փա կան կյան ք� մ ցան կա լի փո փո խ� թ-
յ� ն ներն ա պա հո վե լ�  ան կա րո ղ� թ յ�  նը տա ն� մ է դե պի ար ժե քա յին 
նի հի լիզմ և  ա պա կա ռ�  ցո ղա կան վար քա գիծ: Այս ի մաս տով 21-րդ դա րի 
մար դ�  հա մար դժվար է հաս կա նալ, որ, օ րի նակ, հին Հնդ կաս տա ն� մ 
գոր ծող վառ նա յա կան բա ժա ն�  մը և շ� դ րա նե րի (ստր� կ նե րի) վառ նա յի )
ա ռանձ նա ց�  մը ինք նին չեն կա րող վկա յել ռե սեն տի մե ն տի ձևա վոր ման 
կամ շ� դ րա յի դժբախ տ� թ յան մա սին, քա նի որ շ� դ րան ապ ր� մ էր իր 
ես-կոն ցեպ ցիա յի հետ ներ դաշ նա կ� թ յան մե ջ գտնվող կար գա վի ճա կա յին 
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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ի րա կա ն� թ յ�  ն� մ: Աս վա ծը չի նշա նա կ� մ, թե հին հնդկա կան վառ նա-
յա կան բա ժա ն�  մը հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ ման ըն դ�  նե լի 
կամ բաղ ձա լի ձև  է, այն նշա նա կ� մ է, որ մե ր դժբախ տ� թ յ� ն նե րը, ինչ-
պես կա սեր հայտ նի մտա ծող Է պիկ տե տո սը, գա լիս են ոչ թե ինք նին կյան-
քից, այլ կյան քի հան դեպ մե ր վե րա բեր մ� ն քից: Ուս տի, ռե սեն տի մե ն տի 
ձևա վո ր�  մը մի  կող մի ց հետ ևանք է ես-կոն ցեպ ցիա յի և  ի րա կա ն� թ յան 
ան հա մա պա տաս խա ն� թ յան, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ այդ ի րա կա ն� թ յ�  նը 
կեր տե լ�  ան կա րո ղ� թ յան ներ քին զգաց ման, ո րը կա րիք �  նի հաղ թա-
հար ման կամ «ար գե լա փակ ման»: Իսկ այդ ան զո ր$ թ յ$  նը հիմն  ա կա-
ն$ մ հաղ թա հար վ$ մ է ար տա քին թշնա մ$  կեր պա րը կամ էլ ի րե րի ոչ 
ար դար, ի ռա ցիո նալ կար գի մա սին գա ղա փա րը մտա ծո ղ$ թ յան մե ջ 
«ներ մ$  ծե լ$ » ճա նա պար հով:

Ե թե վե րոգր յա լի հա մա տեքս տ� մ քննար կենք Ադր բե ջա ն� մ պե տա-
կան մա կար դա կով ի րա կա նաց վող հա կա հայ կա կան քա րոզ չ� թ յան փաս-
տը, ա պա հաս կա նա լի կդառ նան ինչ պես հա յատ յա ց� թ յան ար ժե քա յին-
հո գե բա նա կան «հար թա կը», այն պես էլ վեր ջի նիս շա հարկ մամբ Ադր բե-
ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի պրագ մա տիկ ար դա րաց վա-
ծ� թ յ�  նը և  արդ յ�  նա վե տ� թ յ�  նը:

Ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ ռե սեն տի մե ն տի ձևա վոր մանն �  
խո րաց մա նը նպաս տած գոր ծոն նե րը չեն սահ մա նա փակ վ� մ հետ խորհր-
դա յին տա րի նե րի ի րո ղ� թ յ� ն նե րով: Ս խալ ված չենք լի նի, ե թե ա սենք, որ 
դեռևս խորհր դա յին տա րի նե րին Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ «ադր բե ջան ցի» 
կոչ վող նա խագ ծի մշակ ման � ղ ղ� թ յամբ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նա ց� -
մը աս տի ճա նա բար հող էր «նա խա պատ րաս տ� մ» հետ խորհր դա յին Ադր-
բե ջա ն� մ ռե սեն տի մե ն տի «ձայ նը» լսե լի դարձ նե լ�  հա մար: Բանն այն է, 
որ 20-րդ դա ր� մ ար տա քին �  ժե րի ներ գոր ծ� թ յան շնոր հիվ աշ խար հի 
քա ղա քա կան քար տե զի վրա հայտն ված բազ մաէթ նիկ Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-
� մ (չնա յած բարձ րա գոչ հա վաս տիա ց� մն  ե րին՝ բազ մաէթ նի կ� թ յ� նն 
ի րա կա ն� մ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ոչ թե հպար տ� թ յ� նն է, այլ 
«գլխա ցա վան քը») իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ա ջակ ց� թ յամբ տաս նամ յակ ներ )
շա ր�  նակ ի րա կա նաց վ� մ էր էթ նիկ բազ մա զա ն� թ յան կրճատ ման կամ 
էթ նիկ ձ� լ ման, տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րի մշա կ�  թա յին ժա ռան գ� թ յան 
յ�  րաց ման կամ սե փա կան ման, եր բեմն ՝ վե րաց ման, ինչ պես նաև «ադր-
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բե ջա նա կա նի» կա ղա պա րով թ� ր քա կա նաց ման քա ղա քա կա ն� թ յ� ն 
(օ րի նակ՝ Գան ձա կի ս� րբ Սար գիս հայ կա կան ե կե ղե ցին վե րա նո րոգ վել 
և հար մա րեց վել է թ� ր քա կան ճար տա րա պե տա կան ո ճը հի շեց նող ա ղո-
թա տե ղիի և  այլն): Ա վե լին, ադր բե ջա նա կան «պատ մա գի տա կան» ստեղ-
ծա գործ մի տ քը մի տ ված էր ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան ես-կոն-
ցեպ ցիա յի փո փոխ մա նը կամ ար դիա կա նաց մա նը, նոր ինք ն� թ յան կամ 
ադր բե ջա նա կան «ազ գի» կերտ մա նը: Այս ա ռ�  մով հի շա տակ ման ար-
ժա նի է Թո մաս դը Վաա լի այն մի տ քը, թե՝ 20-րդ դա ր$ մ Ադր բե ջա նի 
հա մար ա մե  նա կեն սա կան խնդի րը «ազ գի» ստեղ ծ$ մն  էր10: Այս կեն-
սա կան խնդրի լ� ծ ման հրա մա յա կա նի և «նավ թա բ� յ րի» ազ դե ց� թ յան
շնոր հիվ ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րի �  մշա կ� յ թի պատ մ� թ յան հար-
ցե րով զբաղ վող նե րի �  ղեղ նե ր� մ ակ տի վա ցան մի նչ այժմ էլ գի տ� թ յանն
ան հայտ «կրեա տիվ կենտ րոն ներ»: Դ րանց աշ խա տան քի շնոր հիվ ադր բե-
ջա նա կան մշա կ� յ թը ներ կա յաց վեց որ պես քա ղա քակր թա կան զար գաց-
ման հիմք, իսկ շ�  մե  րա կան մշա կ� յ թի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը՝ թյ� ր քա լե զ�  
ժո ղո վ� րդ ներ: Դ րա վկա յ� թ յ� նն են Ադր բե ջա նի կրթ� թ յան նա խա րա-
ր� թ յան կող մի ց հաս տատ ված պատ մ� թ յան դպրո ցա կան դա սագր քե րը, 
ո րոնց բո վան դա կ� թ յ�  նը հա վակ ն� մ է «հե ղա փո խա կան նշա նա կ� թ յ� ն» 
�  նե նալ պատ մա գի տ� թ յան» մե ջ: Ու շագ րավ է, որ կրտսեր և մի  ջին դա-
սա րան նե րի հա մար նա խա տես ված պատ մ� թ յան դա սագր քե ր� մ «կար-
մի ր թե լի» պես անց ն� մ է շ�  մե  րա կան մշա կ� յ թի թյ� ր քա կան ծագ ման 
կամ հիմ քե րի գա ղա փա րը, ին չը և շատ պարզ եր և� մ է դա սագր քե ր� մ 
նյ�  թը հի շե լ� ն մի տ ված հար ցե րի և դ րանց պա տաս խան նե րի տար բե-
րակ նե րից: Բա ցի այդ, դա սագր քե րից կա րե լի է տե ղե կա նալ, որ տար բեր 
ժո ղո վ� րդ ներ (աք քա դա ցի նե րը, բա բե լո նա ցի նե րը և  այլն) սե փա կա նել 
են թյ� ր քա լե զ�  շ�  մե ր նե րի հայտ նա գոր ծ� թ յ� ն նե րը, ին չը կար ծես վկա-
յ� թ յ� նն է այն բա նի, որ մարդ կ� թ յ� նն իր հոգ ևոր հա ս�  նաց ման հա մար 
պար տա կան է թյ� ր քա լե զ�  շ�  մե ր նե րին կամ, ին չ�  ո՛չ, հենց թյ� ր քա-
կան ժո ղո վ� րդ նե րին: Այս պես, օ րի նակ` 6-րդ դա սա րա նի պատ մ� թ յան 
դա սագր քի « Նախ նա դար յան հա մայ նա կար գի ձևա վո ր$  մը Ադր բե ջա-
ն$ մ» բաժ նի նյ�  թե րի առն չ� թ յամբ ձևա կերպ ված այն հար ցին, թե ինչ 

10 Տե՛ս Т. де Ваал, Черный сад (2012), http://news.bbc.co.uk/hi/russian/in_depth/
newsid_4664000/4664621.stm 
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աղբ յ� ր նե ր� մ են ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ վ� մ հին ադր բե ջա նա կան 
ցե ղե րը, տրված է հետև յալ պա տաս խա նը՝ շ�  մե  րա կան ա ռաս պել նե ր� մ 
և սե պագ րե ր� մ: Ն� յն դա սագր քի « Հին շ$  մե ր նե րը» պա րագ րա ֆին վե-
րա բե րող հար ցերն �  դրանց պա տաս խան նե րը ևս  անց ն� մ են զա վեշ տի
սահ ման նե րը: Այդ տե ղից պարզ է դառ ն� մ, որ սե պագ րե րի հա մա կար գը 
մ.թ.ա. 3-րդ հա զա րամ յա կ� մ Ա ռա ջա վոր Ա սիա յ� մ ստեղ ծել են թյ� ր քա-
լե զ�  շ�  մե ր նե րը: Այդ ն� յն թյ� ր քա լե զ�  շ�  մե ր նե րը մ.թ.ա. 7-6-րդ հա զա-
րամ յա կ� մ Մի ջա գետք են ե կել Կենտ րո նա կան Ա սիա յից և Ալ թա յի նա խա-
լեռ նե րից, իսկ սկյ� թ նե րի նա խորդ նե րը և  ի րա նա լե զ�  այլ ժո ղո վ� րդ ներ 
(օ րի նակ՝ սա քե րը) �  նեն թյ� ր քա կան ծա գ� մ և  այլն11:

Վե րը նշված օ րի նակ նե րի վկա յա կո չ�  մը ա մե  նից ա ռաջ մի տ ված էր 
ոչ թե պատ մ� թ յան կեղ ծ�  մը փաս տե լ� ն, այլ «նոր ինք ն� թ յան» կերտ-
ման հա մա տեքս տ� մ Ադր բե ջա նի հա մար կեղծ ման քա ղա քա կա ն� թ յան 
հրա մա յա կան լի նե լը շեշտել� ն: Բանն այն է, որ Խորհր դա յին Մի� թ յ� -
նից «ժա ռան գե լով» տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րին և խան դով վե րա բեր վե-
լով նրանց ինք ն� թ յան պահ պան ման ցան կ� թ յ� ն նե րին՝ Ադր բե ջա նի իշ-
խա ն� թ յ� ն նե րը շա ր�  նա կե ցին կանգ նած մն ալ «նոր ինք ն� թ յ� ն» (տվյալ 
դեպ ք� մ՝ ադր բե ջան ց� ) կամ ես-կոն ցեպ ցիա ձևա վո րե լ�  հրա մա յա կա նի )
առջև, ին չը Ադր բե ջա ն� մ խիստ յ�  րա կեր պո րեն է հաս կաց վ� մ: Ադր բե-
ջան ց�  ինք ն� թ յան տակ ա մե  նից ա ռաջ ար հես տա կա նո րեն հաս կա նա լով 
թյ� ր քա կան ինք ն� թ յ�  նը, իսկ Ադր բե ջա նի պատ մ� թ յ�  նը ա ռա վե լա պես 
դի տար կե լով թյ� ր քա լե զ�  «ադր բե ջան ցի նե րի» սո ցիալ-մշա կ�  թա յին,
տնտե սա կան և քա ղա քա կան ակ տի վ� թ յան պատ մ� թ յ� ն՝ Ադր բե ջա նի 
իշ խա ն� թ յ� ն ներն ի րա կա ն� մ «ադր բե ջա նա կան ժո ղո վ� րդ» կամ «ադր-
բե ջա նա կան ազգ» եզ րե րի շրջա նառ մամբ փոր ձ� մ են քո ղար կել էթ նիկ 
ձ� լ ման և թ յ� ր քա կա նաց ման քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը: Բա ցի այդ, ի րա կա-
նաց նե լով տար բեր ժո ղո վ� րդ նե րի մշա կ�  թա յին ժա ռան գ� թ յան տո տալ 
սե փա կան ման կամ ադր բե ջա նա կա նաց ման քա ղա քա կա ն� թ յ� ն՝ Ադր բե-
ջա նը փոր ձ� մ է լե գի տի մաց նել թյ� ր քա կան տար րի պատ մամ շա կ�  թա յին 
պա հան ջա տի ր� թ յ�  նը, ինչն էլ, իր հեր թին, մի տ ված լի նե լով «ազ գա յին» 
բա ցա ռի կ� թ յան մո լ� ց քով տար ված (ա ռայժմ ա ռա վե լա պես տա րա ծաշր-

11 Տե՛ս «Азербайджанские учебники продолжают парадное шествие» (2012), http://azerichild.
info/books.html
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ջա նա յին մա կար դա կ� մ) և հա մա պա տաս խան ես-կոն ցեպ ցիա �  նե ցող )
սերն դի ձևա վոր մա նը՝ պա րարտ հող է ստեղ ծ� մ ռե սեն տի մե ն տի ձևա վոր-
ման կամ խո րաց ման հա մար: Աս վածն ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե հա-
տ� կ �  շադ ր� թ յ� ն դարձ նենք Ադր բե ջա նի ան կա խ� թ յ�  նից ի վեր տե ղի 
�  նե ցած ի րա դար ձ� թ յ� ն նե րին և դ րանք քննար կենք ռե սեն տի մե ն տի շե-
լեր յան ըմբռն ման դիր քե րից:

Ինչ պես գի տենք, Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած ռազ մա կան ագ րե սիան 
չպսակ վեց բաղ ձա լի հաղ թա նա կով և նա ստիպ ված ե ղավ «հան դ� ր ժել»
Ար ցա խի փաս տա ցի ան կա խ� թ յ�  նը, ար ցա խահա յ� թ յան ինք նո րոշ ման 
ի րա վ� ն քի ի րա ց�  մը: Գի տենք նաև, որ տաս նամ յակ ներ շա ր�  նակ ադր-
բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յ� նն իր մտա վո րա կան նե րի �  գիտ նա կան նե-
րի շնոր հիվ «ձեռք բե րեց» դա րե րի խոր քը գնա ցող և հա ր� ստ մշա կ� -
թա յին անց յալ �  նե ցող ազ գի ներ կա յա ց� ց չի ես-կոն ցեպ ցիա: Վեր ջի նիս 
հա մա ձայն՝ ադր բե ջան ցի նե րը դա րեր շա ր�  նակ մա քա ռել են օ տար զավ-
թիչ նե րի դեմ, ստեղ ծել են ան զ�  գա կան մշա կ�  թա յին ար ժեք ներ: Ա վե-
լին, եր բեմն  դրսևո րել են նաև չար դա րաց ված «ա ռա տա ձեռ ն� թ յ� ն»՝
«ե րախ տա մոռ» հայ ժո ղովր դին նվի րե լով ի րենց պատ մա կան տա րածք-
նե րի վրա ներ կա յիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յ�  նը կեր տե լ�  հնա րա-
վո ր� թ յ�  նը (ադր բե ջա նա կան աղբ յ� ր նե րից պարզ վ� մ է, որ 1918թ. մե կ 
օ րա կան Ադր բե ջա նի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տ� թ յ�  նը հա յե րին է 
նվի րել Է րի վա նի նա հան գը12)2 : Բայց այդ «մե  ծա հո գ� թ յ�  նը», հա մա ձայն
այդ ես-կոն ցեպ ցիա յի, ոչ մի այն չգնա հատ վեց, այլև շնոր հիվ հա յե րին բնո-
րոշ «ստո ր� թ յան և խար դա խ� թ յան»՝ �  ղեկց վեց «ՀՀ ռազ մա կան ագ րե-
սիա յով», «Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յան խախտ մամբ», 
ադր բե ջան ցի նե րի հան դեպ «ցե ղաս պա ն� թ յան» ի րա գործ մամբ: Ա ռա ջին 
հա յաց քից վե րը աս վա ծը ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի թե զե րից 
շա տե րի սոսկ ընդ հան րաց ված տար բե րակն է, մի նչ դեռ ա ռա վել խոր վեր-
լ�  ծ� թ յան պա րա գա յ� մ պատ կե րը կա րող է փոքր-ինչ փոխ վել: Բանն 
այն է, որ ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ կրե լով ան փա ռ�  նակ պար տ� թ յ� ն՝ 
Ադր բե ջանն �  ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յ�  նը ընդ հա ն� ր առ մամբ 
բախ վե ցին սե փա կան հզո ր� թ յան պատ րան քին և  ան զո ր� թ յան փաս-
12 Տե՛ս Р. Севанский, Ложь как средство информационной борьбы, или как Азербайджан 
«подарил» Эриванскую губернию Армении (2012), http://novostink.ru/analytics/38271-lozh-kak-
sredstvo-informacionnoy-borby-ili-kak-azerbaydzhan-podaril-erivanskuyu-guberniyu-armenii.html
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տին: Ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ կրած պար տ� թ յ�  նը չէր կա րող ան հետ-
ևանք մն ալ և կա մա թե ա կա մա կանգ նեց նե լ�  էր վրեժ լ�  ծե լ�  անհ րա-
ժեշ տ� թ յան առջև: Իսկ վրեժ լ�  ծե լ�  ցան կ� թ յ�  նը ա մե  նից ա ռաջ պետք 
է հաս կա նալ ադր բե ջան ցի նե րի ես-կոն ցեպ ցիա յի հա մա տեքս տ� մ, քա նի 
որ պատ մ� թ յան ադր բե ջա նա կան կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի  շնոր հիվ տվյալ 
պա տե րազ մը և դ րա ն� մ կրած պար տ� թ յ�  նը կա րող էին մե կ նա բան վել 
որ պես պատ մա կան ա նար դա ր� թ յան ար տա հայ տ� թ յ� ն: Ու նե նա լով 
վրե ժ լ�  ծե լ�  կամ ազ գա յին ես-կոն ցեպ ցիա յի դիր քե րից «ար դա ր� թ յ�  ն» 
հաս տա տե լ�  ցան կ� թ յ� ն՝ Ադր բե ջա նը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ, 1994 թվա կա-
նից ի վեր շա ր$  նա կ$ մ է հե տաձ գել վրե ժը և մի այն բարձ րա ձայ ն$ մ է 
այն կյան քի կո չե լ$  պատ րաս տա կա մ$ թ յ$  նը: Իսկ այս հան գա ման քը 
լ� րջ նա խադր յալ է ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ ռե սեն տի մե ն տի 
ձևա վոր ման կամ խո րաց ման հա մար, քա նի որ ռե սեն տի մե ն տը վրե ժի 
ան կա րո ղ$ թ յ$ նն է: Այ սինքն՝ �  նե նա լով վրե ժի ցան կ� թ յ� ն և բախ վե-
լով այն կյան քի կո չե լ�  ան կա րո ղ� թ յա նը՝ ադր բե ջան ցին հո գե բա նա կան 
մա կար դա կ� մ աս տի ճա նա բար դառ ն� մ է ռե սեն տի մե ն տալ, նա խան ձ� մ 
կամ մե ր ժ� մ է այ լոց հա ջո ղ� թ յ� ն նե րը, աչ քի է ընկ ն� մ չա ր� թ յամբ, իսկ 
սե փա կան ան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րը բա ցատ րե լ�  կամ «խմբագ րե լ� » հա-
մար դրսևո ր� մ է պատ ճա ռա գի տա կան էքս տեր նա լիզ մի 13 հակ վա ծ� թ-
յ� ն: Այ սինքն՝ մի  տ� մ �  նի սե փա կան ան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի պատ ճա ռը 
փնտրել ոչ թե իր ներ ս� մ, այլ ար տա քին աշ խար հ� մ: Այս հան գա մանքն 
է, որ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը շատ լավ են հաս կա ն� մ և պա տեհ 
ա ռիթն օգ տա գոր ծե լով՝ փոր ձ$ մ են հա սա րա կ$ թ յան մե ջ առ կա բա ցա-
սա կան է ներ գիան $ ղ ղել դե պի «կա ռ$  ցո ղա կան» հ$ ն, ա սել է թե՝ Ա լի-
ևների իշ խա ն� թ յան վե րար տադր ման հա մար անհ րա ժեշտ նա խադր յալ-
նե րի ա պա հով ման հ� ն: Սա կայն վրե ժի �  շա ց�  մը չի կա րող ան հետ ևանք 
մն ալ, և սե փա կան ան կա րո ղ� թ յան կամ ան զո ր� թ յան զգա ց�  մը «վա նե-
լ� » հա մար անհ րա ժեշ տ� թ յ� ն է ա ռա ջա նա լ�  այն պի սի թշնա մ�  կեր-

13 Էքստերնալիզմը փիլիսոփայական-մե թոդաբանական դիրքորոշ� մ է, համաձայն որի՝ 
գիտական ճանաչող� թյ� նը էականորեն պայմանավորված է արտաքին՝  սոցիալական, 
քաղաքական, պատմական և այլ գործոններով: Տվյալ պարագայ� մ պատճառագիտական 
էքստերնալիզմ ասելով նկատի � նենք այն, որ ադրբեջանական կողմը արցախյան 
հակամարտ� թյան ժամանակ կրած պարտ� թյան պատճառները փորձ� մ է փնտրել ոչ թե 
ներքին, այլ արտաքին գործոնների համատեքստ� մ:
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պա րի կերտ ման, ո րի հա մա տեքս տ� մ ռե սեն տի մե ն տալ ս� բ յեկ տը կկա-
րո ղա նա ստա նալ պատ րան քա յին մխ ի թա ր� թ յան «դե ղա հա բը»: Վեր ջին 
10-15 տա րի նե րի ըն թաց ք� մ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի գոր ծո ղ� թ-
յ� ն նե րը կոչ ված են հաս տա տե լ�  աս վա ծը: Պա տա հա կան չէ, որ զի նա-
դա դա րի ե ռա կողմ պայ մա նագ րի ստո րագ ր�  մի ց հե տո ադր բե ջա նա կան 
քա րոզ չա մե  քե նան հետ ևո ղա կա նո րեն սկսեց շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դնել 
պար տ$ թ յան էքս տեր նա լիս տա կան պատ ճա ռա գի տ$ թ յ$  նը և  եր բեմն  
էլ տ$ րք տվեց կոն դի ցիո նա լիս տա կան14 մե կ նա բա ն$ թ յ$ ն նե րին: Այ-
սինքն, ե թե հետ ևենք տար բեր տա րի նե րի ադր բե ջա նա կան իշ խա նա մե տ 
մա մ�  լի հրա պա րա կ� մն  ե րին, պատ կան ատ յան նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի 
խոս քե րին, ա պա կնկա տենք, որ ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ կրած պար-
տ� թ յ�  նը Ադր բե ջա ն� մ բա ցատր վ� մ է նաև հա յե րին օգ ն� թ յ� ն ց�  ցա-
բե րած Ռ�  սաս տա նի կամ վարձ կան նե րի �  ա հա բե կիչ նե րի գոր ծո նով15վվ : 
14 Կոնդիցիոնալիզմը (առաջացել է լատ. conditio՝ պայման բառից) փիլիսոփայական � սմ� նք
է, որը պատճառ հասկաց� թյ� նը փոխարին� մ է պայմանների համալիր (կոմպլեքս)
հասկաց� թյամբ: Այսինքն՝ երև� յթների մի ջև պատճառական կապը դիտարկ� մ է ոչ թե 
պատճառ-հետևանք, այլ պայմանների համախ� մբ-հետևանք մոդելի դիրքերից: Տվյալ 
պարագայ� մ պարտ� թյան կոնդիցիոնալիստական մե կնաբան� թյ� ն ասելով նկատի � նենք 
այն, որ Արցախ� մ Ադրբեջանի կրած պարտ� թյ� նն ադրբեջանական քարոզչամե քենան
հիմն ական� մ  բացատր� մ է ոչ բարենպաստ պայմանների գործոնով՝ փորձելով արդարացնել 
քաղաքական առաջնորդների թեր� թյ� նները, հայկական կողմի ն ռես� րսային առ� մով 
քանիցս գերազանցող իրենց զորքերի անփառ� նակ� թյ� նը:
15 Զավեշտալի է, սակայն ադրբեջանական քարոզչամե քենան անգամ չեչեն ահաբեկիչներին 
է ներկայացն� մ որպես հայկական կողմի ց պատերազմի ն մասնակցածներ: Սա բացատր� մ 
են իբրև թե ՀՀ �  Չեչնիայի մի ջև առկա դաշնակցային հարաբեր� թյ� ններով և 
հակառ� սական քաղաքական� թյամբ (տե՛ս Ж. Мамедова, Н. Абасов. Чеченские наемники 
воевали в Нагорном Карабахе (2012), http://www.echo.az/article.php?aid=40653): Խոջալ� � մ 
ադրբեջանցիների «ցեղասպան� թյան» դիցը շրջանառ� թյան մե ջ դնելով՝ ադրբեջանական 
քարոզչամե քենան հաճախ նշ� մ է, որ հայերը Ստեփանակերտ� մ տեղակայված 366-րդ 
մոտոհրաձգային գնդի անձնակազմի  և ծանր զրահատեխնիկայի աջակց� թյամբ գրավեցին 
Խոջալ� ն (տե՛ս Геноцид в Ходжалы - одно из самых чудовищных преступлений ХХ века, 
(2012), http://www.azeri.ru/az/karabakh/genocid_v_khojaly/): Արցախյան պատերազմ� մ կրած 
պարտ� թյան 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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Բա ցի այդ, որ պես լրա ց�  ցիչ ար դա րա ց� մ, շեշտ վ� մ էր ներ քա ղա քա կան 
լար վա ծ� թ յան և  երկ պա ռա կ� թ յ� ն նե րի գոր ծո նը: Այս ա ռ�  մով ո րո շա կի 
բա ցա ռ� թ յ� ն պետք է հա մա րել 1993 թվա կա նին Հ. Ա լի ևի՝ հե ռ� ս տա-
տե ս� թ յամբ և ռա դիո յով ժո ղովր դին � ղղ ված հա տ� կ �  ղեր ձը16, որ տեղ 
Ադր բե ջա նի նա խա գա հը խստա գ� յնս դա տա պար տ� մ էր (օ րի նակ՝ Զան-
գե լա ն� մ) խա ղաղ բնա կիչ նե րի հե ռա նա լ� ց ա ռաջ ադր բե ջան ցի զին վոր-)
նե րի զանգվա ծա յին փա խ� ս տի դեպ քե րը, հա յե րին դի մադ րե լ�  նրանց 
ան կա րո ղ� թ յ�  նը կամ ցան կ� թ յան բա ցա կա յ� թ յ�  նը: Ճիշտ է, այդ � -
ղեր ձ� մ Հ. Ա լի ևը ներ կա յաց ն� մ է նաև շատ զգ�  շա վոր տո ղեր՝ շեշ տե լով 
ադր բե ջա նա կան ժո ղովր դի խի զախ և հե րո սա կան լի նե լը, ին չը, հա մոզ-
ված ենք, նա խա պատ րաս տա կան հող և քա րոզ չա կան հիմք էր հե տա գա-
յ� մ ար տա քին թշնա մ�  խա ղա քար տը ակ տի վո րեն շրջա նա ռ� թ յան մե ջ 
դնե լ�  և ժո ղովր դի �  շադ ր� թ յ�  նը ներ քին խնդիր նե րից շե ղե լ�  հա մար: 
Պարզ է, որ Հ. Ա լի ևին այլ տար բե րակ չէր մն � մ, քան ռազ մա ճա կա տ� մ 
ադր բե ջա նա կան ժո ղովր դի հե րո սա կան և խի զախ կեր պա րը ա նար գող 
ազ գի դա վա ճան նե րի և  երկ յ�  ղած զին վոր նե րի գոր ծո նը վկա յա կո չե լը, 
սա կայն խնդիրն այն է, որ այդ բա ցատ ր� թ յ�  նը հաս կա նա լի է ա ռա վե լա-
պես քա րոզ չա կան ա ռա քե լ� թ յան, այլ ոչ թե պար տ� թ յան պատ ճառ նե րի 
գի տա կան վեր հան ման հա մա տեքս տ� մ: Այս տե սանկ յ�  նից �  շագ րավ է
իս րա յել ցի հրա պա րա կա խոս Մ. Բե լեն կ� ՝ ռ�  սա կան «Взгляд» է լեկտ րո-
նա յին պար բե րա կա նի հա մար նե րից մե  կ� մ (նո յեմ բեր 22, 2012) հրա պա-)
րակ ված հոդ վա ծը, որ տեղ հե ղի նա կը, թե պետ հպան ցի կո րեն, այ դ�  ա մե -
նայ նիվ Լ. Գ�  մի լ յո վի պա սիո նա ր� թ յան տե ս� թ յան դիր քե րից է փոր ձ� մ 
բա ցատ րել Ար ցա խ� մ ադր բե ջան ցի նե րի նկատ մամբ հայ կա կան կող մի  
հաղ թա նա կը: « Հա յե րի մե ջ,- գր� մ է Մ. Բե լեն կի յը,- ա վե լի շատ էին մար-
դիկ, ո րոնք պատ րաստ էին զոհ վել այն բա նի հա մար, որ Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղը դառ նա հայ կա կան, քան ադր բե ջան ցի նե րի մե ջ, ո րոնք պատ-
րաստ էին ի րենց կյան քը տալ հա ն$ ն այն բա նի, որ այդ տա րած քը 
պատ կա ներ Ադր բե ջա նին»17: Հա մա ձայ նե լով հոդ վա ծագ րի դի տարկ մա ն 

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
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հետ՝ այ ն�  ա մե  նայ նիվ հարկ ենք հա մա ր� մ ներ կա յաց նել մի  շատ կար ևոր 
նկա տա ռ� մ: Ար ցա խա հա յ� թ յան պայ քա րը նպա տակ �  ներ ոչ թե հայ-
կա կան դարձ նել Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը, այլ պատ մա կան հայ կա կան տա-
րած ք� մ ի րաց նել ինք նո րոշ ման իր ի րա վ� ն քը: Հ�  սանք, որ այս կո պիտ 
սխա լը ոչ թե դի տա վո ր� թ յան, այլ հե ղի նա կի ոչ լ� րջ վե րա բեր մ� ն քի կամ
չի մա ց� թ յան հետ ևանք է:

Հաս կա նա լի է, որ հետ պա տե րազ մա կան շրջա նի ադր բե ջա նա կան հա-
սա րա կ� թ յան մե ջ կա րող ենք փաս տել ռե սեն տի մե ն տի ձևա վո ր�  մը, ին-
չը երկ րի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց ո րո շա կիո րեն մա նի պ� լ յա ցիա նե րի
են թարկ վեց: Օգտ վե լով նավ թա դո լար նե րի ըն ձե ռած հնա րա վո ր� թ յ� ն նե-
րից՝ Ի. Ա լի ևը կա րո ղա ցավ ո րո շա կիո րեն «լե գի տի մաց նել» երկ ր� մ տի րող 
ա նար դա ր� թ յ� ն նե րը, խոս քի ա զա տ� թ յան սահ մա նա փա կ� մն  ե րը, քա-
ղա քա կան ընդ դի մա խոս նե րի դեմ կի րառ վող ռեպ րե սիվ մե  թոդ նե րը և  այլն: 
Ա սել կ�  զենք, որ չնա յած ադր բե ջա նա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րը շա ր�  նակ 
բարձ րա ձայ ն� մ են տնտե սա կան ա ռա ջըն թա ցի, քա ղա քա կան ա զա տ� թ-
յ� ն նե րի և մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յան ո լոր տ� մ «�  նե ցած 
ձեռք բե ր� մն  ե րի» մա սին, ինք նա կո չ� թ յան դիր քե րից Ադր բե ջա նը ներ-
կա յաց ն� մ են որ պես տա րա ծաշր ջա նի ա մե  նաա ռա ջա դեմ պե տ� թ յ� ն, 
իսկ մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ՝ լ� րջ դե րա կա տար, այ ն�  ա մե  նայ նիվ 
շատ լավ են հաս կա ն� մ, որ երկ ր� մ առ կա դժգո հ� թ յ� ն նե րը չեն կա րող 
բա ցար ձա կա պես ան տես վել: Այս ա ռ�  մով հատ կան շա կան է Զ. Գ�  լի ևի18

«« Հե ղա փո խ� թ յան � ր վա կա նը» շրջ� մ է Ադր բե ջա ն� մ» հոդ վա ծը, որ տեղ 
հե ղի նա կը ց� յց է տա լիս, որ Ադր բե ջա ն� մ շատ ա ռ� մն  ե րով ա վե լի ս� ր են 
ար տա հայտ ված այն խնդիր նե րը, ո րոնք հիմք են հան դի սա ցել ա րա բա կան 
երկր նե ր� մ տե ղի �  նե ցած հե ղա փո խ� թ յ� ն նե րի հա մար: Ադր բե ջա ն� մ 
հե ղա փո խա կան զար գա ց� մն  ե րը հա մա րե լով հա վա նա կան՝ ադր բե ջան-
ցի փոր ձա գե տը նշ� մ է, որ դրա նից խ�  սա փե լ�  հա մար իշ խա ն� թ յ� ն-
նե րը պետք է ի րա կան բա րե փո խ� մն  եր ա նեն: Այ լա պես «ավ տո րի տար
երկր նե րով շրջող և բո լո րին վա խեց նող «հե ղա փո խ$ թ յան $ ր վա կա-

18 Ադրբեջանցի Զաֆար Գ� լիևը փիլիսոփայական գիտ� թյ� նների թեկնած�  է, քաղաքական 
փորձագետ: 1995-2010թթ. գլխավորել է «Թ� րան» լրատվական գործակալ� թյան
վերլ� ծական ծառայ� թյ� նը: 2011 թվականին դարձել է ադրբեջանական «Ազադլիգ» թերթի 
գլխավոր խորհրդատ� , ռ� սաստանյան «Regnum» լրատվական գործակալ� թյան թղթակից 
է:
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նը» իս կա պես կա րող է նյ$  թա կա նա նալ Ադր բե ջա ն$ մ: Այդ ժա մա նակ 
պարզ կդառ նա, թե որ քան ար ժե երկ ր$ մ իշ խա ն$ թ յան հա մա կար գի 
կեն ս$  նա կ$ թ յան և  ա մե  նա կա րո ղ$ թ յան դի ցը»19: Պա տա հա կան չէ, որ 
ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան մի  կող մի ց հետ ևո ղա կա նո րեն փոր-
ձ� մ է ար մա տա վո րել ա լիև յան կլա նի իշ խա նա վար ման արդ յ�  նա վե տ� թ-
յան գա ղա փա րը, իսկ մյ� ս կող մի ց գի տակ ցե լով Ադր բե ջա ն� մ «ա րա-
բա կան գար նան»20 տե սա կան հնա րա վո ր� թ յ�  նը՝ փոր ձ� մ է ար տա քին 
19 З. Гулиев, Азербайджан после Гейдара Алиева, Regnum, М., 2011, с. 117.
20 «Արաբական գար� նը» ց� յցերի և հանրահավաքների հեղափոխական ալիք է, որը սկսվել 
է արաբական աշխարհ� մ 2010 թվականի դեկտեմբերի 18-ին: Այս երև� յթի համատեքստ� մ 
տեղի � նեցան հեղափոխ� թյ� ններ Թ� նիս� մ և Եգիպտոս� մ, քաղաքացիական 
պատերազմ Լիբիայ� մ, որն ավարտվեց իշխանափոխ� թյամբ: Բացի այդ, տեղի � նեցան 
ապստամբ� թյ� ններ Բահրեյն� մ, Սիրիայ� մ (այստեղ ավելի քան երկ�  տարի զինված 
բախ� մ է տեղի � նեն� մ գործող նախագահ Ասադի կողմն ակիցների կամ կանոնավոր զորքերի 
և ապստամբների մի ջև), Եմե ն� մ և այլն: Չնայած բողոքի և ընդվզման այս ալիքը սկսվեց և 
տարածվեց արաբական երկրներ� մ, այն էլ՝ գարնանը, որի պատճառով էլ երև� յթը անվանվեց 
«արաբական գար� ն», այն� ամե նայնիվ դա չի նշանակ� մ, թե այդօրինակ հեղափոխ� թյ� նների 
հնարավոր� թյ� նը պետք է դիտարկել սոսկ արաբական երկրների համատեքստ� մ: Բանն 
այն է, որ եզրի անվան� մը պայմանական է, կապված է հեղափոխական ալիքի «ծննդավայրի 
(արաբական երկրներ)» հետ: Մինչդեռ արաբական երկրներ� մ գործող իշխան� թյ� նների 
հանդեպ բողոքի, դժգոհ� թյ� նների մթնոլորտին համահ� նչ վիճակ գոյ� թյ� ն � նի նաև 
այլ պետ� թյ� ններ� մ, ինչը սկզբ� նքորեն թ� յլ է տալիս խոսել «արաբական գար� ն» 
երև� յթի աշխարհագր� թյան ընդլայնման, ոչ արաբական երկրներ� մ դրա դրսևոր� մն երի 
հնարավոր� թյան մասին: Այս տեսանկյ� նից բացառ� թյ� ն չէ նաև Ադրբեջանը, որտեղ 
որոշ փորձագետների համոզմամբ (օրինակ՝ Բր� նո դե Կորդյե) հեղափոխ� թյ� նների 
հնարավոր� թյ� նը երկարաժամկետ կտրվածքով մի անգամայն 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 գար� ն» երև� յթը 
մի անշանակ չի կարելի դիտարկել որպես  երկրներ� մ բարեփոխ� մն երի ներքին պահանջարկի 
դրսևոր� մ: Բանն այն է, որ որոշ հեղինակների կարծիքով, արաբական երկրներ� մ սկիզբ 
առած հեղափոխական ալիքի հետև� մ կանգնած են ծայրահեղական, ահաբեկչական 
կազմակերպ� թյ� ններ, որոնք օգտագործելով տարբեր երկրներ� մ առկա դժգոհ� թյ� նների 
ռես� րսը՝ կարողացան զարկ տալ հեղափոխական գործընթացների սկզբնավորմանը: Ասել 
կ� զենք, որ Ադրբեջանի պարագայ� մ արաբական գար� ն երև� յթի հնարավոր� թյան մասին 
խոսելիս նկատի � նենք այն, որ Ադրբեջան� մ առկա է դժգոհ� թյ� նների անհրաժեշտ ռես� րսը, 
որն արտաքին գործոնների ազդեց� թյան շնորհիվ սկզբ� նքորեն կարող է հեղափոխական 
զարգաց� մն երով � ղեկցվել: Այսինքն՝ դա ինքնին չի վկայ� մ այն մասին, որ ադրբեջանական 
հասարակ� թյան մե ջ առկա է ժողովրդավարական զարգաց� մն երի ներքին պահանջարկ: 
Այն առաջին հերթին վկայ� մ է այն մասին, որ Ադրբեջանի իշխան� թյ� նների հանդեպ 
դժգոհ� թյ� նները կարող են օգտագործվել իշխանափոխ� թյան համար: Հանգամանք, որն 
ադրբեջանական իշխան� թյ� ններին «ստիպ� մ» է շրջանառ� թյան մե ջ պահել արտաքին 
թշնամ�  կերպարը և կոնսպիրոլոգիական դավադր� թյ� նների «խաղաքարտը»:
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թշնա մի  նե րի, Ադր բե ջա նի դեմ կոնս պի րո լո գիա կան դա վադ ր� թ յ� ն նե րի 
գա ղա փարն ա ռա վել սր� թ յամբ մա տ�  ցել: Օ րի նակ, ադր բե ջա նա կան և 
մե ր ձիշ խա նա կան www.1news.az լրատ վա կան գոր ծա կա լ� թ յան կայ քէ ջ� մ 
2012 թվա կա նի նո յեմ բե րի 28-ին տեղ գտած խմբագ րա կան հոդ վա ծ� մ21

թե պետ ոչ բա ցա հայտ, սա կայն ակ նարկ վ� մ է այն մի տ քը, որ «British 
Petrolium»-ը կար ծես նպա տակ �  նի հե ղաշր ջ� մ ի րա կա նաց նե լ Ադր բե ջա-
ն� մ (հատ կան շա կան է, որ « Ռեգ ն� մ» լրատ վա կան գոր ծա կա լ� թ յ� նն այդ 
հոդ վա ծի առն չ� թ յամբ հրա պա րա կել է «BP-ն մ տադր ված է հե ղաշր ջ� մ 
ի րա կա նաց նել Ադր բե ջա ն� մ» խո րագ րով նյ� թ)» : Նշ ված խմբագ րա կա նի 
հե ղի նա կը, քննա դա տե լով բրի տա նա կան մա մ�  լ� մ տեղ գտած այն հոդ-
ված նե րը, ո րոնք Ադր բե ջա նը ներկայացն� մ են բացասական լ� յսի ներքո 
(մե նք կասեինք՝ իրական� թյանը համապատասխան), դրանց� մ տեսն� մ 
է BP-ի «ձեռագիրը», ինչը բացատր� մ է նրանով, որ վերջերս Ի. Ալիևը 
խստորեն քննադատել էր BP ընկեր� թյանը: Հոդված� մ հանգամանալից 
ներկայացնելով BP-ի գործ� նե� թյան «մ� թ» կողմե րը (պետ� թյ� նների 
ներքին գործերին մի ջամտել, հեղաշրջ� մն եր ծրագրել �  իրականացնել 
և այլն)՝ հեղինակը փորձ� մ է ընթերցողին նրբորեն հասկացնել, որ ՝
բրիտանական մամ� լի քննադատական հոդվածներն էլ պետք է բացատրել 
Ադրբեջանի իշխան� թյ� նների վրա ճնշ� մ գործադրել� , նրանց անկախ
քաղաքական� թյ� նը չհանդ� րժել�  փաստով:

Ճիշտ է, Ադր բե ջա նի նա խա գա հի և BP-ի մի ջև նախ կի ն� մ ի հայտ 
ե կած բա ցա հայտ լար վա ծ� թ յ�  նը ո րո շա կիո րեն մն ա ցել է անց յա լ� մ, սա-
կայն նկա տենք, որ նշված հոդ վա ծի փաս տը բա վա կա նին խո ս� ն է. այն 
հ�  շ� մ է Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի գոր ծե լաո ճի մա սին: Բանն այն է, 
որ ա ռա ջի կա ընտ ր� թ յ� ն նե ր� մ Ա լի ևը կա րիք է �  նե նա լ�  ընդ դի մա դիր-
նե րի բո ղո քի ակ ցիա նե րը ռեպ րե սիվ մե  թոդ նե րով ճնշե լ� , իսկ այդ ճնշ� -
մը հիմն  ա վոր դարձ նե լ�  հա մար հար կա վոր է գոր ծող իշ խա ն� թ յ� ն նե րի 
դեմ պայ քար մղող նե րի օ տա րա ծին ֆի նան սա վոր ման կամ � ղ ղորդ ման 
մի տ քը ար մա տա վո րել: Այ սինքն՝ ե թե անց յա լ� մ BP-ն  էր վտանգ ներ կա-
յաց ն� մ, ա պա այ սօր այն կփո խա րին վի մե կ այլ ս� բ յեկ տով: Այ սինքն՝ 
«ազ գի փրկիչ» Հ. Ա լի ևի գոր ծի շա ր�  նա կող Ի.Ա լի ևը նվի րա կան պայ քար
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 մղ� մ ինչ պես ներ պե տա կան խնդիր նե րի վե րաց ման և ժո ղովր դի հոգ սը 
թեթ ևաց նե լ� , այն պես էլ ար տա քին թշնա մի  նե րի դա վադ ր� թ յ� ն նե րին և 
«Արև մ� տ քի եր կա կի ստան դարտ նե րի» քա ղա քա կա ն� թ յա նը դի մագ րա-
վե լ�  � ղ ղ� թ յամբ: Իսկ այս հա մա տեքս տ� մ ներ քին խնդիր նե րի գո յ� թ-
յ�  նը պետք է բա ցատ րել ոչ թե կա ռա վար ման ա նարդ յ�  նա վե տ� թ յամբ, 
այլ ար տա քին թշնա մի  նե րի ակ տիվ գոր ծ�  նե� թ յամբ: Այս տե սանկ յ�  նից 
Ա լի ևին չի կա րե լի թե րագ նա հա տել, քա նի որ իր քա րոզ չա մե  քե նա յի մի  ջո-
ցով հետ ևո ղա կա նո րեն նպաս տ� մ է ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան մա-
սին թյ� ր պատ կե րա ց� մ �  նե ցող սերն դի ձևա վոր մա նը, ո րը սրբա զան 
գործ պետք է հա մա րի հա յատ յա ց� թ յ�  նը և  իր կյան քի դժվա ր� թ յ� ն նե րը 
բա ցատ րի հայ կա կան լոբ բին գի, ՀՀ-ի և հա մայն հա յ� թ յան գո յ� թ յամբ: 
Այս տեղ գ�  ցե ար տա ռոց ո չինչ չկա, սա կայն մի այն ա ռա ջին հա յաց քից: 
Աս վածն ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե անդ րա դարձ կա տա րենք մարդ-
կա յին պա հանջ մ� նք նե րի մա սին տե ս� թ յ� ն նե ր� մ տեղ գտած գա ղա-
փար նե րին, այդ թվ� մ՝ հոգեբան Մաս լո�  ի պա հանջ մ� նք նե րի բ� ր գին22: 
Ըստ այդ տե ս� թ յան կամ պա հանջ մ� նք նե րի բ� ր գի՝ մար դիկ �  նեն մի  
շարք հիմն  ա րար, ա ռանց քա յին նշա նա կ� թ յ� ն �  նե ցող պա հանջ մ� նք-
ներ, ո րոնք պետք է բա վա րար վեն: Հա կա ռակ դեպ ք� մ՝ կա րող են ան-
խ�  սա փե լի դառ նալ ա պա կա ռ�  ցո ղա կան վար քագ ծի դրսևո ր� մն  ե րը, 
ագ րե սի վ� թ յ�  նը, խռո վ� թ յ� ն նե րը և  այլն: Այդ պա հանջ մ� նք նե րի շար-
քին Մաս լո� ն դա ս� մ է նաև ինք նար տա հայտ ման, ճա նաչ ված լի նե լ�  և  
այլ հիմն  ա րար պա հանջ մ� նք ներ: Չ նա յած այն բա նին, որ պա հանջ մ� նք-
նե րի բրգաձև աս տի ճա նա կար գ� մ ա վե լի բարձր դիրք գրա վող պա հանջ-
մ� նք նե րը Մաս լո� ն հա մա ր� մ է պա կաս «կար ևոր կամ ազ դե ցիկ», քան 
ա ռա վել ցածր դիրք գրա վող նե րը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ դա չի նշա նա կ� մ, թե 
բ� ր գի վե րին մա կար դակ նե րը ներ կա յաց նող պա հանջ մ� նք նե րը չ�  նեն 
հիմն  ա րար նշա նա կ� թ յ� ն: Ան շ� շտ, ո րոշ վե րա պա հ� մն  ե րով կա րե լի է 
հա մա ձայ նել Մաս լո�  ի գնա հա տա կան նե րին, քա նի որ, ինչ պես ար դա րա-
ցիո րեն նշ� մ է Ռ. Ռ�  բինշ տեյ նը (հիմն  վե լով Ժ. Բար թո նի  մտքե րի վրա), 
ինք ն� թ յան և ճա նաչ ված լի նե լ�  պա հանջ մ� նք նե րի չբա վա րա ր� մն  ա վե-
լի շ� տ կա րող է �  ղեկց վել բռն� թ յ� ն նե րով, քան նյ�  թա կան պա հանջ-
մ� նք նե րի կամ ցան կ� թ յ� ն նե րի չբա վա րա ր�  մը: Աշ խա տան քը կամ տ� -

22 Տե՛ս А. Маслоу, Мотивация и личность, // Перевод А.М.Татлыбаевой, СПб.: Евразия, 1999.
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նը կորց նե լիս մար դիկ ոչ մի շտ են խռո վ� թ յ� ն բարձ րաց ն� մ, բայց բավ 
է նրանց փոր ձենք զրկել ան հա տա կան կամ խմբա յին ինք ն� թ յ�  նից (կամ 
վտան գենք այն), ա պա ա մե ն րո պե կա րող ենք սպա սել ապս տամ բ� թ-
յ� ն23: Այ սինքն՝ մար դը կա րող է ո րո շա կի կրա վո րա կա ն� թ յ� ն դրսևո-
րել իր սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի բա րե լավ ման հա մար պայ քա րե լ�  
հար ց� մ, սա կայն կան պա հանջ մ� նք ներ, ո րոնց չբա վա րա ր�  մը կա րող 
է հան գեց նել ագ րե սի վ� թ յան, պայ քա րի և  ակ տիվ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի: 
Դ րանք են՝ ինք նաի րաց ման, ինք նար տա հայտ ման կամ ինք ն� թ յան ճա-
նաչ ման պա հանջ մ� նք նե րը: Միով բա նիվ՝ մարդ կա րող է հան դ� ր ժել ֆի-
զիո լո գիա կան պա հանջ մ� նք նե րի թեր բա վա րա ր�  մը, սա կայն չի կա րող 
ան տար բեր լի նել իր ես-կոն ցեպ ցիա յի ա ռանց քը կազ մող պա հանջ մ� նք-
նե րի չբա վա րար ման հան դեպ:

Աս վա ծի վկա յ� թ յ� ն նե րից է վեր ջերս մե ծ աղ մ� կ հա նած և  իս լա մա-
կան աշ խար հը ցնցած « Մ$  ս$ լ ման նե րի ան մե  ղ$ թ յ$  նը» ֆիլ մը, ո րը, 
ըն կալ վե լով որ պես հար ված իս լա մա կան ինք ն� թ յա նը, բե րեց բո ղո քի
ան նա խա դեպ ակ ցիա նե րի և ս պա ն� թ յ� ն նե րի24: Իս լա մա կան աշ խար-
հը կա րող է հան դ� ր ժել Արև մ� տ քի թշնա մա կան վե րա բեր մ� ն քը իս լա-
մա կան երկ րի նկատ մամբ, բայց չի կա րող հան դ� ր ժել ոտնձ գ� թ յ� նն իր 
ինք ն� թ յան ա ռանց քը հան դի սա ցող իս լա մի  կամ իս լա մա կան ար ժեք նե րի 
նկատ մամբ: Աս վա ծի հա մա տեքս տ� մ մի ան գա մայն հաս կա նա լի է դառ-
ն� մ, թե ին չ�  ա լիև յան ռե ժի մի  հա մար կեն սա կան նշա նա կ� թ յ� ն �  ներ 
և  �  նի կեղ ծիք նե րի վրա խարսխ ված կրթա կան բա րե փո խ� մն  եր ի րա կա-
նաց նե լը, Ադր բե ջա նի պատ մ� թ յ�  նը հե ռա վոր անց յա լի հետ կամր ջե լը, 
ո րո շա կիո րեն նոր ես-կոն ցեպ ցիա �  նե ցող սե ր� նդ ձևա վո րե լը25: Ադր-

23 Տե՛ս «Կոնֆլիկտ: Վերլ$ ծ$ թյ$ նից մի նչև մի ջամտ$ թյ$ ն», //Խմբագիրներ՝ Սանդրա
Չենդելին, Դանիել Դրաքման, Լարիսա Ֆաստ, Եր., Զանգակ-97, 2007, էջ 91:
24 Օրինակ՝ 2012 թվականի սեպտեմբերին Բենգազի� մ և Կահիրե� մ ամե րիկյան 
դիվանագիտական առաքել� թյ� նները հարձակման ենթարկվեցին, որին զոհ դարձան 
Լիբիայ� մ ԱՄՆ դեսպանը և հյ� պատոսարանի ևս երեք աշխատակից: Հարձակման 
պատճառն էր համացանց� մ «Մ� ս� լմանների անմե ղ� թյ� նը» ֆիլմի  դրվագների 
հայտնվելը: Բացի այդ, ֆիլմի  դեմ բողոքի հսկայական ալիք էր բարձրացել մահմե դական 
բազմաթիվ երկրներ� մ: Բողոքավորները պահանջ� մ էին խստագ� յնս պատժել ֆիլմի  
հեղինակներին: Հատկանշական է, որ, օրինակ, Կահիրեի քրեական դատարանը 2013 թ. 
հ� նվարին հաստատել է ֆիլմը ստեղծողների մահվան դատավճիռը (այն կայացվել է առանց 
մե ղադրյալների ներկայ� թյան և մահապատժի մի ջոց է ընտրվել կախաղանը):
25 Այս հարցերը հանգամանալից քննարկվ� մ են աշխատանքի 2-րդ գլխ� մ:
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բե ջան ց�  ինք ն� թ յան հա մա կար գ� մ փոր ձե լով հաս տա տել Ադր բե ջա նի 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յան, Ար ցա խի ադր բե ջա նա պատ կա ն� թ-
յան և  ադր բե ջան ցի նե րի «փա ռա հեղ մշա կ�  թա յին անց յա լի �  ներ կա յի» 
ար ժեք-գա ղա փար նե րը՝ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը մի  կող մի ց ձևա-
վո ր� մ են ներ քին մի աս նա կա ն� թ յան ա պա հով ման հար թակ, իսկ մյ� ս 
կող մի ց (հի շենք Մաս լո�  ի պա հանջ մ� նք նե րի բ� ր գը և Ռ�  բինշ տեյ նի մո-
տե ց�  մը) հնա րա վո րինս զսպ$ մ են այլ պա հանջ մ$ նք նե րի բա վա րար-
ման հա մար պայ քար մղե լ$  ցան կ$ թ յ$  նը:

Թե պետ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն ներն ի րենց պե տ� թ յան ներ ս� մ 
կա րո ղա ցել են հա ջո ղ� թ յ� ն ար ձա նագ րել հա կա հայ կա կան տրա մադ-
ր� թ յ� ն նե րի խո րաց ման ա ռ�  մով, այ ն�  ա մե  նայ նիվ դրա նից շար քա յին 
ադր բե ջան ցին և Ադր բե ջա նը բնավ չեն շա հել: Հա յատ յաց քա ղա քա կա-
ն� թ յամբ նրանք կա մա թե ա կա մա վտան գ� մ են ի րենց պե տ� թ յան և 
տա րա ծաշր ջա նի անվ տան գ� թ յ�  նը, իսկ ի րա վի ճա կա յին «հաղ թա նակ-
ներ» տո նե լով՝ քայլ կա տա ր� մ դե պի հնա րա վոր ռազ մա վա րա կան պար-
տ� թ յ� ն, քա նի որ ժա մա նա կա կից աշ խար հը հա մա գոր ծակ ց� թ յան 
տրա մա բա ն� թ յամբ է ա ռաջ նորդ վ� մ:
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2. Քաղաքական ժառանգական$ թյ$ նը և մի ջազգային 
հանդ$ րժողական$ թյ$ նը

Ադր բե ջա նի կող մի ց պե տա կան մա կար դա կով ի րա կա նաց վող հա-
յատ յաց քա րոզ չա կան քա ղա քա կա ն� թ յան վեր լ�  ծ� թ յ�  նը թ� յլ է տա լիս
պնդե լ, որ այդ հա յատ յա ց� թ յ�  նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րի շար ք� մ 
ա ռանձ նա հա տ� կ տեղ է զբա ղեց ն� մ ա լիև յան կլա նի ինք նա վե րար տադր-
ման ցան կ� թ յ�  նը: Բա ցի այդ,  Ադր բե ջա նի ռա սիզմ �  այ լատ յա ց� թ յ� ն 
քա րո զող քա ղա քա կա ն� թ յա նը նպաս տ� մ է նաև մի  ջազ գա յին հան ր� թ-
յան «ա նա տամ» քննա դա տ� թ յ�  նը կամ է ներ գե տիկ «հան դ� ր ժո ղա կա-
ն� թ յ�  նը»:

Նավ թա յին ռե ս� րս նե րի և Եվ րո պա յի է ներ գե տիկ անվ տան գ� թ յան 
խա ղա քար տի շա հարկ մամբ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը երկարամյա 
կտրվածքով ա ռա վել ան կաշ կանդ ա պա հո վ� մ են հա յատ յա ց� թ յան և
ոչ ժո ղովր դա վա րա կան հա մա կար գի կերտ ման վե րըն թաց շար ժը: Պա-
տա հա կան չէ, որ ի տար բե ր� թ յ� ն 1990-ա կան նե րի՝ 2000-ա կան նե րին 
(մաս նա վո րա պես Հեյ դար Ա լի ևից նա խա գա հի պաշ տո նը «ժա ռա գ� թ յ� ն» 
ստա ցած Իլ համ Ա լի ևի օ րոք) Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա-)
ն� թ յ�  նը ձեռք բե րեց նո րա նոր շեշ տադ ր� մն  եր և  աչ քի ըն կավ հաս-
ցեա կա ն� թ յան ա պա հով ման արդ յ�  նա վետ տեխ նո լո գիա նե րով: Պետք 
է փաս տել, որ դեռևս Հեյ դար Ա լի ևի իշ խա նա վա ր� թ յան շրջա ն� մ Ադր-
բե ջա նը ի զո ր�  գտնվեց մշա կե լ հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա ն� թ յան 
նոր կող մե ր, ո րոն ցից է, թերևս, « Խո ջա լ�  ի ցե ղաս պա ն� թ յ� ն» կոչ ված 
քա ղա քա կան դի ցը, ին չի տրա մա բա նա կան շա ր�  նա կ� թ յ� նն էր 1998թ. 
մար տին Հ. Ա լի ևի կող մի ց  «ադր բե ջան ցի նե րի ցե ղաս պա ն$ թ յան հրա-
մա նագ րի» ստո րագ ր�  մը: Քա ղա քա կան այս դի ցի հան դեպ հայ կա կան 
կող մի  ոչ հա մա պա տաս խան և կան խար գե լող պա տաս խա նը հան գեց րեց 
նրան, որ ար դեն Ի. Ա լի ևի օ րոք այն ակ տիվ շրջա նա ռ� թ յ� ն գտավ ոչ 
մի այն ներ քին, այլև ար տա քին լսա րա նի շրջա նակ նե ր� մ: Ֆի նան սա կան 
լ� րջ ռե ս� րս նե րի գոր ծադր մամբ Խո ջա լ�  ի դի ցը քննարկ վեց տար բեր 
պե տ� թ յ� ն նե րի օ րենս դիր մար մի ն նե ր� մ, ին չը, ան շ� շտ, խիստ վտան-
գա վոր է, քան զի կար ևորն այն չէ` դի ցը հա մա պա տաս խա ն$ մ է ի րա կա-
ն$ թ յա նը, թե ոչ, այլ այն, որ հա վատն առ դից կա րող է հա մա պա տաս-
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խան վար քագ ծա յին մո դե լի հիմք դառնալ: Մարդ կ� թ յան պատ մ� թ յան 
մե ջ քա ղա քա կան դի ցե րի �  դրան ցով պայ մա նա վոր ված հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի օ րի նակ նե րը բազ մա թիվ են26:

Ոչ հե ռա վոր անց յա լ� մ նա ցիստ նե րի ստեղ ծած քա ղա քա կան դի ցե րը 
ոչ մի այն ար մա տա վոր վե ցին, այլև գեր մա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ հիմք 
հան դի սա ցան ծա վա լա պաշ տա կան և  այ լատ յա ց� թ յան վրա խարսխ ված 
պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն ծա վա լե լ�  հա մար: Իսկ սա վկա յ� մ է այն 
մա սին, որ տե ղե կատ վա կան անվ տան գ� թ յան խնդիր �  նե ցող պե տ� թ-
յ� ն նե րը կանգ նած են ոչ մի այն ռա ցիո նալ, այլև ի ռա ցիո նալ հիմ քեր �  նե-
ցող տե ղե կատ վա կան հոս քե րի դեմ պայ քա րե լ�  հրա մա յա կա նի ներ քո:

Աս վա ծը, ինչ պես ար դեն ակ նարկ վել է, բա ցա ռ� թ յ� ն չէ նաև ՀՀ պա-
րա գա յ� մ, քա նի որ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան նավ թա դո լար նե-
րի ըն ձե ռած հնա րա վո ր� թ յ� ն նե րի շնոր հիվ հետ ևո ղա կա նո րեն շրջա նա-

26 Ինչպես գիտենք՝ 20-րդ դար� մ ռասայաբան� թյան, եվգենիկայի զարգացմանը զ� գահեռ 
մե ծ հետաքրքր� թյ� ն էր ձևավորվել արյան հիմն ախնդրի նկատմամբ և գաղտնաբանական 
տարբեր � ղղ� թյ� ններ� մ արյանը ազգային ոգ�  և ազգային ինքն� թյան պահպանման 
տեսանկյ� նից վերագրվ� մ էին համակարգաստեղծ հատկ� թյ� ններ: Իրող� թյ� ն, որն 
իր դրսևոր� մն երն է � նեցել տեսական մտք� մ, ինչպես նաև աչքի է ընկել գործնական 
կիրառմամբ: Այս տեսանկյ� նից բավականին � շագրավ է այն հանգամանքը, որ թեոսոֆիայի 
հիմն ադիրներից մե կի՝ Ռ. Շթայների գաղտնի դասախոս� թյ� ններին (որտեղ հեղինակը 
ներկայացրել է էնդոգամի այի և էկզոգամի այի տեղն �  դերը ես-ի, ինքն� թյան պահպանման 
գործ� մ) ներկա են գտնվել նաև կոմ� նիստական կ� սակց� թյան երևելիներից շատերը, 
որոնք էլ հետագայ� մ, ըստ որոշ հեղինակների, փորձել են այդ գաղափարները կենսագործել:
Նշելով, որ արյան վերաբերյալ շթայներյան դասախոս� թյ� նների ակտիվ � նկնդիրներից 
էին կոմ� նիստական կ� սակց� թյան առաջնորդներ Լենինը, Բոգդանովը և այլոք՝ Դ. 
Բակսանը  հակված էր կարծել� , որ անգամ ինտերնացիոնալիզմի  իրականաց� մը իր իսկ 
հիմք� մ � ներ արյ� նախառն� թյան սկզբ� նքը: Վկայակոչելով այն հանգամանքը, որ 
Խորհրդային Մի� թյան մե ջ խրախ� սվ� մ էին մի ջէթնիկական, ազգամի ջյան կամ խառնացեղ 
ամ� սն� թյ� նները, ինչպես նաև դոնորական արյան կամավոր-ստիպողական տարբերակը՝ 
հեղինակը բացառված չէր համար� մ, որ յ� րահատ� կ հեղ� կի՝ արյան վիթխարի ծավալները 
օգտագործվ� մ էին ինտերնացիոնալիզմի  կայացման համար, ինչը ենթադր� մ էր նաև 
կենսաբանական մե րձեց� մ, այսինքն՝ տվյալ ազգից ստացված դոնորական արյ� նը տրվ� մ 
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 կ� զենք, որ տվյալ պարագայ� մ արյան դիցարար� թյ� նը և մի ստիֆիկացիան 
համապատասխան դրական վերաբերմ� նքի պարագայ� մ կարող են սոցիալ-քաղաքական 
հնչեղ� թյ� ն ստանալ և մի տված լինել իրական� թյան փոփոխմանը (այս մասին տե՛ս Ա.
Սարգսյան, Փիլիսոփայականը և գաղափարախոսականը Գարեգին Նժդեհի տեսական 
ժառանգ� թյան մե ջ, Եր., 2011): 
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ռ� թ յան մե ջ է դն� մ ինչ պես սե փա կան բնակ չ� թ յա նը, այն պես էլ մի  ջազ-
գա յին հան ր� թ յա նը մո լո րեց նող տա րաբ ն� յթ դի ցեր: Վեր ջին ներս հա մա-
տեքս տ� մ հա յե րը և հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րը ներ կա յաց վ� մ են խիստ 
բա ցա սա կան լ� յ սի ներ քո, ին չը, բնա կա նա բար, ա ռա վել քան հրա տապ 
է դարձ ն� մ ադր բե ջա նա կան դի ցա րա ր� թ յա նից պաշտ պան վե լը և, ին չ�  
ոչ, դրան պատ շաճ հա կա հար ված տա լը: Կոնկ րետ Խո ջա լ�  ի դի ցի (ադր-
բե ջան ցի նե րի «ցե ղաս պա ն� թ յան») հետ կապ ված մար տահ րա վեր նե րին )
հայ կա կան կող մը թե պետ ո րո շա կի �  շա ց�  մով, սա կայն ծան րակ շիռ կեր-
պով ար ձա գան քեց (նաև շա ր�  նա կ� մ է ար ձա գան քել)27՝ հիմն  ա վո րա պես
«մե ր կաց նե լով» Խո ջա լ�  ի դեպ քե րի առն չ� թ յամբ ադր բե ջա նա կան զեղ-
ծա րա ր� թ յ� ն ներն �  այդ գործող� թյ� ններին Ադր բե ջա նի անմի ջական 
մաս նակ ց� թ յ�  նը: Բարձր գնա հա տե լով կա տար ված աշ խա տանք նե րը՝ 
այ ն�  ա մե  նայ նիվ փաս տենք, որ Խո ջա լ�  ի դի ցի օ րի նա կը կա րող է նաև 
«�  ս�  ցո ղա կան» լի նել մե զ հա մար: Բանն այն է, որ Ադր բե ջա նի տե ղե կատ-
վա կան նա խա հար ձակ գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի հան դեպ եր բեմն  դրսևոր վող 
հայ կա կան կրա վո րա կա ն� թ յ�  նը բե ր� մ է նրան, որ «օ ձին բնից հա նե լ$  
և խեղ դե լ$  փո խա րեն» ստիպ ված ենք լի ն� մ ա վե լի շատ ռե ս� րս ներ և
ջան քեր գոր ծադ րել դրա հետ ևանք նե րը չե զո քաց նե լ�  կամ մե ղ մե  լ�  � ղ-
ղ� թ յամբ: Այս տե սանկ յ�  նից մաս նա կիո րեն կա րե լի է հա մա ձայ նել հայ-
27 Օրինակ՝ 2012 թ. փետրվարից հանդիսատեսի դատին ներկայացվեց «Սովի և կրակի մի ջև. 
իշխան� թյ� ն` կյանքերի գնով» ֆիլմը, որի ստեղծման աշխատանքներն իրականացվել էին ՀՀ 
նախագահի աշխատակազմի  «Հանրային կապերի և տեղեկատվ� թյան կենտրոնի» կողմի ց:
Ֆիլմ� մ ներկայացված են 1991 թվականի նոյեմբերից մի նչև 1992 թվականի փետրվարն ընկած 
ժամանակահատված� մ Ստեփանակերտի շրջափակման ճեղքման և Բաքվի քաղաքական
էլիտայի հանցավոր գործ� նե� թյան հետևանքով տեղի � նեցած դեպքերի,  Խոջալ� ի խաղաղ 
բնակչ� թյան մահվան պատճառների մասին հիմն ավոր փաստեր: Երկ�  մասից բաղկացած 
և նաև անգլերեն տարբերակով հանր� թյանը ներկայացված փաստավավերագրական այս 
ֆիլմ� մ ց� յց է տրվ� մ Խոջալ� ի օպերացիայի իրագործման անայլընտրանքայն� թյ� նը 
խաղաղ բնակչ� թյանը մահվան ճիրաններից դ� րս բերել�  առ� մով, ինչպես նաև այն 
կեղծիքները, որոնց շնորհիվ ադրբեջանական քարոզչամե քենան շրջանառ� թյան մե ջ դրեց 
Խոջալ� � մ ադրբեջանցիների «ցեղասպան� թյան» դիցը:  2010թ. փետրվարի 24-ին տեղի է 
� նեցել «Այլատյաց$ թյան կանխարգելման նախաձեռն$ թյան» կողմի ց ստեղծված http://
www.xocali.net/ կայքի շնորհանդեսը: Կայք� մ զետեղված փաստաթղթերը, վկայ� թյ� նները, 
լ� սանկարներն �  տեսանյ� թերը ներկայացն� մ են Խոջալ� ի կրակակետերի լռեցման 
մարտական գործող� թյ� նների, դրանց հաջորդած իրադարձ� թյ� նների իրական պատկերը: 
Փաստական նյ� թերով հար� ստ այս կայք� մ համոզիչ և հիմն ավոր կերպով վերհանվ� մ են
Խոջալ� ի դեպքերի մասին ադրբեջանական քարոզչամե քենայի ստեղծած դիցերը, անցյալի 
իրող� թյ� նների խեղաթյ� րման, փաստերի աղճատման տեխնոլոգիաները և այլն: 



33

կա կան փոր ձա գի տա կան շրջանակներ� մ տեղ գտած այն դի տարկ ման 
հետ, որ ե թե նախ կի ն� մ կար մտա հո գ� թ յ� ն Ադր բե ջա նի ա հագ նա ցող 
քա րոզ չ� թ յա նը ար ձա գան քե լ�  ա ռ�  մով, ա պա «այ սօր ար դեն կա րե լի 
է փաս տել, որ վեր ջինս իր հիմն  ա կան և կրկն վող գծե րով ճա նա չե լի և 
կան խա տե սե լի է ինչ պես ո լոր տի մաս նա գետ նե րի, այն պես էլ ա վե լի
լայն շրջա նակ նե րի հա մար։ Հան գա մա նա լի կա ռ$ ց ված քա յին վեր լ$ -
ծ$ թ յան են են թարկ վել Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան ին ֆո հա մա կար-
գի հիմն  ա կան բա ղադ րիչ նե րը, թե զե րը, $ ղ ղ$ թ յ$ ն նե րը, մի  ջոց նե րը, 
հա կազ դե ց$ թ յան $  ղի նե րը, ադր բե ջա նա կան քա րոզ չ$ թ յան ար տադ-
րան քի տի ր$ յ թը՝ հա տ$ կ $ ղղ վա ծ$ թ յան կայ քե րից մի նչև օ տա րա լե-
զ$  կեղծ գի տա կան հրա պա րա կ$ մն  եր»28: Բանն այն  է, որ ե թե Ադր բե-
ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան հիմն  ա կան 
թե զե րի և  � ղ ղ� թ յ� ն նե րի առն չ� թ յամբ իս կա պես գործ �  նենք ո րո շա կի 
կան խա տե սե լի� թ յան հետ, ա պա ն� յն վստա հ� թ յամբ չի կա րե լի խո սել 
բո լոր այն մե  խա նիզմն  ե րի մա սին, ո րոնք մի տ ված են այդ թե զե րի հան րայ-
նաց մա նը և մի  ջազ գա յին հնչե ղ� թ յան բարձ րա ձայն մա նը: Հան գա մանք, 
ո րի հան դեպ հե տա զո տա կան կրա վո րա կա ն� թ յ� նն �  ինս տի տ�  ցիո նալ 
ոչ նա խա հար ձա կ� թ յ�  նը կա րող են �  ղեկց վել քա ղա քա կան և քա րոզ չա-
կան «շո գե քար շից» �  շա նա լ�  եր և� յ թով: 

Վե րա դառ նա լով Հեյ դար և Իլ համ Ա լիև նե րի հա կա հայ կա կան քա րոզ-
չ� թ յան բն�  թագ րա կան գծե րի պատ ճա ռա գի տ� թ յան խնդրին՝ փաս-
տենք, որ Ա լիև ա վա գի ոչ-կոշտ ավ տո րի տա րիզ մը (ի հա մե  մատ կրտսեր 
Ա լի ևի), ոչ-ծայ րա հե ղաց ված հա կա հայ կա կա ն� թ յ� նն �  քա րոզ չա կան 
հա րա բե րա կան «զսպվա ծ� թ յ�  նը» ա մե  նից ա ռաջ ի րո ղ� թ յ� ն նե րին 
ա ռա վել սթափ ար ձա գան քե լ�  քա ղա քա կան փոր ձա ռ� թ յան, այլ ոչ ժո-
ղովր դա վա րա կան և մար դա սի րա կան ար ժեք նե րին հըն թացս մո տե նա լ�  
ներ քին նպա տա կադր ման հետ ևանք էին: Ի հա վաս տ� մն  աս վա ծի` կա րող 
են հան դես գալ հետև յալ գոր ծոն նե րը.

1. Հեյ դար Ա լի ևի էթ նո կենտ րոն և հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա ն� թ-
յ� նն իր դրսևո ր� մն  երն է �  նե ցել նաև HOMO SOVIETICUS-ի կերտ ման 
ժա մա նա կաշր ջա ն� մ, երբ օգ տա գոր ծե լով ադ մի  նիստ րա տիվ ռե ս� րս-

28 Ս. Ման$ սյան, Ադրբեջանի հակահայ քարոզչ� թյան յ� րահատ� կ դր� թյ� նը (2012), http://
noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=5055
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ներն �  իր պաշ տո նա կան դիր քը՝ Ադր բե ջա նի հան գ� ց յալ նա խա գա հը 
շա ր�  նա կ� մ էր նպաս տել Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ ա վան դ� յթ դար ձած 
ԼՂԻՄ-ի հա յա թափ ման և հիմն  ա կա ն� մ թյ� ր քա կան տար րե րով վե րաբ-
նա կեց ման հետ ևո ղա կան քա ղա քա կա ն� թ յա նը:

2. Հաս կա նա լի է, որ ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ կրած պար տ� թ յ�  նից
հե տո զի նա դա դա րի «ա ղեր սով» ներ կա յա ցած Հ. Ա լի ևի �  իր կլա նի իշ-
խա նա վար ման հա մար փրկ� թ յան խա րիսխ կա րող էր հան դի սա նալ ար-
տա քին թշնա մ�  և ն րա դաշ նա կից նե րի գո յ� թ յ�  նը, ո րոնց գոր ծակ ց� թ-
յան և նե րադր բե ջա նա կան երկ պա ռա կ� թ յ� ն նե րի թե զե րը կա րող էին 
«ա զա տել» Ա լի ևին պար տ� թ յան պա տաս խա նատ վ� թ յան բե ռից: Բա ցի 
այդ, թվա բա նա կան մա նի պ� լ յա ցիա նե րի արդ յ� նք հան դի սա ցող իբր մե կ
մի  լիոն փախս տա կան նե րի և ներ քին տե ղա հան ված նե րի գո յ� թ յ�  նը, իր 
հեր թին, կա րող էր ար դա րաց նել շար քա յին ադր բե ջան ցի նե րի կյան քի ոչ
բա րե կե ցիկ լի նե լը և մի  ջազ գա յին հար թա կ� մ հա կա հայ կա կան տրա մադ-
ր� թ յ� ն նե րի ար տա հայ տ�  մը: 

3. Կառավարման բռնապետական կամ կոշտ ավտորիտար մե թոդների
խիստ հետևողական կիրառ� մն  առավել խոցելի կդարձներ Հ. Ալիևի
դիրքերը: Էթնիկական ինքնագիտակց� թյան հնարավոր զարթոնքի
վտանգի պայմաններ� մ և սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակ� մ
ազգաբնակչ� թյանը անհրաժեշտ էր ներկայանալ իմաստ� ն, հանդ� րժող 
և պատմական «արդար� թյ� նը» վերականգնել�  վճռական� թյ� ն 
� նեցող քաղաքական գործչի կամ ազգային առաջնորդի կերպարով: 
Ավելին, կրտսեր Ալիևի համե մատ� թյամբ՝ հանգամանքների բեր� մով 
առավել «հանդ� րժողական» ավագ Ալիևը խնդիր � ներ նաև մի ջազգային
հանր� թյան կողմի ց ընկալելի� թյան, քանզի իր իշխանավարման 
մի այն վերջին երկ� -երեք տարիների ընթացք� մ  է, որ  նավթի և գազի 
պաշարների  խաղաքարտով ավագ Ալիևը կարող էր հող նախապատրաստել 
քաղաքական անկաշկանդ առևտրի կամ շահարկ� մն երի համար:

Չնայած Ադրբեջանի անկախաց� մի ց ի վեր հակահայկական 
քարոզչ� թյ� նը տիպական է եղել Ադրբեջանի իշխան� թյ� նների 
և հասարակական տարբեր շրջանակների գործ� նե� թյանը, 
այն� ամե նայնիվ 2003 թվականին Ի. Ալիևի իշխան� թյան գալը 
նշանավորվեց հակահայկական քարոզչ� թյան նոր և առավել 
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վտանգավոր որակներով: Հանգամանք, որի հանդեպ տեսական �  
գործնական հետաքրքր� թյ� նների և քայլերի բացակայ� թյ� նը կարող 
է լ� րջ մարտահրավեր լինել ՀՀ և Արցախի ազգային անվտանգ� թյանը: 
Սա պայմանավորված  չէ  սոսկ նրանով, որ  Ադրբեջանի՝ պետական 
մակարդակով իրականացվող հակահայկական քաղաքական� թյ� նը 
ձևավոր� մ է անհանդ� րժողական սեր� նդ, այլ նրանով, որ 
նավթադոլարների կովկասյան «արքան» հակահայկական� թյ� նը 
կարողացել է տեղափոխել մի ջազգային հարթակ՝ որոշակիորեն 
ապահովելով իր «չեզոք� թյան» իմի տացիան: Շրջանառ� թյան մե ջ դնելով 
ֆինանսական վիթխարի ռես� րսներ՝ Ադրբեջանի իշխան� թյ� նները, 
օրինակ, կարողացել են Բ� նիաթովի և այլոց պատմագիտական 
«օբյեկտիվ� թյան» սկզբ� նքներով առաջնորդվող օտարերկրյա 
հետազոտողների կամ փորձագետների ծառայ� թյ� ններից օգտվել29լլ :
29 Հակահայկական քարոզչ� թյան նպատակով օտարերկրյա մասնագետների կամ 
փորձագետների ծառայ� թյ� ններից օգտվելը ադրբեջանական քարոզչամե քենայի համար 
� նի մե թոդաբանական և մարտավարական նշանակ� թյ� ն: Դրանով ադրբեջանական կողմը 
փորձ� մ է լրաց� ցիչ համոզչական� թյ� ն հաղորդել սեփական մոտեց� մն երին, ձևավորել 
այն կարծրատիպը, թե անգամ «չեզոք» կողմն  է փաստ� մ ադրբեջանական մոտեց� մն երի 
«ճշմարտ� թյ� նը»: Անդրադառնալով Ադրբեջանի հակահայկական  ինֆոքաղաքական� թյան 
մե թոդաբան� թյանը՝ փորձագետներից մե կն արդարացիորեն գր� մ է, որ դրա 
մարտավար� թյ� նը «աղբյ� րների դիվերսիֆիկացման պատրանք ձևավորելն է` հակահայկական 
գործող� թյ� ններ� մ ոչ մի այն տեղական, այլև օտարերկրյա հետազոտող գիտնականների 
�  լրագրողների ներգրավման մի ջոցով։ Ընդ որ� մ` կեղծ չեզոք օտարերկրացիների 
(ինչպիսիք են, օրինակ, Էրիխ Ֆայգլը և Յ� րիՊոմպեևը) ընդգրկ� մն  օգտագործվ� մ է նաև 
իբրև հակահայկական տեղեկատվական գործող� թյ� նների լեգիտիմացման մի ջոց: Խիստ 
կարևորվ� մ են նաև օտարերկրյա դիվանագետների և քաղաքական գործիչների ադրբեջանամե տ 
հայտարար� թյ� նները` դրանք ներկայացնելով իբրև մի ջազգային հանր� թյան օբյեկտիվ 
կարծիք» (Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը, Եր., Նորավանք, 
2009, էջ 47): Օտարերկրյա գիտնականների կամ փորձագետների ծառայ� թյ� ններից 
ադրբեջանական քարոզչամե քենայի օգտվել�  մասին է հ� շ� մ, օրինակ, www.aze.az  կայք� մ 
տեղ գտած այն հրապարակ� մը, որտեղ լ� սաբանվ� մ է Մոնտանա նահանգի համալսարանի 
պրոֆեսոր Թոմաս Հոլցի՝ Billings Gazette-� մ տպագրված հոդվածը: Վերջին� մ հոդվածագիրը 
«մաթեմատիկական ճշգրտ� թյամբ» ներկայացն� մ է Շ� շիի պատմ� թյան, Շ� շիի գրավման 
(իրական� մ՝ ազատագրման – Ա.Ս.) վերաբերյալ ադրբեջանական քարոզչամե քենայի 
դր� յթները՝ չմոռանալով ՀՀ-ին մե ղադրել էթնիկ զտ� մն եր իրականացնել�  մե ջ (տե՛ս Томас 
Гольц: Оккупация Шуши – символ этнической чистки, проводимой Арменией (2013), http://
aze.az/news_tomas_golc_okkupaciya_91795.html): Չբացառելով հիշատակված հոդվածի գոյ� թյան 
հնարավոր� թյ� նը և հոդվածագրի իրական կերպար լինելը՝ այն� ամե նայնիվ փաստենք, որ 
ադրբեջանական քարոզչամե քենայի դր� յթների և հոդվածի դր� յթների ն� յնական� թյ� նը 
«վկայ� մ» են  նավթադոլարների խաղացած դերի մասին:
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Վերջիններս իրենց «ակադեմի ական» հրապարակ� մն երով 
կամ զեկ� յցներով նաև արտասահմանյան լսարանին են հասցն� մ 
«հայկական ագրեսիայից» տ� ժած և արդար� թյան վերահաստատման 
կարոտ ադրբեջանցիների վերաբերյալ պատմական «ճշմարտ� թյ� նը»: 
Բացի այդ, Ադրբեջանի ֆինանսական ռես� րսներն � ղղվ� մ են ոչ մի այն 
հետազոտական շրջանակների, այլև քաղաքական �  դիվանագիտական 
ոլորտների ներկայաց� ցիչներին՝ խթանել�  նրանց ադրբեջանամե տ 
և հակահայկական գործ� նե� թյ� նը: Վերջին գործոնը առավել 
վտանգավոր է, քանի որ ավտորիտար գործչի կամ բռնապետի համբավ 
� նեցող Ադրբեջանի նախագահը այսօրինակ ճանապարհով կարողան� մ 
է մասնակիորեն լեգիտիմացնել հակահայկական քարոզչ� թյան 
բովանդակ� թյ� նը:

Ադրբեջանի հայատյաց քարոզչ� թյան նախադրյալների շարք� մ 
քաղաքական իշխան� թյան պահպանման նախադրյալը ևս 
առանձնահատ� կ տեղ � նի: Սա ամե նից առաջ պայմանավորված է նրանով, 
որ Ի. Ալիևի կլանը հայկական գործոնի շահարկմամբ փորձ� մ է շեղել 
ազգաբնակչ� թյան � շադր� թյ� նը երկր� մ առկա խնդիրներից: Բացի 
այդ, սեփական իշխան� թյան թեր� թյ� նները փորձ� մ է լեգիտիմացնել 
կամ բացատրել արցախյան հակամարտ� թյան չկարգավորված� թյան,
համայն հայ� թյան և նրանց հովանավորների հակաադրբեջանական 
դավադր� թյան գործոններով: Այս առ� մով արտաքին թշնամ�  կերպարի 
արդիականաց� մն  �  հետևողականորեն շրջանառ� մը օրապահանջ է 
Ադրբեջանի իշխան� թյ� նների համար և նպատակ � նի հասարակ� թյան
մե ջ առկա բացասական տրամադր� թյ� նները կամ էներգիան տեղափոխել 
իրենց իշխան� թյան պահպանման տեսանկյ� նից կառ� ցողական հ� ն, 
ինչը և որոշակիորեն ստացվ� մ է: Եվ սա մի անգամայն բնական է, քանի 
որ 2000-ական թվականներից սկսված նավթային բ� մը և Ադրբեջանի 
պետական բյ� ջեի կտր� կ ավելաց� մը չ� ղեկցվեցին ազգաբնակչ� թյան 
կենսամակարդակի բարձրացման, քաղաքական իրավ� նքների և 
քաղաքացիական ազատ� թյ� նների պաշտպանված� թյան այնպիսի 
ց� ցանիշներով30վվ , որոնք թ� յլ կտային խոսել արդյ� նավետ տնտեսական �  
30 Օրինակ, 1941թ. ԱՄՆ-� մ հիմն ադրված “Freedom House” կազմակերպ� թյան 
«Ազատ� թյան վարկանիշն աշխարհ� մ» 2011-2012թթ. տարեկան զեկ� յցներն այս առ� մով 
բավականին խոս� ն են: Ըստ այդ զեկ� յցի՝ Ադրբեջանը դասվ� մ է ոչ ազատ պետ� թյ� նների
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սոցիալական քաղաքական� թյան կամ պետ� թյան ժողովրդավարացման 
մասին: Պատահական չէ, որ այս հանգամանքը արդարացնել�  
նպատակով իր իշխանավարման տարիներին Ի. Ալիևը շար� նակեց ավագ
Ալիևի կերպարի ոչ կրոնական իմաստով «սրբաց� մը» �  ֆետիշաց� մը
(1993թ. հ� նիսի 15-ը՝ Հեյդար Ալիևի իշխան� թյան վերադարձի օրը, 
դեռևս 1997թ. հայտարարվել էր ազգային փրկ� թյան օր)՝ հետամ� տ ՝
լինելով հեյդարապաշտ սերնդի և հասարակ� թյան 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 հաստատ� թյ� ններ� մ և որոշ մզկիթներ� մ ստեղծված են 
«Հ. Ալիևի հիշատակի սենյակներ»:

Առաջին հայացքից սեփական հորը հարգանքի տ� րք հիշեցնող այս 
նախաձեռն� թյան հիմք� մ, անշ� շտ, առավել հեռահար նպատակներ են 
ընկած: Հ. Ալիևի «մե սսիական» որակների շեշտմամբ և հասարակական 
կարծիքը հեյդարապաշտ� թյամբ կաղապարելով՝ կրտսեր Ալիևը
նպատակ � նի որոշակիորեն լեգիտիմացնել իր իշխան� թյ� նը՝ որպես 
ազգի փրկչի գործը շար� նակողի: Իսկ կրթական հաստատ� թյ� ններ� մ 
«Հ. Ալիևի հիշատակի սենյակների» ստեղծ� մը, նրան նվիրված 
տարաբն� յթ մի ջոցառ� մն երի կազմակերպ� մն  �  քարոզչական 
ծրագրերի իրագործ� մը նպատակ � նեն նորահաս սերնդի մոտ ձևավորել 
Հ. Ալիևի և նրա գործը շար� նակողների ազգապահպան առաքել� թյան 
շարքին՝ քաղաքական իրավ� նքների և քաղաքացիական ազատ� թյ� նների ց� ցիչներին 
համապատասխան (տե՛ս Կ. Վերանյան, FREEDOM HOUSE. «Ազատ� թյան վարկանիշն 
աշխարհ� մ» 2011-2012թթ. զեկ� յցները (2013), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.
php?ELEMENT_ID=6447): Ամե րիկյան The Heritage Foundation և The Wall Street Journal 
օրաթերթի կողմի ց իրականացված «Տնտեսական ազատ� թյան ինդեքսը» հետազոտ� թյան 
արդյ� նքները ևս չեն խոս� մ Ադրբեջանի օգտին։ Չնայած 2012 թվականի համե մատ 2013 
թվականին Ադրբեջանը 3 կետով բարելավել է սեփական դիրքերը` 91-ից տեղափոխվելով 
88-րդ հորիզոնական, այն� ամե նայնիվ, համաձայն այդ հետազոտ� թյան արդյ� նքների, 
տնտեսական ազատ� թյան ց� ցանիշներով որակապես զիջ� մ է 39-րդ հորիզոնական� մ 
գտնվող Հայաստանին և դասվել է ոչ ազատ երկրների շարքին (տե՛ս Կ. Վերանյան,
«Տնտեսական ազատ� թյան ինդեքսը» 2012-2013թթ.. Վարկանիշային համե մատական 
վերլ� ծ� թյ� ն (2013), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.php?ELEMENT_ID=6944: 
Այս հարցերի հետ կապված տես նաև` Կ. Վերանյան, Ադրբեջանը թվերով. վարկանիշային  
հետազոտ� թյ� նների արդյ� նքները (2010), http://www.noravank.am/arm/articles/detail.
php?ELEMENT_ID=5063:
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անայլընտրանքայն� թյան կարծրատիպը: Չնայած այն բանին, որ 
Ադրբեջան� մ առաջնորդապաշտ� թյան այսօրինակ դրսևոր� մը 
ընդհանր� թյան աղերսներ � նի Հյ� սիսային Կորեայ� մ Կիմ Իր Սենի և 
ապա նրա որդի Կիմ Իր Չենի պաշտամ� նքի հետ31, այն� ամե նայնիվ անձի 
պաշտամ� նքի հյ� սիս-կորեական և ադրբեջանական տարբերակների
մի ջև կա մի  էական տարբեր� թյ� ն: Բանն այն է, որ իր անձի պաշտամ� նքը 
Կիմ Իր Սենը ամե նից առաջ բացատր� մ է մշակ� թային գործոնով32վվ , այլ 
ոչ սոսկ սեփական անձով, մի նդեռ Հ. Ալիևի պաշտամ� նքն Ադրբեջան� մ 
բացատրվ� մ է նրա՝ ազգի փրկիչ լինել�  անզ� գական որակով:

Նկատի � նենալով «Միջազգային ճգնաժամային խմբի» զեկ� յցը՝ 
Զ. Գ� լիևը նշ� մ է, որ դրա համաձայն` Հ. Ալիևի անձի պաշտամ� նքը 
Ադրբեջանի գաղափարախոս� թյան հիմքն է (այս մտքի հետ կարելի է 
մասնակիորեն համաձայնել, քանի որ Ադրբեջանի գաղափարախոս� թյան 
հիմքերից սոսկ մե կն է՝ հայատյաց� թյան հետ մե կտեղ – Ա.Ս.), ըստ որի 
Հ. Ալիևը փրկել է Ադրբեջանը, իսկ այդ պաշտամ� նքը աստիճանաբար
տեղափոխվ� մ է նաև նրա որդի Իլհամի  վրա: Փաստելով անհատի 
պաշտամ� նքի ձևավորման և տարածման � ղղ� թյամբ կրտսեր Ալիևի
վիթխարի «ձեռքբեր� մն երը»՝ Գ� լիևը մի աժամանակ հռետորական
հարցերով  ակնարկ� մ է,  որ  Հ. Ալիևի  պաշտամ� նքը  և   դրա
«արտահան� մը» որևէ  էական �  դրական նշանակ� թյ� ն չ� նեն 
Ադրբեջանի համար՝ չհաշված ահռելի ֆինանսական ծախսերն �  
կոր� ստները33: Արդյ� նք� մ ստացվ� մ է, որ Հ. Ալիևի պաշտամ� նքը 
ամե նից առաջ կոչված է հագ� րդ տալ�  Ի. Ալիևի քաղաքական 
հավակն� թյ� ններին և լեգիտիմացնել�  նրա իշխան� թյ� նը: Ընդ որ� մ, Հ. 
Ալիևի պաշտամ� նքի մակարդակ� մ դժվար է չնկատել ադրբեջանցիների 
համար եղբայրական թ� րք ժողովրդի և բարեկամական Թ� րքիայի համար 

31 Հյ� սիսային Կորեայ� մ անձի պաշտամ� նքի 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 երկր� մ անձի պաշտամ� նքի գոյ� թյան առնչ� թյամբ 
ասել է. «Մեր երկր$ մ ընդ$ նված է հարգել ավագներին: Չինաստանի և Ճապոնիայի պես
մե նք պատկան$ մ են կոնֆ$ ցիոսական մշակ$ յթին» (մե ջբ. 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_neÔ edollary/2012-11-27-69959 
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առանցքային նշանակ� թյ� ն � նեցող Աթաթ� րքի պաշտամ� նքային
մոդելի հետ ընդհանր� թյ� նը: Սակայն այն տարբեր� թյամբ, որ եթե 
Աթաթ� րքի հիմն ադրած պետ� թյ� նը (մի լիոնավոր հայերի ոսկորների 
վրա կառ� ցված) իրավամբ մե ծ հաջող� թյ� ններ է արձանագրել )
տնտեսական, դիվանագիտական և այլ հարթ� թյ� ններ� մ, համարվ� մ 
է տարածաշրջանային տեր� թյ� ն, ապա Հ. Ալիևի փրկարարական 
առաքել� թյ� նը աչքի է ընկն� մ արցախյան պատերազմ� մ անփառ� նակ 
պարտ� թյամբ և Ադրբեջանի քաղաքացիներին բռնապետական կամ 
ավտորիտար ձիրքերով աչքի ընկնող որդի «նվիրաբերել� » փաստով:

Թեպետ սեփական իշխան� թյան լեգիտիմացման տեսանկյ� նից Ի. 
Ալիևը որոշակի «հաջող� թյ� ններ» կարողացել է արձանագրել (նկատի 
� նենք Ալիև ավագի պաշտամ� նքի գործոնը), այն� ամե նայնիվ պետք 
է նկատել, որ անհատի պաշտամ� նքի համատեքստ� մ արձանագրված 
«հաջողակ» լեգիտիմացիան ն� յն Ալիևի համար փակ� ղային 
դառնալ�  ներ� ժ � նի: Բանն այն է, որ ներքին լսարանին � ղղված 
ադրբեջանական քարոզչամե քենան մի  կողմի ց չի կարող հրաժարվել 
արտաքին թշնամ�  կերպարից կամ հայատյաց� թյ� նից, իսկ մյ� ս 
կողմի ց չի կարող երկարաժամկետ տարբերակով օրակարգ� մ պահել 
Ադրբեջանի անօրինակ ռազմական, տնտեսական, սոցիալական
ձեռքբեր� մն երի և արդյ� նավետ կառավարման դիցերը: Հասկանալի 
է, որ Ադրբեջանի հզոր� թյան և անշրջելի հաղթանակների, իսկ 
Հայաստանի Հանրապետ� թյանը սպասվող «ապոկալիպսիսի» մասին 
ադրբեջանական քարոզչական թեզերն Ադրբեջանի հասարակ� թյան 
համար վերբալ տիր� յթից փաստերի հարթ� թյ� ն տեղափոխվել�  
անհրաժեշտ� թյան առջև են կանգնել� , մի նչդեռ ն� յն Ալիևի ռեժիմն  
այսօր չի կարող իր հաղթանակի մասին թեզը ապաց� ցել՝ դիմե լով 
ռազմական արկածախնդր� թյան: Այսինքն՝ արցախյան հիմն ահարցի
հետ կապված ստատ$ ս քվոյի պահպան$ մն  այսօր բխ$ մ է Ադրբեջանի 
շահերից (չնայած այն իրող� թյանը, որ պատեհ առիթն օգտագործելով՝ 
Ադրբեջանը Հայաստանի իշխան� թյ� ններին է մե ղադր� մ ստատ� ս 
քվոյի պահպանման համար): Չ� նենալով ռազմական ագրեսիա 
իրականացնել�  և ցանկալի արդյ� նքները երաշխավորված տեսնել�  
ռազմական, քաղաքական և այլ հ� սալի նախադրյալներ՝ այսօրինակ
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ճանապարհով Ալիևը ժամանակ է շահ� մ և ամրապնդ� մ սեփական 
իշխան� թյան պահպանման հիմքերը: Այս ամե նի մասին են վկայ� մ մի  
շարք գործոններ, որոնցից կառանձնացնեինք հետևյալները.

1. Չնայած Ադրբեջանի մի այն ռազմական բյ� ջեն գերազանց� մ 
է ՀՀ պետական բյ� ջեն, այն� ամե նայնիվ տարբեր փորձագետների 
գնահատմամբ իր մարտ� նակ� թյամբ և որակական հատկանիշներով 
ադրբեջանական բանակը Արցախի պաշտպան� թյան բանակի և 
ՀՀ զինված � ժերի համե մատ չ� նի այնպիսի առավել� թյ� ն, որը 
երաշխավորված կդարձներ պատերազմի ` իր համար ցանկալի ելքը:
Օրինակ, Ռազմավարական հետազոտ� թյ� նների մի ջազգային 
ինստիտ� տի (The International Institute for Strategic Studies, 
IISS, կենտրոնակայանը՝ Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա) հրապարակած )
«Ռազմական հավասարակշռ$ թյ$ ն 2013» խորագրով ամե նամյա 
զեկ� յց� մ անդրադարձ է կատարվ� մ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված 
� ժերի ներ� ժին �  հնարավոր� թյ� ններին: Զեկ� յց� մ  նշվ� մ է, որ 
ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը յ� րաքանչյ� ր տարի  զգալի
ֆինանսական մի ջոցներ են հատկացն� մ ռազմական ոլորտին: Սակայն, 
եթե Հայաստան� մ այդ նպատակներով տարեկան մոտ 400 մլն դոլար 
է ծախսվ� մ (2012թ-ին՝ 394 մի լիոն), ապա  Ադրբեջան� մ անհամե մատ 
ավելի շատ. մի այն 2012թ. Բաքվի ռազմական ծախսերը գնահատվել են 
1 մի լիարդ 770 մի լիոն դոլար: Բրիտանացի փորձագետների համաձայն` 
չնայած Ադրբեջանի ռազմական բյ� ջեն մի  քանի անգամ գերազանց� մ 
է ՀՀ ռազմական բյ� ջեն, այն� ամե նայնիվ Հայաստանի բանակն իր 
մարտ� նակ� թյամբ գերազանց� մ է ադրբեջանականին34:

2. Համոզված ենք, որ սա շատ լավ են գիտակց� մ նաև
Ադրբեջանի պատկան մարմի նները, որոնք էլ իրական� մ հակված չեն 
պատերազմական գործող� թյ� նների վերսկսմանը՝ հաշվի առնելով 
չերաշխավորված հաղթանակի ռիսկայն� թյ� նը և, ըստ այդմ, Ալիևյան 
կլանի քաղաքական ասպարեզից դ� րս մն ալ�  հավանական� թյ� նը: 
Ավելին, եթե հաշվի առնենք նաև ադրբեջանական բանակ� մ տիրող 
բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, ապա ամե ն 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 բանակ� մ անառողջ մթնոլորտի մասին 
դատող� թյ� նը հայկական քարոզչական մե քենայի մտահղաց� մը 
չէ. այդ մասին վկայ� մ են հենց Ադրբեջանի պատկան մարմի նների 
ներկայաց� ցիչները: Այս տեսանկյ� նից, օրինակ, բավականին խոս� ն 
է Ադրբեջանի պաշտպան� թյան նախարարի մամլո ծառայ� թյան 
ղեկավար Սաբիրօղլ� ի պատասխանը լրագրողներից մե կի այն 
դիտարկմանը, որ Ադրբեջանի բանակ� մ զանգվածային բն� յթ են կր� մ 
բռնաբար� թյ� նները: «Դրանք,- նշել է Սաբիրօղլ� ն,- 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. Պա տե րազ մա կան  գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի վերսկս ման հա վա նա կա-
ն� թ յ�  նը բա վա կա նին ցածր է նաև այն պատ ճա ռով, որ լի նե լով նավթ 
և գազ ար տա հա նող պե տ� թ յ� ն, ո րը ո րո շա կի դե րա կա տա ր� թ յ� ն � -
նի Եվ րո պա յի է ներ գե տիկ անվ տան գ� թ յան ա պա հով ման գոր ծ� մ՝ Ադր-
բե ջա նը Արև մ� տ քին պետք է որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղ� թ յան 
հա մա տեքս տ� մ գոր ծառ նող պե տ� թ յ� ն: Այ սինքն՝ պա տե րազ մա կան 
գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րի վերսկ ս�  մը կա րող է վտան գել Բա ք� -Թ բի լի սի- Ջեյ-
հան նավ թա մ�  ղի և Բա ք� -Թ բի լի սի-Էրզ ր� մ գա զա մ�  ղի բնա կա նոն աշ-
խա տան քը, ին չը լ� րջ հար ված կլի նի Եվ րո պա յի և  այլ շա հագր գիռ կող մե -
րի է ներ գե տիկ անվ տան գ� թ յա նը: Իսկ նման բան Արև մ� տքն ի րեն թ� յլ 
տալ չի կա րող:

4. Մյ� ս կողմի ց` պատերազմական գործող� թյ� նների վերսկսման 
դեպք� մ Ադրբեջանը կա րող է բախ վել «ներ քին թշնա մ� » եր և� յ թին: Լի-
նե լով բազ մաէթ նիկ պե տ� թ յ� ն և հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա կա նաց նե լով 
տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րի ձ� լ ման կամ էթ նիկ � ծացման քա ղա քա կա-
ն� թ յ� ն՝ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րն այ դ�  ա մե  նայ նիվ չեն կա րո ղա ցել 

35 Մեջբ. ըստ Шедевры деазгопов (2012), http://www.yerkramas.org/2010/03/16/shedevry-
deazgopov/ 
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վերջ նա կա նա պես չե զո քաց նել այն վտանգ նե րը, ո րոնք բխ� մ են ինք ն� թ-
յան պահ պան ման խնդիր �  նե ցող տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րից: Չ նա յած
ան կա խ� թ յան տա րի նե րի ըն թաց ք� մ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րին 
ո րո շա կիո րեն հա ջող վել է ի րա գոր ծել վեր ջին նե րիս (թա լիշ ներ, լեզ գի-
ներ, �  դի ներ և  այլն) «գլխա տ� մ»՝ ի դեմս նրանց մտա վո րա կան ա ռաջ-)
նորդ նե րի սպա ն� թ յ� ն նե րի, ձեր բա կա լ� թ յ� ն նե րի և  այլն36, սա կայն այդ
հան գա ման քը և  ար ցա խա հա յ� թ յան ինք նո րոշ ման փայ լ� ն օ րի նա կը 
ո րո շա կի ազ դակ են հան դի սա ցել էթ նիկ ինք նա գի տակ ց� թ յան բարձ րաց-
ման հա մար: Այդ պատ ճա ռով է, որ իշ խա ն� թ յ� ն նե րը հա ճախ դի մ� մ են
ռեպ րե սիվ մե  թոդ նե րի՝ էթ նի կա կան հիմ քով ցան կա ցած շար ժ� մ դեռևս
սաղմն  ա յին վի ճա կ� մ վի ժեց նե լ�  հա մար: Էթ նի կա կան գոր ծո նի հնա րա-
վոր ակ տի վա ց�  մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել նաև «ադր բե ջան ցի» 
կոչ վող կեղծ նա խագ ծի պատ ճա ռով: Բանն այն է, որ «ադր բե ջան ցի» էթ-
նոս գո յ� թ յ� ն չ�  նի, իսկ ադր բե ջան ցի հաս կա ց� թ յ�  նը կոչ ված է փաս-
տե լ�  այս կամ այն էթ նո սի ներ կա յա ց� ց չի Ադր բե ջա նի քա ղա քա ցի լի նե լ�  
հան գա ման քը:  Իսկ ադր բե ջան ցի կամ ադր բե ջա նա կան ժո ղո վ� րդ հաս-
կա ց� թ յ� ն նե րը Ադր բե ջա ն� մ հիմն  ա կա ն� մ հաս կա ն� մ են թյ� ր քա կան 
ինք ն� թ յան կրո ղը լի նե լ�  կամ դառ նա լ�  հա մա տեքս տ� մ: Օ րի նակ, ադր-
բե ջան ցի պատ մա բան Ֆա րիդ Ա լեկ պեր լին Ադր բե ջա նի ազ գա յին գա ղա-
փա րա խո ս� թ յան հետ կապ ված խնդիր ներ քննար կե լիս նշ� մ է, որ ազ գա-
յին գա ղա փար ձևա վո րե լ� ց ա ռաջ հստակ պետք է կողմն  ո րոշ վել ինք նան-
վան ման և  էթ նի կա կան պատ կա նե լ� թ յան ա ռ�  մով: Ըստ նրա, գո յ� թ յ� ն 
�  նի դրա ըն դա մե  նը եր կ�  տար բե րակ: «Ե թե մե նք,- գր� մ է Ա լեկ պեր լին,- 
ազ գա յին գա ղա փա րա խո ս$ թ յ$ ն ձևա վո րենք ել նե լով «ադր բե ջան ցի» 

36 Օրինակ, 2007թ. փետրվարի 2-ին պետ� թյան դավաճան� թյան մե ղադրանքով 
ձերբակալվեց և տասը տարվա ազատազրկման դատապարտվեց թալիշ հայտնի
մտավորական, Թալիշական մշակ� թային կենտրոնի տնօրեն, «Թոլիշի սյադո» («Թալիշների 
ձայն») թերթի խմբագիր, թալիշագետ Նովր� զալի Մամե դովը, ով 2 տարի անց մահացավ 
բանտ� մ: Մամե դովի կնոջ համոզմամբ, ամ� սն� ն սպանել են (պատահական չէ, որ 
տարբեր մի ջազգային կազմակերպ� թյ� ններ Ադրբեջանի իշխան� թյ� ններին հորդոր� մ 
են հետաքնն� թյ� ն անցկացնել Մամե դովի մահվան հետ կապված), իսկ իշխան� թյ� նների 
բարոյական և ֆիզիկական ճնշ� մն երի արդյ� նք� մ մահացել է թալիշ մտավորականի 
որդիներից մե կը, մյ� սն էլ՝ հայտնվել բանտ� մ (տե՛ս Ա. Փաշայան, Թալիշական գործոնն 
Ադրբեջան� մ (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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էթ նո նի մի ց, որն ի հայտ է ե կել 1930-ա կան նե րին Ս տա լի նի նա խա ձեռ-
ն$ թ յամբ, ա պա կստա նանք այն, ինչ ստա ցել ենք: Այ սինքն՝ կմտնենք 
փա կ$  ղի կամ կձևա վո րենք հո րին ված ժո ղովր դիրի վ ղ վրդի ոչ կեն ս$  նակ, ար-
հես տա կան ազ գա յին գա ղա փար: ...Իսկ ե թե մե նք` Ադր բե ջա նի թյ$ ր-
քերս, վե րա դարձ նենք մե ր բնա կան ինք նան վա ն$  մը՝ թյ$ րք, ո րով 
ան վա ն$ մ էինք մե զ հար յ$  րա վոր տա րի ներ՝ մի նչև 1930-ա կան նե րի 
վեր ջը, ա պա կջար դենք Ս տա լի նի պար տադ րած « Գորդ յան հան գ$ յ ցը»  
և կ վե րա դառ նանք ազ գա յին գո յ$ թ յան նոր մալ, բնա կա նոն հ$ ն: Արդ-
յ$ ն ք$ մ՝ բազ մա թիվ բարդ հար ցե րի պարզ պա տաս խաններ կտրվեն 
և  ան լ$  ծե լի թվա ցող բազ մա թիվ հար ցեր ինք նըս տինք յան կլ$ ծ վեն
(ընդգծ. իմն  է - Ա.Ս.)37»:

5. Պա տե րազ մի  վերսկս ման հա վա նա կա ն� թ յ�  նը նվազ է նաև կրո-
նա կան կամ, տվյալ դեպ ք� մ, իս լա մա կան գոր ծո նից բխող վտանգ նե րի 
պատ ճա ռով: Հայտ նի է, որ Ադր բե ջա նի գոր ծող իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մի  
շարք «նո րա մ�  ծ� թ յ� ն ներ» դժգո հ� թ յան ա լիք էին բարձ րաց րել երկ րի 
մահ մե  դա կան բնակ չ� թ յան շրջա նակ նե ր� մ, ո րոնց հա մա ձայն` Ա լիև յան 
կլանն իր գոր ծե լաո ճով կամ «գռե հիկ» աշ խար հի կ� թ յամբ շեղ վել է իս-
լա մա կան ար ժեք նե րից: Բա ցի այդ, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը,
որ Ադր բե ջա նի բնակ չ� թ յան մե ծ մա սը իս լա մի  շիա � ղ ղ� թ յան ներ կա-
յա ց�  ցիչ ներ են, իսկ այս հա մա տեքս տ� մ Ադր բե ջա նի ներ քա ղա քա կան 
կյան քի վրա ի րա նա կան ազ դե ց� թ յ�  նը բա վա կա նին մե  ծա ն� մ է, իսկ 
վեր ջին տա րի նե րին �  ժե ղա ցել է լար վա ծ� թ յ�  նը Ադր բե ջա նի և Ի րա նի 
մի ջև, ա պա հաս կա նա լի է, որ իս լա մի  ս�  նի � ղ ղ� թ յ�  նը ներ կա յաց նող 
Թ� ր քիա յի հան դեպ Ադր բե ջա նի եղ բայ րա սի ր� թ յ�  նը կա րող է նպաս-
տել կրո նա կան հիմ քով հա կա ս� թ յ� ն նե րի խո րաց մանն �  լար վա ծ� թ յան 
ա վե լաց մա նը:

Ար դեն նշել ենք, որ Ադր բե ջա նի ռազ մա կան հռե տո րա բա ն� թ յան 
«ա նա տամ» լի նե լ�  մա սին վկա յ� մ են օ տա րերկր յա բազ մա թիվ փոր ձա-
գետ ներ, ո րոնք ևս  այն կար ծի քին են, որ Ադր բե ջա նի մի  լի տա րիս տա կան 
հայ տա րա ր� թ յ� ն ներն �  նեն ա ռա վե լա պես ներ քա ղա քա կան են թա-
տեքստ, իսկ պա տե րազ մի  հնա րա վոր վերսկ ս�  մը կա րող է կոր ծա նա րար 

37 Ф., Алекперли,  Национальная идеология Азербайджана (2013), http://www.kavkazweb.net/
forum/index.php?showtopic=51036
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լի նել Ադր բե ջա նի հա մար: Օ րի նակ, ի րա նա կան « Նոր հե ռան կար ներ» 
վեր լ�  ծա կան կենտ րո նի ղե կա վար Միր Հա սեմ Մո�  մե  նին Ռեգ ն� մ ին-
ֆոր մա ցիոն գոր ծա կա լ� թ յա նը տված հար ցազ ր� յ ց� մ մաս նա վո րա պես 
ա ս� մ է. « Կան մի  շարք պատ ճառ ներ, ո րոնք թ$ յլ են տա լիս պնդե լ, որ 
Բա ք$ ն ա ռայժմ չի պատ րաստ վ$ մ նոր պա տե րազմ հրահ րել: Այս տեղ 
այլ խնդիր է. ընդ դի մ$ թ յ$  նը $  ղի ներ է փնտր$ մ իր նպա տակ նե րին 
հաս նե լ$  հա մար, իսկ պաշ տո նա կան Բաք վի ռազ մա տենչ հայ տա րա-
ր$ թ յ$ ն նե րը $ ղղ ված են ընդ դի մա դիր տրա մադ ր$ թ յ$ ն ներ $  նե ցող 
քա ղա քա կան $  ժե րին»38: Իսկ ռ�  սաս տան ցի ռազ մա կան փոր ձա գետ,
«Ազ գա յին պաշտ պա ն� թ յ� ն» ամ սագ րի խմբա գիր Ի. Կո րոտ չեն կոն 2012 
թ. իր հար ցազ ր� յց նե րից մե  կ� մ նշ� մ է, որ ադր բե ջա նա կան բա նակն
իս կա պես մարդ կա յին ռե ս� ր սի և զին տեխ նի կա յի ա ռ�  մով գե րա զան ց� մ 
է հայ կա կան կող մի ն, սա կայն հնա րա վոր պա տե րազ մի  դեպ ք� մ հան դես 
կգա պարտ վո ղի կար գա վի ճա կ� մ: «…Չ նա յած Ադր բե ջա նը մե  ծաց ն$ մ 
է ռազ մա կան մկան նե րը, ա վե լաց ն$ մ է պաշտ պա նա կան ծախ սե րը,-
ա ս� մ է Ի. Կո րոտ չեն կոն,- այ ն$  ա մե  նայ նիվ, ռ$  սաս տան յան ռազ մա կան 
փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րով, իր ռազ մա կան պատ րաստ վա-
ծ$ թ յամբ հայ կա կան բա նա կը հետ խորհր դա յին տա րած ք$ մ զի ջ$ մ է 
մի այն բե լո ռ$  սա կան զին ված $  ժե րին՝ զբա ղեց նե լով երկ րորդ տե ղը: 
… Մենք կար ծ$ մ ենք, որ ե թե Ադր բե ջա նը սկսի ռազ մա կան գոր ծո-
ղ$ թ յ$ ն նե րը, ա պա Հա յաս տա նը կոր ծա նիչ ռազ մա կան պար տ$ թ յան 
կմատ նի նրան՝ ան կախ վեր ջի նիս թվա կան և տեխ նի կա կան ա ռա վե-
լ$ թ յ$ ն նե րից»39:

Ադր բե ջա նի հըն թացս բազ մա պատկ վող ռազ մա տենչ հայ տա րա ր� թ-
յ� ն նե րը կամ ռազ մա կան հռե տո ր� թ յ�  նը սոսկ հեր թա կան տեխ նո լո-
գիա կան գոր ծիք ներն են քա րոզ չա կան զի նա նո ց� մ, ո րոնք ի րա կա ն� մ 
հաս ցեագր ված են ներ քին և  ար տա քին հաս ցեա տե րե րի՝ հե տապն դե լով 
տար բեր նպա տակ ներ: Ներ քին հաս ցեա տե րը ադր բե ջա նա կան հա սա-
րա կ� թ յ� նն է, որն այդ ռազ մա կան հռե տո րա բա ն� թ յան հա մա տեքս-
տ� մ կա րող է «ար ձա նագ րել» իշ խա ն� թ յ� ն նե րի վճռա կա ն� թ յ�  նը 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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մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ բարձ րա ձայն վող հա մար ձա կ� թ յ�  նը ի րենց 
պատ կե րաց րած տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յ�  նը վե րա կանգ նե լ�  
հար ց� մ, իսկ ար տա քին հաս ցեա տե րը հայ կա կան կողմն   է կամ մի  ջազ-
գա յին հան ր� թ յ�  նը: Սա կայն, ի տար բե ր� թ յ� ն ներ քին լսա րա նի, ար-
տա քին լսա րա նին հաս ցեագր ված ռազ մա շ� նչ հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րը 
նպա տակ �  նեն քա ղա քա կան ա ռա վել շա հե կան առև տ� ր ի րա կա նաց նել 
�  հայ կա կան կող մի ն ա ռա վե լա գ� յն զի ջ� մն  ե րի դրդե լ: Այ սինքն՝ առ կա
ի րո ղ$ թ յ$ ն նե րի հա մա տեքս տ$ մ Ադր բե ջա նի ռազ մա կան հռե տո րա-
բա ն$ թ յ$ նն $  նի ի մի  տա ցիոն բն$ յթ, ո րը մի տ ված է ներ քին լսա րա-
նի առջև տվյալ քա ղա քա կան կ$ ր սը լե գի տի մաց նե լ$ ն, իսկ ար տա քին 
լսա րա նի առջև ո րո շա կի զի ջ$ մն  երն ա ռա վել թանկ «վա ճա ռե լ$ ն»: Եվ 
սա մի ան գա մայն հաս կա նա լի է, քա նի որ քաջ գի տակ ցե լով պա տե րազ մի  
վերսկս ման հար ց� մ մի  ջազ գա յին հան ր� թ յան ներ կա յաց րած «վե տո յի» 
բովանդակ� թյ� նը՝ Ադր բե ջա նը պար զա պես չի կա րող պա տեհ ա ռի թը 
բաց թող նել և ռազ մա շ� նչ հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րով եր կ�  թի րախ չխո ցել: 
Այս հա մա տեքս տ� մ հատ կան շա կան է ՀՀ նա խա գա հի՝ 2010թ. Euronews 
հե ռ� ս տաա լի քին տված հար ցազ ր� յ ցի (ՀՀ նա խա գահը պա շո նա կան 
Բաք վին ա ռա ջար կել էր ստո րագ րել �  ժի չկի րառ ման հա մա ձայ նա գիր)
և դ րա հան դեպ Բաք վի հ�  զա խառն ար ձա գան քի առն չ� թ յամբ « Նե զա-
վի սի մա յա գա զե տա» թեր թի հոդ վա ծագ րի անդ րա դար ձը, � ր նշվ� մ է. 
«Այդ քան էլ հաս կա նա լի չէ, թե կոնկ րետ ինչն է հ$  նից հա նել ադր բե-
ջա նա կան կող մի ն, քա նի որ Հա յաս տա նի ղե կա վա րի ա ռա ջար կը հա-
մա պա տաս խա ն$ մ է ղա րա բաղ յան հա կա մար տ$ թ յան կար գա վոր ման 
վե րա բեր յալ թար մաց ված Մադ րիդ յան սկզբ$ նք նե րին, ո րոնք ամ բող-
ջո վին բա ցա ռ$ մ են $  ժի կի րա ռ$ մը և դ րա կան են գնա հատ վել Բաք վի 
կող մի ց»40: Չենք կա րող չհա մա ձայ նել հոդ վա ծագ րի հետ այն ա ռ�  մով, 
որ այս տեղ ի րոք «ան հաս կա նա լի» կամ, ա վե լի ստ� յգ, տա րօ րի նակ պահ 
կա, սա կայն ի լր� մն  հոդ վա ծագ րի կա րող ենք նշել, որ այդ «ան հաս կա-
նա լին» հաս կա նա լի է դառ ն$ մ, ե թե ա ռաջ նորդ վ$ մ ենք Ադր բե ջա նի 
ռազ մա կան հռե տո րա բա ն$ թ յան ներ քին և  ար տա քին լսա րան նե րի 
տա րան ջատ ման մե  թո դա բա ն$ թ յան դիր քե րից:
40 Տե՛ս «ՀՀ նախագահի՝ $ ժի չկիրառման համաձայնագիր ստորագրել$  առաջարկը հ$ նից 
հանել է ադրբեջանական կողմի ն» (2012), http://ar.newsarmenia.ru/arm1/20100323/42220168.
html
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Հա մոզ ված ենք, որ այն պի սի հի պո թե տիկ ի րա վի ճա կ� մ, երբ, օ րի նակ, 
մի  ջազ գա յին հան ր� թ յ�  նը կամ Արև մ� տ քը այլևս կախ վա ծ� թ յ� ն չ�  նեն 
ադր բե ջա նա կան նավ թից, Ի. Ա լի ևի ռազ մա կան «երգ եր գո ցը» մե  տա մոր-
ֆոզ ներ կապ րի և նա կկանգ նի (ե թե պահ պա նի իշ խա ն� թ յ�  նը) քա րոզ-)
չա կան նո րա նոր տեխ նո լո գիա նե րի մշակ ման անհ րա ժեշ տ� թ յան առջև: 

Նա խոր դ շա րադ րան քի հետ կապ ված գ� ցե կա րող են հար ցեր ա ռա-
ջա նալ. ե թե Ադր բե ջա նի ռազ մա կան հռե տո րա բա ն� թ յ� նն �  նի սոսկ մա-
նի պ� լ յա տիվ բն� յթ, ա պա ին չ� ՞ հայ կա կան կող մը Ադր բե ջա նի հա սա րա-
կ� թ յա նը թ� յլ չի տա լիս հա մոզ վե լ դրա մա նի պ� լ յա տի վ� թ յան մե ջ, ին չո՞ւ 
է մի  ջազ գա յին հար թակ նե ր� մ շա ր�  նակ բարձ րա ձայ ն� մ �  ժի չկի րառ-
ման, հա կա մար տ� թ յ�  նը բա ցա ռա պես խա ղաղ ճա նա պար հով լ�  ծե լ�  
ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն նե րը, արդ յո՞ք այդ ա մե  նը խո ցե լի չի դարձ ն� մ մե զ, 
քա նի որ կա րող է տպա վո ր� թ յ� ն ա ռա ջաց նել առ այն, որ դար ձել ենք
Ադր բե ջա նի ռազ մա շ� նչ ար տա հայ տ� թ յ� ն նե րի խայ ծի զո հը և մի  ջազ-
գա յին հան ր� թ յ�  նից «ա ղեր ս� մ» ենք ե րաշ խա վո րել Ադր բե ջա նի սան-
ձա հա ր�  մը: Չ բա ցա ռե լով նման հարցադր� մն երի հնա րա վո ր� թ յ�  նը՝ 
նշենք, որ դրանք չի կա րե լի ար դա րաց ված հա մա րել: Բանն այն է, որ բա-
նակ ց� թ յ� ն նե րի ժա մա նակ և  այլ ա ռիթ նե րի դեպ ք� մ հայ կա կան կողմն  
ա ռա վե լա պես ներ կա յա ն� մ է մի  ջազ գա յին հան ր� թ յան կող մի ց ըն կա լե լի 
կեր պա րի դիր քե րից, ո րը պատ րաստ է նա խա ձեռ նո ղա կա ն� թ յ� ն դրսևո-
րել տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղ� թ յան ամ րապնդ ման գոր ծ� մ, ո րը դա-
տա պար տե լով �  ժի կի րա ռ� մն  �  ա տե լ� թ յան սեր մա ն�  մը՝ ո րո շա կիո-
րեն ընդգ ծ� մ է արևմտ յան ար ժե հա մա կար գի հետ իր ընդ հան ր� թ յ�  նը և  
այլն: Այ սինքն՝ քաջ գի տակ ցե լով այն հան գա ման քը, որ  ադր բե ջա նա կան 
կող մը չի կա րող կամ խիստ դժվա ր� թ յամբ կա րող է հա մա ձայ նել �  ժի 
չկի րառ ման վե րա բեր յալ փաս տաթղ թեր ստո րագ րել, և հետ ևո ղա կա նո-
րեն բարձ րա ձայ նե լով �  ժի չկի րառ ման անհ րա ժեշ տ� թ յան գա ղա փա րը՝ 
հայ կա կան կող մը, ըստ է� թ յան, կա րո ղա ն� մ է օգ տա գոր ծել Ադր բե ջա-
նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի խո ցե լի կող մե  րը, ո րի արդ յ� ն ք� մ Ադր բե ջա նը մի -
ջազ գա յին հան ր� թ յա նը ներ կա յա ն� մ է ոչ ցան կա լի կեր պա րի դիր քե րից: 
Ա վե լին, Ադր բե ջա նի ռազ մա տենչ հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րը և հա կա հայ կա-
կա ն� թ յ� նն ի ց� յց դնե լով՝ հայ կա կան կողմն  այ սօ րի նակ ճա նա պար հով 
ևս մե կ հա մո զիչ փաս տարկ է ա վե լաց ն� մ Ադր բե ջա նի կազ մ� մ Ար ցա խի 
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և  ար ցա խա հա յ� թ յան գտնվե լ�  ոչ թե անն պա տա կա հար մա ր� թ յան, այլ 
անհ նա րի ն� թ յան օգ տին: Ի հար կե, աս վա ծը չի նշա նա կ$ մ, թե հայ կա-
կան կող մը $  ժի կի րառ ման ան թ$ յ լատ րե լի$ թ յան գա ղա փա րի շրջա-
նառ մամբ սոսկ օգ տա գոր ծ$ մ է ադր բե ջա նա կան կող մի  թե րի նե րը, այլ 
նշա նա կ$ մ է, որ գի տակ ցե լով սե փա կան և Արև մ$ տ քի շա հե րի ընդ-
հան ր$ թ յ$  նը՝ կա րո ղա ցել է դի վա նա գի տա կան հար թա կ$ մ կյան քի 
կո չել ցան կա լիի և  օգ տա կա րի ներ դաշ նակ մի աս ն$ թ յ$  նը:

Պա տե րազ մի  հա վա նա կա ն� թ յան նվազ լի նե լը, ան շ� շտ, չի կա րող 
սկզբ� ն քո րեն բա ցա ռել դրա հնա րա վո ր� թ յ�  նը: Ա ռա ջի կա յ� մ Ադր բե ջա-
նի ռազ մա կան ար կա ծախնդ ր� թ յան հա մար կա րող է լի նել մե կ հիմն  ա կան 
նա խադր յալ: 2013թ. նա խա գա հա կան ընտ ր� թ յ� ն նե րի հա մա տեքս տ� մ 
սե փա կան իշ խա ն� թ յան կորս տի վտանգն �  սե փա կան կա րո ղ� թ յ� ն նե-
րի պահ պան ման ե րաշ խիք նե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը Ա լի ևին կա րող են դրդել 
դի մե  լ�  ռազ մա կան ագ րե սիա յի կամ ար կա ծախնդ ր� թ յան: Հան գա մանք, 
ո րը չի կա րե լի բա ցա ռել, բայց և չի կա րե լի ա ռա վել քան ի րա տե սա կան 
կամ ան խ�  սա փե լի հա մա րել: Որքան էլ պա տե րազ մի  հա վա նա կա ն� թ-
յ� նն այ սօր նվազ լինի, հայ կա կան կող մը չպետք է զգո ն� թ յ�  նը թ�  լաց-
նի, քա նի որ ստա տ� ս-քվո յի պահ պան մամբ Ադր բե ջա նը կա րող է քայլ 
առ քայլ նա խադր յալ ներ ստեղ ծել հա ջո ղակ ռևան շիզ մի  հա մար: Այ սինքն՝ 
հա կա ռա կոր դին  թե րագ նա հա տելը և ն րա թե ր� թ յ� ն նե րով սփոփ վե լը 
պետք է բա ցառ վեն քա ղա քա կան պրագ մա տիզ մի  տրա մա բա ն� թ յ�  նից:

Հաս կա նա լի է, որ Ա լի ևների ստեղ ծած տնտե սա կան «կայս ր� թ յ�  նը», 
որն ա ռա վե լա պես Ադր բե ջա նի նավ թա յին և գա զա յին ռե ս� րս նե րի իշ խա-
նա կան յ�  րաց ման, կո ռ� պ ցիոն բ� ր գի գոր ծառն ման հետ ևանք է՝ կա րիք 
�  նի ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա ն� թ յան: Այս հա մա տեքս տ� մ է, որ Ի. Ա լի-
ևի իշ խա նա տեն չ� թ յ�  նը դառ ն� մ է մի ան գա մայն օ րի նա չափ, ինչն էլ, իր 
հեր թին, անհ րա ժեշտ է դարձ ն� մ ի ռա ցիո նալ գոր ծոն նե րի ակ տի վա ց� մն  
�  ռեպ րե սիվ մե  թոդ նե րի կի րա ռ�  մը: Ուս տի, պա տա հա կան չէ, որ Ա լի ևը 
հետ ևո ղա կան գտնվեց ան հա տի պաշ տա մ� ն քը խո րաց նե լ� , հա կա հայ-
կա կա ն� թ յ�  նը պե տա կան մա կար դա կով քա րո զե լ� , էթ նիկ փոք րա մաս-
ն� թ յ� ն նե րի ձ� լ ման քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը շա ր�  նա կե լ� , այ լա խո հ� թ-
յ� նն �  քա ղա քա ցիա կան ա զա տ� թ յ� ն նե րը ռեպ րե սիվ ճա նա պար հով 
չե զո քաց նե լ�  հար ց� մ: Մո տե ց� մն  եր, ո րոնք վեր ջին տա րի նե րին ա ռա վել 
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բա ցա հայտ և կոշտ քննա դա տ� թ յան են ար ժա նա ցել Արև մ� տ քի ա ռա-
ջա տար պար բե րա կան նե րի, մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ յամբ 
զբաղ վող կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և տար բեր 
ինս տի տ�  ցիո նալ կա ռ� յց նե րի կող մի ց: Նաև այդ քննա դա տ� թ յ� ն նե-
րի գո յ� թ յամբ պետք է բա ցատ րել այն, թե ին չ�  են Ադր բե ջա նի իշ խա-
ն� թ յ� ն նե րը ստիպ ված ե ղել վիթ խա րի ֆի նան սա կան ռե ս� րս ներ ծախ-
սել մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ Ադր բե ջա նի դրա կան ի մի ջն ա պա հո վե-
լ�  գոր ծ� մ՝ կազ մա կեր պե լով «ա նա ռողջ» պե տա կա ն� թ յան «կոս մե  տիկ  
վի րա հա տ� թ յ� ն ներ» ի դեմս Եվ րա տե սի լի, հա մաշ խար հա յին աստ ղե րի 
մե  նա հա մե րգ նե րի, ՄԱԿ անվ տան գ� թ յան խորհր դի ոչ մշտա կան ան դամ 
դառ նա լ�  և  այլն:

Պարզ է, որ մար դ�  ի րա վ� նք նե րի և ժո ղովր դա վա րա կան ար ժեք նե րի 
պահ պան ման հար ց� մ Արև մ� տ քի ոչ հետ ևո ղա կան գոր ծե լաո ճը եր բեմն  
նպաս տ� մ է տար բեր պե տ� թ յ� ն նե ր� մ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կա մա յա կա-
ն� թ յ� ն նե րին: Այս տե սանկ յ�  նից Ադր բե ջա նը ոչ թե բա ցա ռ� թ յ� ն է, այլ 
խո ս� ն օ րի նակ: Սա կայն այ սօր ար դեն ա լի ևյան կլա նը շատ լավ գի տակ-
ց� մ է, որ ան ցել է «թ� յ լատ րե լիի» սահ մա նը և  օ տա րերկր յա մա մ�  լ� մ 
ա լիև յան ռե ժի մը մե ր կաց նող, «ա րա բա կան գար նան» ա լի քից չե րաշ խա-
վոր ված Ադր բե ջա նի մա սին հրա պա րա կ� մն  ե րը կոչ ված են փաս տե լ� , որ
Ա լի ևի նավ թա յին ա հա բեկ չ$ թ յ$  նը կա րող է զրկվել նախ կին նե ր�  ժից, 
որ արևմտ յան ար ժեք նե րի �  շա հե րի մի ջև հա կա ս� թ յ� ն նե րի խո րա ց�  մը 
կամ այդ ար ժեք նե րը շա հե րի «զո հա սե ղա նին» դնե լ�  քա ղա քա կա ն� թ յ� -
նը հե ռան կա ր� մ կա րող են ա ղե տա բեր լի նել ն� յն Արև մ� տ քի հա մար:

Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի վոլ յ� ն տա րիզ մի  և դ րա դեմ հնա րա-
վոր բո ղո քի նա խադր յալ նե րի մա սին է վկա յ� մ նաև ա մե  րիկ յան AON ոչ 
կա ռա վա րա կան կազ մա կեր պ� թ յան ներ կա յաց րած 2012թ. քա ղա քա կան 
ռիս կե րի ին դեք սը, ո րի հա մա ձայն ա րա բա կան երկր նե րի հե ղա փո խա կան 
ա լի քը մե  ծաց րել է քա ղա քա կան ռիս կե րը աշ խար հի 21 պե տ� թ յ� ն նե ր� մ, 
այդ թվ� մ՝ Ադր բե ջա ն� մ41: Ուս տի պարզ է դառ ն� մ, թե ին չ�  Ադր բե ջա նի 
2013թ. պե տա կան բյ�  ջեի նա խագ ծ� մ նա խա տես վ� մ էր շ� րջ 12 տո կո-
սով ա վե լաց նել ներ քին գոր ծե րի և դա տա կան մար մի ն նե րի ֆի նան սա վո-

41 А. Элибегова, Азербайджан и Армения в международных рейтингах (2012), http://www.
regnum.ru/news/1515882.html 
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ր�  մը, մի նչ դեռ ա ռող ջա պա հ� թ յան, սո ցիա լա կան պաշտ պա ն� թ յան և կր-
թ� թ յան ո լորտ նե ր� մ ա վե լա ց� մն  ե րը հա մա պա տաս խա նա բար` 0.5, 1.6 
և 1.6 տո կոս42:  Ակն հայտ է, որ թվե րի այ սօ րի նակ բաշխ վա ծ� թ յ�  նը պա-
տա հա կան չէ, քա նի որ սպաս վող ընտ ր� թ յ� ն նե ր� մ ևս, Ա լի ևը ստիպ ված 
է լի նե լ�  ա պա վի նել �  ժա յին նե րի հա վա տար մ� թ յանն �  դա տա կան մար-
մի ն նե րի կող մի ց քա ղա քա կան «վհ� կ նե րի» դա տա պարտ մա նը: Մինչ դեռ 
Ադր բե ջա նի տնտե սա կան զար գաց ման արդ յ� նք նե րը կամ, ա վե լի ստ� յգ, 
նավ թի և գա զի ար տա հան ման շնոր հիվ պե տա կան բյ�  ջեի ա վե լա ց�  մը 
ա մե  նից ա ռաջ կա րող էր մի տ ված լի նել սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծ� թ-
յան և ժո ղովր դի բա րե կե ց� թ յան ա պա հով մա նը, ին չը, սա կայն, Ա լի ևի կլա-
նի ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն նե րի մե ջ չի մտն� մ: Ի հար կե, դա �  նի իր պատ-
ճառ նե րը, քա նի որ Ա լիևն �  ժա յին նե րի մի  ջո ցով իշ խա ն� թ յան պահ պան-
ման ե րաշ խիք ներն է ամ րապն դ� մ, իսկ փախս տա կան նե րի խնդիր նե րի 
չլ� ծ վա ծ� թ յամբ և ժո ղովր դի ոչ բա րե կե ցիկ կյան քի գոր ծո նով մշտար դիա-
կան է պա հ� մ ար տա քին թշնա մ� ՝ հա յ� թ յան և Հա յաս տա նի գոր ծո նը:

Այ սինքն՝ հզոր �  ժա յին ներ և բա նակ �  նե նա լ�  գոր ծո նը ներ կա յաց նե-
լով որ պես ազ գա յին անվ տան գ� թ յան ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն՝ Ադր բե ջա նի 
գոր ծող իշ խա ն� թ յ� ն նե րը փոր ձ� մ են լե գի տի մաց նել և բա ցատ րել առ կա 
սո ցիա լա կան խնդիր ներն «ագ րե սոր» Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յան, 
հայ կա կան լոբ բիի դեմ խո հեմ և պ լա նա վոր ված պայ քար մղե լ�  անհ րա-
ժեշ տ� թ յան հա մա տեքս տ� մ:Ա վե լին, չնա յած Ադր բե ջա նի պե տա կան բյ� -
ջեն վեր ջին տաս նամ յա կ� մ ար ձա նագ րել է ահ ռե լի մ� տ քեր կամ աճ43, այ-
ն�  ա մե  նայ նիվ դա չի վկա յ� մ Ադր բե ջա նի տնտե ս� թ յան հա մա չափ կամ 
արդ յ�  նա վետ զար գաց ման մա սին: Օ րի նակ, Ադր բե ջա նի 2013թ. պե տա-

42 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 հետազոտ� թյ� նների կենտրոն»-ի տնտեսական 
վերլ� ծ� թյ� նների և համաշխարհայնացման հարցերի բաժնի գիտաշխատող Զա� ր 
Վելիևն «2013թ. պետական բյ� ջեն» թեմայով ել� յթի ժամանակ ներկայացրել է Ադրբեջանի 
պետական բյ� ջեի դինամի կան՝ 2003-2013թթ. կտրվածքով: Համաձայն նրա ներկայացրած 
տվյալների՝ 2013թ. Ադրբեջանի պետական բյ� ջեն կազմ� մ է 24.4 մի լիարդ դոլար եկամտային 
մասով և 25.2 մի լիարդ դոլար ծախսային մասով: 2003թ. Ադրբեջանի պետական բյ� ջեի 
ց� ցանիշները 2013թ. բյ� ջեն, համաձայն ադրբեջանցի գիտաշխատողի, գերազանց� մ 
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): 
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կան բյ�  ջեի նա խագ ծ� մ մ� տ քե րի շ� րջ 73 տո կո սը կազ մա վոր վ� մ էր 
նավ թի և գա զի հաշ վին, իսկ ոչ նավ թա յին սեկ տո րի «մաս նակ ց� թ յ�  նը» 
պե տա կան բյ�  ջե� մ չնչին էր: Տն տե սա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի կենտ-
րո նի ղե կա վար Գ. Ի բա դօղ լ�  ի հա մա ձայն, Ադր բե ջա նի պե տա կան բյ�  ջեի 
ոչ նավ թա յին հատ վա ծ� մ մե կ շնչին բա ժին է ընկ ն� մ $715, Վ րաս տա ն� մ՝ 
$1010, իսկ Հա յաս տա ն� մ՝ $1000 ԱՄՆ դո լար (քա նի որ ՀՀ բյ�  ջե� մ նավ-
թա յին հատ ված երբ ևի ցե չի ե ղել, մն � մ է են թադ րել, որ Գ. Ի բա դօղ լ� ն 
ՀՀ բյ�  ջեի ոչ նավ թա յին հատ ված ա սե լով նկա տի է �  նե ցել ոչ հան քա յին 
արդ յ�  նա բե ր� թ յան հատ վա ծը)44: Սա մի  կող մի ց վկա յ� մ է այն մա սին, որ 
Ադր բե ջա նի տնտե ս� թ յ�  նը զար գա ն� մ է ա ռա վե լա պես բնա կան պա շար-
նե րի արդ յ�  նա հան ման հաշ վին և  �  նի կախ վա ծ� թ յ� ն դրա նից, իսկ մյ� ս 
կող մի ց` այն մա սին, որ վեր ջին տա րի նե րին նավ թի արդ յ�  նա հան ման ծա-
վալ նե րի կրճատ ման մի  տ�  մը և նավ թի հա մաշ խար հա յին գնե րի տա տա-
ն� մն  ե րը կա րող են ա ռա ջի կա յ� մ կաթ վա ծա հար ա նել կամ բա ցա սա բար 
անդ րա դառ նալ Ադր բե ջա նի տնտե ս� թ յան վրա: Ողջ վե րո շա րադր յա լի 
հա մա տեքս տ� մ հաս կա նա լի է դառ ն� մ, որ Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան 
քա րոզ չ� թ յ�  նը ո րո շա կիո րեն հետ ևանք է իշ խա ն� թ յան վե րար տադր-
ման և դ րա քա ղա քա կան ա նայ լընտ րան քայ ն� թ յան պատ րան քը ստեղ ծե-
լ�   ա լիև յան նպա տա կադր ման, ին չը, իր հեր թին, մի  ջազ գա յին հան ր� թ-
յան ոչ հետ ևո ղա կան դա տա պարտ ման արդ յ� ն ք� մ հար ևան երկ ր� մ մե ծ
հա ջո ղ� թ յ� ն ներ է ար ձա նագ րել: Հաս կա նա լի է նաև, որ հար ևան երկ ր� մ 
պե տա կան մա կար դա կով ի րա կա նաց վող հա յատ յա ց� թ յան քա ղա քա կա-
ն� թ յ�  նը ո րո շա կիո րեն պայ մա նա վոր ված է ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ 
կրած պար տ� թ յան հո գե բա նա կան հետ ևանք նե րի և պատ մ� թ յան կեղծ-
ման արդ յ� ն ք� մ ձևա վոր ված ես-կոն ցեպ ցիա յի գոր ծո նի շա հարկ մամբ: 

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. Ռամի լ Սաֆարովի հերոսաց$ մը հակահայկական քարոզչ$ թյան
նախադրյալների համատեքստ$ մ
3.1 Արև մ� տ քը և  ադր բե ջա նա հ� ն գա րա կան «սի րա խա ղը»

Ռա մի լ Սա ֆա րո վի45 ար տա հանձն ման, Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի. Ա լի-
ևի կող մի ց նրան նե ր� մ շնոր հե լ�  և մի  շարք նյ�  թա կան պարգև նե րի 
ար ժա նաց նե լ�  փաս տը բ� ռն ար ձա գանք գտավ ինչ պես Հա յաս տա ն� մ, 
այն պես էլ ար տերկ ր� մ: Հայ կա կան կող մի  ակ տիվ և դա տա պար տո ղա-
կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րին (օ րի նակ, օ տա րերկր յա դի վա նա գի տա կան կոր-
պ�  սի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի հան դիպ ման ժա մա նակ ՀՀ նա խա գա հի ե լ� յ-
թը, Հ� ն գա րիա յի հետ ՀՀ դի վա նա գի տա կան հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի խզ� -
մը և  այլն) հա ջոր դե ցին մի  ջազ գա յին կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և տար բեր )
պե տ� թ յ� ն նե րի ար ձա գանք նե րը, ո րոն ց� մ կա րե լի էր նկա տել Ադր բե-
ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րին � ղղ ված ինչ պես կոշտ, այն պես էլ «սեթ ևե թող» 
գնա հա տա կան նե րի կամ մե  ղադ րանք նե րի: Հա ն� ն ար դա ր� թ յան նշենք
նաև, որ ի տար բե ր� թ յ� ն ե ղե լ� թ յան ա ռա ջին օ րե րի՝ հե տա գա յ� մ Արև-
մ� տ քի ար ձա գանք նե րը աս տի ճա նա բար ա վե լի կոշտ �  դա տա պար տո-
ղա կան դար ձան, ին չը, հա մոզ ված ենք, պայ մա նա վոր ված էր նաև հայ կա-
կան կող մի  ակ տիվ �  նա խա ձեռ նո ղա կան գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րով:

Հայտ նի է, որ Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման առն չ� թ յամբ Հա յաս տա-
ն� մ բո ղո քի ա լի քը օ րեր շա ր�  նակ բարձր մա կար դա կի վրա էր, որն � -
ղեկց վեց նաև Հ� ն գա րիա յի դրո շի այր մամբ, ին չը բա ցա սա կան գնա հատ-
վեց ՀՀ նա խա գա հի կող մի ց: Դի մե  լով հա սա րա կ� թ յա նը և հատ կա պես 
ե րի տա սարդ նե րին՝ Նա խա գա հը խնդրեց Հ� ն գա րիա յի դրո շը չդի տար-
կել իշ խող կ�  սակ ց� թ յան կամ վար չա պե տի խորհր դա նիշ, չթշնա մա նալ 
հ� ն գար ժո ղովր դի հետ, քան զի բո ղոք ար տա հայ տե լիս «մե նք չպետք է 
դա վա ճա նենք ինք ներս մե զ $  մե ր ար ժեք նե րը»46: Հա մոզ ված ենք, որ 

45 2004 թվականին ՆԱՏՕ-ի շրջանակներ� մ Հ� նգարիայի Բ� դապեշտ մայրաքաղաք� մ 
տեղի � նեցող դասընթացների ժամանակ ադրբեջանցի սպա Ռամի լ Սաֆարովը հայազգի սպա 
Գ� րգեն Մարգարյանին քնած ժամանակ սառնասրտորեն կացնահարել էր: Ռ. Սաֆարովը 
հ� նգարական դատարանի կողմի ց դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման, սակայն 2012թ. 
Հ� նգարիայի կառավար� թյ� նը Ռ. Սաֆարովին արտահանձնեց Ադրբեջանին, իսկ վերջինս 
նրան ներ� մ շնորհեց �  բարձրացրեց զինվորական կոչ� մը:
46 Սերժ Սարգսյանը հորդոր$ մ է չայրել Հ$ նգարիայի դրոշը (2013), http://news.am/arm/
news/119601.html
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մի  ջազ գա յին հնչե ղ� թ յ� ն ստա ցած Սա ֆա րո վի դեպ քի հա մա տեքս տ� մ 
այս «հա ղոր դագ ր� թ յ�  նը» ար դա րա ցիո րեն պետք է օ ժան դա կեր հայ և
ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յ� ն նե րի մի ջև տար բե ր� թ յ� ն ներն � ր-
վագ ծե լ� ն, ին չը չա փա զանց կար ևոր է ՀՀ հա մար: Բանն այն է, որ այս 
հոր դոր-խնդրան քը կոչ էր ո րոշ պաշ տոն յա նե րի տմար դի գոր ծո ղ� թ յան
հիմ ք� մ տես նել ոչ թե նրա ազ գա յին պատ կա նե լ� թ յան փաս տը (ա ռա-
վել ևս  այն դեպ ք� մ, երբ հ� ն գա րա ցի նե րը ևս բո ղո քի էին դ� րս ե կել), 
այլ՝ կոնկ րետ մար դ� ն: Իսկ սա նշա նա կ� մ է, որ գործ �  նենք ադր բե ջա-
նա կան մո տեց մա նը տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ դիր քո րոշ ման հետ, քան-
զի ե թե Ադր բե ջա ն� մ մար դ�  որ պի ս� թ յ�  նը պետք է գնա հատ վի իր ազ-
գա յին պատ կա նե լ� թ յամբ, ա պա ՀՀ պե տա կան մո տեց ման հա մա ձայն՝  
մար դ�  ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կ� թ յամբ:

Կաս կա ծից վեր է, որ նավ թա դո լար նե րի կով կաս յան «ար քա յի» այս պես 
կոչ ված «մար դա սի րա կան» քայ լը յ�  րա քանչ յ� ր ող ջա խոհ մար դ� , ա ռա-
վել ևս  արևմտ յան ար ժե հա մա կար գը կրող ան հատ նե րի հա մար ոչ մի այն 
ա նըն դ�  նե լի էր, այլև սե փա կան ար ժե քա յին հա մա կար գին հաս ցեագր-
ված ապ տակ էր: Պա տա հա կան չէ, որ տար բեր պե տ� թ յ� ն նե ր� մ (այդ 
թվ� մ՝ Հ� ն գա րիա յ� մ) տե ղի �  նե ցան բո ղո քի նաև «ոչ հայ կա կան» ակ-)
ցիա ներ՝ ընդ դեմ քնած մար դ� ն սպա նե լ�  խի զա խ� թ յ� ն �  նե ցող մար-
դաս պա նի հե րո սաց մա նը այն պի սի պե տ� թ յան կող մի ց, ո րը թեկ� զ սոսկ 
պաշ տո նա պես, բայց հայտարարել է «եվրոպական ար ժե հա մա կար գին» 
հա վա տար մ� թ յան մասին:  

Տա րի ներ շա ր�  նակ հա յատ յա ց� թ յ�  նը պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ-
յան կար ևոր բա ղադ րիչ հռչա կած «հան դ� ր ժող և հ�  մա նիստ» Ադր բե ջա-
նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րից այլ բան սպա սելն ա նի րա տե սա կան կլի ներ, սա-
կայն խնդիրն այն է, որ մար դաս պա նի «հե րո սաց ման» գոր ծ� մ իր լ�  ման 
է �  նե ցել նաև արևմտ յան ար ժե հա մա կար գի ներ կա յա ց�  ցիչ երկր նե րից 
Հ� ն գա րիան, որն իր գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րով «նավ թա բ� յ րով» գայ թակղ ված 
ար ժե քա յին առևտ րա կա նի խո ս� ն վկա յ� թ յ�  նը դարձավ՝ ստվե րե լով 
արևմտ յան ար ժե հա մա կար գի հան դեպ շա տե րի հա վա տը: Ա վե լին, եվ-
րո պա կան երկր նե րից կամ կա ռ� յց նե րից շա տե րի «հեր թա պահ» խոս քեր
հի շեց նող գնա հա տա կան նե րը թ� յլ են տա լիս պնդել, որ արևմտ յան երկր-
նե րը հա ն� ն այսօրեա կան կամ հե ռա հար շա հե րի պատ րաստ են կտրել 
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այն ճյ�  ղը, ո րի վրա նստած են: Այ սինքն՝ մի աս նա կան ար ժե քա յին հա մա-
կարգ «դա վա նող» Եվ րո պան հա ճախ ներ կա յա ն� մ է այն պի սի ո րակ նե-
րով, ո րոնց հա մա տեքս տ� մ եվ րո պա կան ար ժեք նե րը հան դես են գա լիս 
սոսկ որ պես մի  ջոց, այլ ոչ որ պես նպա տակ: Այս տե սանկ յ�  նից բա վա-
կա նին խո ս� ն են նաև 20-րդ դա րի ա ռա ջին կե ս� մ 1915 թվա կա նի հա-
յոց ցե ղաս պա ն� թ յան հան դեպ եվ րո պա կան պե տ� թ յ� ն նե րից շա տե րի 
վե րա բեր մ� ն քի յ�  րա կեր պ� թ յ� ն նե րը: «Անգ լիան, Ֆ րան սիան,- գր� մ 
է Գ. Նժ դե հի ըն կեր Հ. Ա սատր յա նը,- ցնց$  ե ցին, ան շո՛ւշտ, հայ կա կան 
ե ղեռ նից, բայց նրանք ց$  ցա հա նե ցին ո՛չ թէ չա րի քի դէմ մա քա ռե լ$ , 
այլ` նրա նից օգ տ$  ե լ$  կամք: Լոն դո նի թէ Փա րի զի կա ռա վա ր$  թիւն-
նե րի ձեռ ք$ մ հայ կա կան նա հա տա կ$  թիւ նը դար ձաւ քա րոզ չ$  թեան 
ան փո խա րի նե լի զէնք` Գեր մա նիա յի դեմ»47: Աս վա ծը, թերևս, բա ցա-
ռ� թ յ� ն չէ նաև Ռ. Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման պա րա գա յ� մ, քա նի որ 
ո րո շա կիո րեն ցնցվե լով սառ նա սիրտ մար դաս պա նի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րից 
և պաշտոնական Բաքվի կողմի ց հե րո սա ց�  մի ց՝ Արև մ� տքն իր քննա դա-
տա կան մո տե ց� մն  ե րով ա ռա վե լա պես դրսևո ր� մ է ե ղե լ� թ յ�  նից օգտ վե-
լ� , քան ար մա տա ցող չա րի քը վե րաց նե լ�  կամք: Ու շագ րավ է, որ խնդրո 
ա ռար կա հար ց� մ Արև մ� տ քի մե  ղա վո ր� թ յ�  նը փաս տել է նաև Ադր բե-
ջա ն� մ Թ� ր քիա յի դես պան Հ�  լ�  սի Կի լի չը, սա կայն ի տար բե ր� թ յ� ն 
մե ր ըմբռն ման՝ հան դես է ե կել հետև յալ խոս քե րով. « Տե ղի $  նե ցա ծի մե -
ղա վո րը Արև մ$ տքն է: Ե թե նա չի $  զ$ մ Ռա մի լ Սա ֆա րո վի հետ կա-
տար ված ի րա դար ձ$ թ յ$ ն նե րի հեր թա կան կրկն$ թ յ$  նը, ա պա պետք 
է պաշտ պա նի Ադր բե ջա նի ար դար դիր քո րո շ$  մը, ա րագ կեր պով լ$ -
ծի ղա րա բաղ յան հա կա մար տ$ թ յ$  նը»48: Այ սինքն՝ թ� րք դի վա նա գե տի 
հա մոզ մամբ, ղա րա բաղ յան հա կա մար տ� թ յ�  նը պետք է լ� ծ վի ոչ թե  հա-
կա մար տող կող մե  րի, այլ Արև մ� տ քի կող մի ց, որ Ադր բե ջա նի դիր քո րո շ� -
մը մի ակ ճշմա րիտն է և  այն ար դա րաց ն� մ է Սա ֆա րո վի գոր ծո ղ� թ յ� ն-
նե րը: Հան գա մանք, ո րը վկա յ� մ է այն մա սին, որ թ� րք դի վա նա գե տի 
ըմբռն մամբ` ար դա ր� թ յան հաս տատ ման փա փա գը կա րող է սրբա գոր ծել 
ա մե ն մի  ջոց: Թերևս այս տրա մա բա ն� թ յամբ էլ ա ռաջ նորդ վել են ս� յն 
դես պա նի նա խորդ նե րը, ո րոնք ի րենց պատ կե րաց րած «ար դա ր� թ յան» 
47 Հ. Ասատրյան, Հատընտիր, Եր., 2004, էջ 194:
48 Տե՛ս No Comments: Цитаты официальных лиц Азербайджана (2012), http://misinformative.
info/?p=4212
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հաս տատ ման մո լ� ց քով տար ված՝ 1915 թվա կա նին կազ մա կեր պե ցին և 
հեշ տ� թ յամբ ի րա գոր ծե ցին հա յոց ցե ղաս պա ն� թ յ�  նը:

Ա վե լին, տա րի ներ շա ր�  նակ Արև մ� տ քը կար ծես հա վա սա րը հա վա-
սա րի սկզբ� ն քով էր գնա հա տ� մ ՀՀ և Ադր բե ջա նի ժո ղովր դա վա րա կան 
բա րե փո խ� մն  ե րի ըն թաց քը՝ չնա յած այն հան գա ման քին, որ բազ մա-
թիվ ա ռ� մն  ե րով ՀՀ ձեռք բե ր� մն  ե րը ո րա կա պես տար բեր վ� մ են Ադր-
բե ջա նի «ձեռք բե ր� մն  ե րից» կամ, ա վե լի ստ� յգ, ժո ղովր դա վա րա կան 
հետընթացից: Արևմտ յան այս հան ցա վոր է գա լի տա րիզ մը կամ հա վա-
սա րա պաշ տ� թ յ�  նը, ինչ պես ար դեն նշել ենք, նպաս տեց այն բա նին, որ
Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը պե տա կան մա կար դա կով շա ր�  նա կե ցին 
այն պի սի «ար ժեք նե րի» քա րո զ� մն  �  ար մա տա վո ր�  մը ի րենց երկ ր� մ
(օ րի նակ՝ այ լատ յա ց� թ յ� ն և  այլն), ո րոնք առն վազն հոգ ևոր «սրտխառ-
նոց» պետք է ա ռա ջաց նեին այդ ն� յն  ար ժեք նե րից տ�  ժած Արև մ� տ ք� մ:

Սա ֆա րո վի հե րո սաց ման փաստն �  Ադր բե ջա նի ա պա ժո ղովր դա-
վա րա կան և  եվ րո պա կան ըն տա նի քի ար ժե հա մա կար գին ոչ պատ շա ճող 
քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը Արև մ� տ քին պետք է ստի պի վե րա նա յե լ «հա րավ-
կով կաս յան է գա լի տա րիզ մը», հաշ վի նստե լ հայ կա կան հան դ� ր ժո ղա կա-
ն� թ յան և  ադր բե ջա նա կան ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան փաս տի հետ: 
Հա կա ռակ պա րա գա յ� մ Արև մ� տ քը կամ Եվ րո պան պետք է խոս տո վա-
նեն, որ ի րենց կող մի ց հռչակ ված ար ժեք ներն ա ռա վե լա պես քա ղա քա կան 
ա ճ� ր դի պա րա գա ներ են, ո րոնք սպա ս� մ են ի րենց ա ռա տա ձեռն գնոր-
դին: Ա վե լին, այս ա մե  նը ևս մե կ ան գամ կոչ ված է հաս տա տե լ�  այն, որ 
ար ցա խա հա յ� թ յան ան կա խ� թ յան մի  ջազ գա յին ճա նա չ� մն  այ լընտ րանք 
չ�  նի:

Չ նա յած նշյալ դեպ քե րը ց� յց տվե ցին, որ եվ րո պա կան ար ժեք նե րը այդ 
ար ժեք նե րի «ջա հա կիր նե րից» շա տե րի հա մար մի  գ�  ցե սոսկ քա ղա քա-
կան գոր ծիք ներ են, սա կայն դա չի նշա նա կ� մ, թե խնդիր �  նենք սկզբ� ն-
քո րեն հրա ժար վե լ այդ ար ժեք նե րից49 և  որ պես ԵԽ ան դամ պե տ� թ յ� ն
պետք է վե րա նա յենք մե ր ար ժե քա յին կողմն  ո րո շ� մն  ե րը: Ար ժե քը չի դա-

49 Ամե նից առաջ նկատի � նենք քրիստոնեական արժեհամակարգը, քանի որ, ինչպես 
իրավացիորեն փաստ� մ են արևմտյան և ոչ արևմտյան հեղինակներից շատերը 
(օրինակ՝ Պատրիկ Բյ� քենեն, Քրիստոֆեր Կոկեր, Գաբրիել Վահանյան և այլն), այսօրվա 
Արևմ� տքը մե ծապես հեռացել է իր քաղաքակրթական արմատներից կամ թևակոխել է 
հետքրիստոնեական ժամանակաշրջան:
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դա ր� մ ար ժեք լի նել նաև այն պա րա գա յ� մ, երբ ո րոշ ինս տի տ�  ցիո նալ 
կա ռ� յց ներ կամ պե տ� թ յ� ն ներ փոր ձ� մ են «ար ժեզր կել» դրանք: 

Հա ն� ն ար դա ր� թ յան նշենք, որ Սա ֆա րո վի հե րո սա ց�  մի ց օ րեր անց 
(նաև հայ կա կան կող մի  ջան քե րի շնոր հիվ) Արև մ� տքն ի վեր ջո հըն թացս )
հան դես ե կավ ոչ մի այն հեր թա պահ քննա դա տ� թ յամբ, այլև խիստ դա-
տա պար տո ղա կան բն� յ թի հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րով և  ա ռար կա յա կան 
բա նաձ ևով: Բանն այն է, որ 2012թ. սեպ տեմ բե րի 13-ին Եվ րո պա յի խորհր-
դա րանն ըն դ�  նեց Սա ֆա րո վի դեպ քի առն չ� թ յամբ հա մա պա տաս խան 
բա նաձև50, որ տեղ ար ձա նագ րված են հստակ մե  ղադ րանք ներ և խիստ 
քննա դա տ� թ յ� ն Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հաս ցեին: Խն դիր չ�  նե-
նա լով բա նաձ ևի բո լոր դր� յթ նե րին անդ րա դառ նա լը՝ փաս տենք մի այն, 
որ դրա ն� մ հստակ ամրագր ված է, որ Գ. Մար գար յա նի սպա ն� թ յ�  նը 
տե ղի է �  նե ցել ա ռանց զղջման և ն րա հայ լի նե լ�  պատ ճա ռով, ին չը, 
ան շ� շտ, հեր թա կան հար վածն էր ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի 
կող մի ց շրջա նառ ված այն դր� յ թին, թե Սա ֆա րո վը կաց նա հա րել է հայ 
սպա յին Ադր բե ջա նի դրոշն ա նար գե լ� , հայ կա կան ագ րե սիա յից տ�  ժած  
լի նե լ�  պատ ճա ռով: Ա վե լին, ընդ հան րաց նե լով բա նաձ ևի դր� յթ նե րը՝ 
փոր ձա գետ նե րից մե  կը դրան ց� մ տես ն� մ է Եվ րո պա յին ան հանգս տաց-
նող հետև յալ հան գա մանք նե րը.

Ադր բե ջա նը, լի նե լով ԵԽ ան դամ, ՄԱԿ ան դամ և ՄԱԿ ԱԽ ժա մա նա-
կա վոր ան դամ, ԵՄ «Ար ևել յան գոր ծըն կե ր� թ յ� ն» ծրագ րի մաս նա կից և 
ս տանձ նած լի նե լով դրանց շրջա նակ նե ր� մ ըն դ� ն ված փաս տաթղ թե ր� մ 
առ կա ար ժեք նե րը պահ պա նե լ�  պար տա վո ր� թ յ� ն ներ (սա � ղ ղա կի ար-
ձա նագր ված է ԵԽ բա նաձ և� մ), թքած �  նի այդ ար ժեք նե րի անկ յ�  նա քար 
հա մար վող եր կ�  կար ևո րա գ� յն` մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա ն� թ-
յան և  օ րեն քի գե րա կա յ� թ յան սկզբ� նք նե րի վրա:

 Ադր բե ջա նի գոր ծո ղ� թ յ� ն նե րը մի տ ված են տա րա ծաշր ջա նա յին լար-
վա ծ� թ յան � ժգ նաց մա նը և ս պառ ն� մ են անվ տան գ� թ յանն �  կա յ� -
ն� թ յա նը, վտան գ� մ են խա ղաղ գոր ծըն թա ցի հան գ�  ցա լ�  ծ� մն  �  եր կ�  
հա սա րա կ� թ յ� ն նե րի մի ջև երկ խո ս� թ յ�  նը51: 

50 Բանաձևի տեքստը տե՛ս հետևյալ էլեկտրոնային հասցե� մ. http://www.panorama.am/am/
politics/2012/09/14/report/
51 Ա. Մինասյան, Եվրոպային խստ� թյան բացակայ� թյան մե ջ չես մե ղադրի (2012), http://
panorama.am/am/politics/2012/09/14/european-rezolution/ 
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Չ նա յած բա նաձ ևը բխ� մ է հայ կա կան կող մի  շա հե րից՝ այ ն�  ա մե  նայ-
նիվ դա չի նշա նա կ� մ, որ պետք է մե ր զգո ն� թ յ�  նը կորց նենք և բա վա-
րար վենք ար ձա նագր ված հա ջո ղ� թ յամբ, քան զի այդ փաս տա թ� ղ թը 
«ըն դա մե  նը հե նա րան է տա լիս` հիմք, բա զիս: Իսկ թե ինչ տեսք կ$ -
նե նա վեր նա շեն քը, կախ ված է նաև մե  զա նից` որ քան տար բեր կլի նեն
մե ր պե տ$ թ յ$ նն $  հա սա րա կ$ թ յ$ նն իր հար ևա նից և  որ քա նով կկա-
րո ղա նան այդ տար բե ր$ թ յ$ նն ի ց$ յց դնել: Հա մե  նայն դեպս, ա ռա ջին 
քայ լը հ$  սադ րող է»52:

Հաս կա նա լի է, որ Ռա մի լ Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման և հե րո սաց ման 
հան դեպ Արև մ� տ քի վե րա բեր մ� ն քի մա սին դա տո ղ� թ յ� ն ներն ա ռա վե-
լա պես մի տ ված էին  տխրահռ չակ ի րո ղ� թ յան հետ կապ ված մի  ջազ գա յին 
մա կար դա կի ո րոշ խնդիր նե րի � ր վագծ մա նը: Սա կայն Սա ֆա րո վի դեպ քը
ոչ պա կաս հե տաքր քիր և հե տա զո տա կան տե սանկ յ�  նից կար ևո ր� թ յ� ն 
ներ կա յաց նող է, երբ այն քննարկ վ� մ է ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան 
լ� ծ ման հե ռան կար նե րի և  ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան տար բեր կող-
մե  րի հա մա տեքս տ� մ: Ընդ ո ր� մ, ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան տար-
բեր կող մե ր ա սե լով` ա մե  նից ա ռաջ նկա տի �  նենք Ադր բե ջա նի քա ղա քա-
կան և  էթ նոմ շա կ�  թա յին կյան քի ո րոշ ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն ներ, քան զի 
դրանց հա մա տեքս տ� մ է, որ Սա ֆա րո վի ա զատ ար ձա կ� մն  �  հե րո սա-
ց�  մը ոչ մի այն հաս կա նա լի է դառ ն� մ, այլև օ րի նա չափ:   

52 Ն� յն տեղ� մ:
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3.2. Սա ֆա րո վի հե րո սա ց$  մը և
Ադր բե ջա նի «պյ$  ռոս յան հաղ թա նա կը»53

Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած դժգո հ� թ յ� ն-
նե րը մի ան գա մայն հաս կա նա լի  են, քա նի որ ազ գա յին հո ղի վրա ա ռանձ-
նա կի դա ժա ն� թ յամբ կա տար ված, մի  ջազ գա յին հնչե ղ� թ յ� ն ստա ցած և 
Ադր բե ջա նի կող մի ց «լե գի տի մաց ված» սպա ն� թ յ�  նը ի վեր ջո չ�  ղեկց վեց 
հա մա պա տաս խան պատ ժա չա փի ամ բող ջա կան կի րառ մամբ: Ի րո ղ� թ-
յ� ն, ո րը շա տե րի կող մի ց հապ ճե պո րեն ո րակ վեց որ պես հայ ժո ղովր դի, 
ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի պար տ� թ յ� ն և  ադր բե ջա նա կան կող մի  հաղ թա-
նակ: Հա յաս տան յան քա ղա քա կան �  ժե րից շա տերն ար ձա գան քե լով Սա-
ֆա րո վի ար տա հանձն ման փաս տին՝ շտա պե ցին զգաց մ� ն քա ծին հայ տա-
րա ր� թ յ� ն ներ ա նել և պա տեհ ա ռի թը չկորց նել ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րին 
քննա դա տե լ�  հա մար: Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րը կա րե լի է հաս կա նա լի հա մա րել 
իշ խա ն$ թ յ$ ն նե րի հան դեպ վստա հ$ թ յան դե ֆի ցիտ ձևա վո րե լ$  կամ 
այն խո րաց նե լ$  նպա տա կադր ման հա մա տեքս տ$ մ, սա կայն խիստ
ան հաս կա նա լի, երբ ար տա հանձ ն$  մը դի տարկ վ$ մ է որ պես հայ կա-
կան կող մի  ա ներկ բա պար տ$ թ յան դրսևո ր$ մ: Ա ռա ջին հա յաց քից, 
ան շ� շտ, Ադր բե ջա նը կա րո ղա ցավ ա պա հո վել հաղ թա նա կի պատ րան-
քը, կա րո ղա ցավ մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ «հար ցեր լ�  ծո ղի» կեր պա-
րով ներ կա յա նալ, սա կայն սա հար ցի մի այն ար տա քին և զ գաց մ� ն քա յին 
կողմն  է: Ուս տի, Ռ. Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման և հե րո սաց ման փաս-
տին պետք է մո տե նալ ոչ թե հ�  զա կան, ար ժե քա յին գնա հա տա կան նե րի, 

53 Պյ� ռոսն Էպիրյան արքա էր (մ.թ.ա. 319-272), հին ժամանակների հայտնի 
զորահրամանատար, որը նպատակ � նենալով ստեղծել հզոր տեր� թյ� ն, խառնվ� մ է 
հռոմե ացիների և հ� յների մի ջև պատերազմի ն: 280թ. տանելով իր առաջին հաղթանակը 
հռոմե ական լեգեոնների նկատմամբ Հերակլեայի մոտ` Պյ� ռոսը մտահղան� մ է նոր 
արշավանք իրականացնել և 279թ. Ա� սկ� լայի մոտ ջախջախ� մ է հռոմե ացիներին: Սակայն
այս երկրորդ պատերազմի  արդյ� նք� մ Պյ� ռոսն այնքան զոհեր և մարդկային, նյ� թական
ռես� րսների կոր� ստ է � նեն� մ, որ բացականչ� մ է. «Եվս մե կ նման հաղթանակ և ես 
կործանված եմ»: Իրական� մ, հաջորդ ճակատամարտի ժամանակ`  278թ., Պյ� ռոսը գլխովին 
ջախջախվ� մ է հռոմե ացիների կողմի ց և իր զորքերի մն ացորդի հետ փախչ� մ է Էպիր: 
Այստեղից է առաջացել «պյ� ռոսյան հաղթանակ» արտահայտ� թյ� նը, որն օգտագործվ� մ է 
փոխաբերական իմաստով` նշանակելով պարտ� թյան հավասարազոր հաղթանակ, այսինքն` 
հաղթանակ, որը տրվ� մ է ահռելի չափերի հասնող զոհերի և անդառնալի կոր� ստների գնով 
(տե՛ս Е. Язовицкий, Говорите правильно, Л., 1969, с.217-218):
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այլ քա ղա քա կան զար գա ց� մն  ե րի սթափ, ռա ցիո նալ հաշ վար կի դիր քե-
րից: Ի հար կե, Գ. Մար գար յա նի որ դե կո ր� յս ծնող նե րի և հա րա զատ նե րի 
հա մար խիստ դժվար կամ անհ նար է հա մա կերպ վել հե րո սաց ված մար-
դաս պա նի ա զա տ� թ յան, իսկ հայ ժո ղովր դին՝ հա յատ յա ց� թ յան ան պատ-
ժե լի� թ յան փաս տի հետ, սա կայն փաս տը մն � մ է փաստ և  անհ րա ժեշտ 
է ա ռանց ա վե լորդ հ�  զա կա ն� թ յան պար զել այդ փաս տից բխող բո լոր 
դրա կան և բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը: 

Ակն հայտ է, որ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի «սա ֆա րո վա սի ր� թ յ� -
նը» լ� րջ հար ված հասց րեց հա րավ կով կաս յան տա րա ծաշր ջա ն� մ խա-
ղա ղ� թ յան հաս տատ ման գոր ծըն թա ցին, ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան 
շ� րջ ըն թա ցող բա նակ ց� թ յ� ն նե ր� մ ա ռա ջըն թաց ար ձա նագ րե լ�  հնա-
րա վո ր� թ յ� ն նե րին: Ա վե լին, ազերիների դրոշն ա նար գած հա յից (սա 
ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի հեր թա կան և  անգ րա գետ թե զե րից 
է, ո րը հերք վել է դա տա վա ր� թ յան ըն թաց ք� մ) սոսկ քնած ժա մա նակ)
«պա տիվ» պա հան ջած և «աս պե տա կան» ո գով դաս տիա րակ ված ադր բե-
ջան ցի մար դաս պա նի հե րո սա ց�  մը խո րա պես նպաս տեց հայ-ադր բե ջա-
նա կան հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի կար գա վոր ման ռե ս� րս նե րի կորս տին: Ի. 
Ա լի ևը ձեռ քի «գե ղե ցիկ» մի  շար ժ�  մով հա մայն աշ խար հին ի ց� յց դրեց, 
որ բնավ շա հագրգռ ված չէ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ց� մ դրա կան զար-
գա ց� մ ա պա հո վե լ� , հա յե րի հան դեպ ա տե լ� թ յան մթնո լոր տը կազ մա-
քան դե լ� , ռազ մա շ� նչ հռե տո րա բա ն� թ յան մա նի պ� լ յա տիվ նե ր�  ժից 
հրա ժար վե լ�  հար ց� մ: Ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ հայ կա կան կող մի ց 
կրած պար տ� թ յ�  նը մե կ նա բա նե լով որ պես պատ մա կան ա նար դա ր� թ-
յան և հայ կա կան ագ րե սիա յի վառ ար տա հայ տ� թ յ� ն՝ Ադր բե ջա նի իշ խա-
ն� թ յ� ն նե րը պար զա պես շա հար կե ցին տա րա ծաշր ջա նա յին հա կա մար-
տ� թ յան չկար գա վոր վա ծ� թ յան գոր ծո նը և փոր ձե ցին այն օգ տա գոր ծել 
ներ քին կոն սո լի դա ցիա յի ա պա հով ման �  սե փա կան «ազ գան վեր» ա ռա-
քե լ� թ յան հիմն  ա վոր ման հա մար: Պա տա հա կան չէ, որ Սա ֆա րո վի ար-
տա հանձն մանն �  հե րո սաց մա նը հա ջոր դե ցին Ադր բե ջա նի հա սա րա կա-
կան-քա ղա քա կան կյան քի եր ևե լի նե րից շա տե րի հո գե ց� նց քա ղա քա կան
«բա ժա կա ճա ռե րը», ո րոն ց� մ Ադր բե ջա նի �  ադր բե ջան ցի նե րի հաղ թա-
նա կի ա վետ ման հետ մե կ տեղ «խո նարհ» շնոր հա կա լ� թ յ� ն էր հղվ� մ նա-
խա գահ Ի. Ա լի ևին: Ս տորև կներ կա յաց նենք այդ ինք նա խոս տո վա նա կան
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«բա ժա կա ճա ռե րից» մի  քա նի սը.
– Մի լի մե ջ լի սի պատ գա մա վոր Գա նի րա Փա շա ևա. « Ռա մի լ Սա ֆա-

րովն  ա զատ վա՜ծ է: Ադր բե ջան ցի նե՛ր, շնոր հա վո ր� մ եմ: Մենք ե րախ տա-
պարտ ենք երկ րի նա խա գա հին՝ Ռ. Սա ֆա րո վին Ադր բե ջան վե րա դարձ-
նե լ�  և նե ր� մ շնոր հե լ�  հա մար» (SalamNews. 31.08.2012):

– «Ենի Ազերբայջան» կ$ սակց$ թյան փոխնախագահ Ալի 
Ահմե դով. «Ռամի լ Սաֆարովին ներ� մ շնորհել�  Ադրբեջանի նախագահ 
Ի. Ալիևի հրամանագիրը ես գնահատ� մ եմ որպես պետ� թյան 
ղեկավարի տղամարդկային և խիզախ քայլ, ինչպես նաև արդար� թյան
վերականգն� մ» (1news.az. 31.08.2012):

– «Ենի Ազերբայջան» կ$ սակց$ թյան գործադիր քարտ$ ղարի 
տեղակալ, պատգամավոր Մ$ բարիզ Ղ$ րբանլի. «Սաֆարովի 
ազատ� մը մե ր հայրենասեր և ազգային ոգով մարդկանց հանդեպ 
� շադր� թյան տրամաբանական շար� նակ� թյ� նն է» (Trend. 31.08.2012): 
Ընթերցողին տեղեկացնենք, որ ադրբեջանցի պատգամավորի խոսքերն 
առավել հասկանալի կդառնան հաջորդ պարագրաֆ� մ քննարկվող 
հարցերի համատեքստ� մ: 

– Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի  արտաքին կապերի 
բաժնի վարիչ Նովր$ զ Մամե դով. «Մեզանից յ� րաքանչյ� րի համար այս 
իրադարձ� թյ� նը � րախ� թյան և հպարտ� թյան առիթ է: Չափազանց 
տպավորիչ է այստեղ տեսնել մե ր զինվորին, իր ժողովրդի նվիրյալ 
զավակին, ով բանտ նետվեց այն բանի համար, որ պայքարեց Հայրենիքի
և ժողովրդի փառքի �  պատվի պաշտպան� թյան համար» (Newtimes.
az. 31.08.2012): Այսինքն՝ հաշվի առնելով դատավար� թյան ընթացքը և 
վճիռը՝ Մամե դովի խոսքերից մն � մ 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 համար� մ ենք արդարացի որոշ� մ, որը, անկասկած, 
մե ր թշնամի ներին ստիպ� մ է անհանգստանալ: Չնայած դա մե զ չի 
հետաքրքր� մ, քանի որ յ� րաքանչյ� ր ադրբեջանց�  նպատակն է 
պայքարել թշնամի ների դեմ՝ անկախ նրանց գտնվել�  վայրից» (1news.az. 
06.09.2012):



60

– Ադրբեջանի Մարդ$  իրավ$ նքների պաշտպան Է. Ս$ լեյմանովա.
«Սա ևս մե կ ապաց� յցն է նախագահ Իլհամ Ալիևի մարդկայն� թյան 
և մարդասիր� թյան, Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ նրա 
հոգած� թյան» (1news.az. 03.09.2012)54:

Այս տե սա կետ նե րի գո յ� թ յ�  նը կա րե լի է օ րի նա չափ հա մա րել, քա նի 
որ ադր բե ջա նա կան է լի տա յի հա մար «ժո ղովր դա վա ր� թ յ�  նը» ա մե  նից
ա ռաջ են թադ ր� մ է ժո ղովր դի կող մի ց «ընտր ված և սր բաց ված» Ի. Ա լի ևի 
հան դեպ հնա զան դ� թ յ� ն, իսկ հայ րե նա սի ր� թ յ� նն �  մար դա սի ր� թ յ� -
նը՝ «կա ցին և ք նած հայ»: Այս ա ռ�  մով հի շա տակ ված տե սա կետ նե րի մի ջև
չկան խոր քա յին տար բե ր� թ յ� ն ներ և դ րանց մի ա վո ր� մ է կա տար ված 
հան ցա գոր ծ� թ յ�  նը ոչ կրո նա կան ի մաս տով սակ րա լի զաց նե լ�  մտայ-
ն� թ յ�  նը: Խն դիր չ�  նե նա լով բո լոր այդ գնա հա տա կան նե րը հան գա մա-
նա լից վեր լ�  ծե լը՝ փաս տենք մի այն, որ դրանց շար ք� մ ա մե  նա զա վեշ տա-
լին Ադր բե ջա նի Մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա նի «ա լի ևահ պա տակ»
հա ճո յա խո ս� թ յ� նն է: Բանն այն է, որ ե թե Ադր բե ջա նի օմ բ� դս մե նն � -
նի այ սօ րի նակ պատ կե րա ց� մ մարդ կայ ն� թ յան և մար դա սի ր� թ յան մա-
սին, ա պա կա րե լի է են թադ րել, թե հ�  մա նիզ մի  և  ար դա ր� թ յան ինչ պի սի 
ըմբռ ն� մ կ�  նե նան Ադր բե ջա նի �  ժա յին ներն �  դա տա կան մար մի ն նե րի 
ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը: 

Սա ֆա րո վի վե րա դար ձի առն չ� թ յամբ Ադր բե ջա նի հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կյան ք� մ ձևա վոր ված ոգ ևոր � թ յ�  նը պա տա հա կան չէ,
քան զի հա մայն հա յ� թ յանը թշնա մի  հռչա կած Ի. Ա լիևն �  իր քա րոզ չա մե -
քե նան կա րո ղա ցել էին Գ� ր գեն Մար գար յա նի սպա ն� թ յան հա մա տեքս-
տ� մ ձևա վո րել փոր ձ� թ յան մե ջ հայտն ված ժո ղովր դա կան «վրի ժա ռ�  ի» 
կեր պա րը: Իսկ այդ կեր պա րի ճա կա տագ րի դրա կան ել քը պետք է լի ներ
սպաս ված կամ բաղ ձա լի եր և� յթ, ար դա ր� թ յան հաղ թա նակ: Ա վե լին, 
զգաց մ� ն քա յին և  այ լատ յաց հայ րե նա սի ր� թ յամբ աչ քի ընկ նող ադր բե-
ջան ցի նե րի (խոս քը չի վե րա բե ր� մ սթափ մտա ծո ղ� թ յ� ն և հ�  մա նիս-
տա կան աշ խար հա յացք �  նե ցող սա կա վա թիվ ադր բե ջան ցի նե րին) հա-)
մար Ա լի ևի «բան տա յին» հաղ թա նակն իս կա պես փա ռա հեղ դի վա նա գի-
տա կան, բա րո յա կան, քա ղա քա կան հաղ թա նակ էր, սա կայն մի  ջազ գա յին 

54 Բոլոր մե ջբեր� մն երը ներկայացված են ըստ հետևյալ աղբյ� րի. No Comments: Цитаты
официальных лиц Азербайджана (2012), http://misinformative.info/?p=4212
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հնչե ղ� թ յ� ն ստա ցած այս ի րո ղ� թ յանն ա ռա վել սթափ մո տե նա լ�  դեպ-
ք� մ հաս կա նա լի կդառ նա, որ ադր բե ջան ցի նե րի հան կար ծա հաս ոգ ևո-
ր� թ յ�  նը կա րող է փո խա րին վել հեր թա կան հ�  սա խա բ� թ յամբ: Աս վածն 
ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե Սա ֆա րո վի ար տա հանձ ն� մն  �  հե րո սա-
ց�  մը քննվի ներ պե տա կան, մի ջ պե տա կան (նկա տի �  նենք ՀՀ և Ադր-
բե ջա նի մի ջև հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի մա կար դա կը) և) մի  ջազ գա յին մա կար-
դակ նե ր� մ: Այս մա կար դակ նե րի ա ռանձ նաց ման մե  թո դա բա նա կան դիր-
քե րից հար ցին մո տե նա լ�  պա րա գա յ� մ կա րող ենք փաս տել, որ Ա լի ևի �  
ադր բե ջան ցի նե րի կող մի ց տոն ված «հաղ թա նա կը» վա ղա ժամ էր և ն ման 
էր պյ�  ռոս յան հաղ թա նա կին կամ պար տ� թ յան տա նող հաղ թա նակ էր: 
Այդ հաղ թա նակն �  ներ ա ռա վե լա պես հո գե բա նա կան, այլ ոչ քա ղա քա կան 
ար դա րաց վա ծ� թ յ� ն: Ճիշտ է, Սա ֆա րո վի հե րո սաց մամբ Ա լի ևը կա րո ղա-
ցավ ներ պե տա կան մա կար դա կ$ մ ց� յց տալ իր իշ խա ն� թ յան կեն ս� -մ
նա կ� թ յ�  նը ազ գի հա մար կար ևոր նշա նա կ� թ յ� ն �  նե ցող խնդիր նե րը 
«բարձր» մա կար դա կով լ�  ծե լ�  հար ց� մ և զ�  գա հե ռա բար ադր բե ջա նա-
կան հա սա րա կ$ թ յան մե ջ ար մա տա վո րեց հա յատ յա ց$ թ յան հիմ քով 
սպա ն$ թ յ$ ն նե րի պե տա կան հո վա նա վոր ման և խ րա խ$ ս ման գա ղա-
փա րը, սա կայն խնդիրն այն է, թե արդ յո՞ք այդ հո գե բա նա կան և ս պաս-
ված հաղ թա նա կը բխ� մ է ն� յն Ադր բե ջա նի` որ պես պե տ� թ յան և դ րա 
քա ղա քա ցի նե րի շա հե րից կամ կա րո՞ղ է այն հա վակ նել նաև քա ղա քա կան 
հաղ թա նա կի կար գա վի ճա կին: Հա մոզ ված ենք, որ հար ցի պա տաս խա նը 
պետք է լի նի բա ցա սա կան, քա նի որ ինչ պես Սա ֆա րո վի հե րո սա ց�  մը, 
այն պես էլ նրան «ա նար դա ր� թ յան ճի րան նե րից» փրկելն ա ռա վե լա պես 
Ա լի ևի իշ խա ն� թ յան պահ պան ման և լե գի տի մաց ման անհ րա ժեշտ գոր-
ծիք նե րից էին, ո րոնք ո րո շա կիո րեն փո շիաց րե ցին տա րի ներ շա ր�  նակ 
Ադր բե ջա նի դրա կան ի մի  ջի ձևա վոր ման � ղ ղ� թ յամբ ծախս ված ահ ռե լի 
ֆի նան սա կան մի  ջոց նե րը: Ա վե լին, Սա ֆա րո վի հե րո սաց մամբ Ադր բե ջա նի 
իշ խա ն� թ յ� ն նե րը և Ադր բե ջա նը խո ցե լի դար ձան ինչ պես մի ջ պե տա կան,
այն պես էլ մի  ջազ գա յին մա կար դակ նե ր� մ: Բանն այն է, որ սե փա կան իշ-
խա ն� թ յան պահ պան ման հրա մա յա կա նի ազ դե ց� թ յան ներ քո Ա լիևն իր 
կամ քից ան կախ մե ծ ծա ռա յ� թ յ� ն մա տ�  ցեց հայ կա կան կող մի ն (սխալ-
ված չենք լի նի, ե թե ա սենք, որ այդ քայ լին Ա լի ևը գնաց նաև այն պատ ճա-
ռով, որ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ց� մ չկա րո ղա ցավ ա պա հո վել իր հա մար 
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ցան կա լի և նե րադր բե ջա նա կան համե րաշխ� թյ� ն �  համախմբ� մ ա պա-
հո վող հա ջո ղ� թ յ� ն)՝ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ց� մ ա պա հո վե լով վեր ջի-՝
նիս դիր քե րի ամ րապնդ ման հա մար կար ևոր հեր թա կան փաս տար կը: 
Այ սինքն՝ շա ր�  նա կա բար հան դես գա լով $  ժի փաս տար կի և հա յատ յա-
ց� թ յան դիր քե րից՝ Ադր բե ջանն իր անգ րա գետ քա ղա քա կան հաշ վարկ նե-
րի �  քայ լե րի շնոր հիվ նպաս տեց նրան, որ հայ կա կան կող մը այ դ�  հետ ևս 
շա ր�  նա կի հան դես գալ փաս տար կի $  ժի ա ռա վել «ամ րապնդ ված» դիր-
քե րից: Սա նշա նա կ� մ է, որ ինչ պես բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ց� մ, այն-
պես էլ մի  ջազ գա յին տար բեր հան դի պ� մն  ե ր� մ հայ կա կան կող մը ևս մե կ 
ա պա ց� յց ձեռք բե րեց սե փա կան մո տե ց� մն  ե րի կա ռ�  ցո ղա կա ն� թ յ�  նը 
և Ադր բե ջա նի մի  ջազ գայ նո րեն ա նըն դ�  նե լի վար քա գիծն ի ց� յց դնե լ�  
հա մար:  Քա ղա քա կան օ րա կար գ� մ ար դիա կան պա հե լով և խ րա խ�  սե-
լով հա յատ յա ց� թ յ�  նը՝ Ադր բե ջա նը Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման և հե րո-
սաց ման օ րի նա կով ինք նա կամ ա զատ վեց հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան հեր-
թա կան «հա գ� ս տից» և «հաս տա տեց» այն թե զը, որ ար ցա խա հա յ� թ յան
ան կա խ� թ յան մի  ջազ գա յին ճա նա չ� մն  այ լընտ րանք չ�  նի, քա նի որ այդ 
ան կա խ$ թ յան հռչա կ$  մը ոչ մի այն ինք նո րոշ ման մի  ջազ գայ նո րեն ըն-
դ$ ն ված ի րա վ$ ն քի ի րա ց$ մ էր, այլև տաս նամ յակ ներ ա ռաջ Ադր բե-
ջա նի որ դեգ րած հա յատ յա ց$ թ յան քա ղա քա կա ն$ թ յա նը դի մա կա յե լ$  
հա ջող ված փորձ: Այս ա ռ�  մով �  շագ րավ է առ ցանց ա ս�  լի սի ժա մա նակ
Ադր բե ջա նի խորհր դա րա նի նախ կին խոս նակ Ռա ս� լ Գ�  լի ևի ար տա-
հայ տած տե սա կե տը: Քն նա դա տե լով Սա ֆա րո վի առն չ� թ յամբ Ի. Ա լի ևի
կա յաց րած ո րո շ�  մը և ն շե լով, որ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հա մար
դրա բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը կհիշ վեն եր կար տա րի ներ՝ Ռ. Գ�  լի ևը 
մի  կող մի ց «խոս տո վա ն� մ» է, որ այդ ո րոշ մամբ Ա լի ևը նպա տակ �  ներ 
կար ճա ժամ կետ բա րե լա վել սե փա կան վար կա նի շը, իսկ մյ� ս կող մի ց հա-
մոզ մ� նք է հայտ ն� մ, որ իր քայ լով Ադր բե ջա նի նա խա գա հը փաս տա ցիո-
րեն ամ րապն դել է Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ան կա խ� թ յ�  նը պա հան ջող հա-
յե րի դիր քե րը55:

Հաս կա նա լի է, որ Սա ֆա րովն  Ա լի ևի հա մար քա ղա քա կան կար ևո ր� թ-
յան գոր ծիք էր (կամ, ինչ պես կա սեր ար դեն հի շա տակ ված Ռ. Գ�  լի ևը՝ 

55 Տե՛ս Дело Сафарова и Азербайджан: online-конференция Расула Гулиева (2012), http://
www.iarex.ru/onlines/29037.html
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«խա ղա լիք դա տար կագ լ� խ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ձեռ քին»56)6 և  )
այդ իսկ պատ ճա ռով ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան պատ շաճ � -
շադ ր� թ յ� ն էր դարձ ն� մ մար դաս պա նի «հայ րե նա սի րա կան» կեր պա րի 
կերտ ման �  հան րայ նաց ման գոր ծին: Այ սինքն՝ Հ� ն գա րիա յի բան տե րից 
մե  կ� մ պա տիժ կրող մար դաս պա նը Ա լի ևի հա մար ար ժեք էր ներ կա յաց-
ն� մ ոչ թե հ� ն գա րե րե նին տի րա պե տե լ�  և թարգ մա ն� թ յ� ն ներ կա տա-
րե լ� , ադր բե ջա նա հ� ն գա րա կան մշա կ�  թա յին կա պե րը զար գաց նե լ� , 
այլ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան հա մար հայ րե նա սի ր� թ յան կեն-
դա նի խորհր դա նիշ դառ նա լ�  տե սանկ յ�  նից: Վեր ջինս Ադր բե ջա նի հա-
մար քա ղա քա կան օ րա կար գի խնդիր էր, քա նի որ այդ խորհր դա նիշն �  
դրա հե րո սա ց�  մը կա րող էին նպաս տել իշ խա ն� թ յան հան դեպ վստա-
հ� թ յան դե ֆի ցի տի հաղ թա հար մա նը, իշ խա ն� թ յ� ն նե րի արդ յ�  նա վետ 
գոր ծ�  նե� թ յան և  ար դար հաղ թա նա կի մա սին հ�  զա կան պատ կե րա-
ց� մն  ե րի ձևա վոր մանն �  խո րաց մա նը: 

Հ պար տա նա լով ներ քին լսա րա նի առջև՝ Ադր բե ջա նն այ դ�  ա մե  նայ-
նիվ չկա րո ղա ցավ ան տե սել ար տա քին գոր ծո նը և մի  ջազ գա յին հան ր� թ-
յան առջև փոր ձեց «ար դա րա նալ» մի  ջազ գա յին ի րա վ� ն քի նոր մե  րով 
ա ռաջ նորդ ված լի նե լ�  հի շա տա կ� մն  ե րով, սա կայն Սա ֆա րո վին նե ր� մ 
շնոր հելն ի րա կա ն� մ ի րա վա կան ա ռ�  մով ան թ� յ լատ րե լի էր57, իսկ հե-
րո սա ց�  մը՝ բա րո յա կան և քա ղա քակր թա կան ա ռ�  մով դա տա պար տե լի: 
Այս հա մա տեքս տ� մ հատ կան շա կան է նաև 2012թ. սեպ տեմ բե րի 5-ին 
ԵԽԽՎ նա խա գահ Ժան-Կ լոդ Մին յո նի հայ տա րա ր� թ յ�  նը, որ տեղ մաս-
նա վո րա պես աս ված է. « Միա ն$ մ եմ Սա ֆա րո վի գոր ծած սար սա փե լի
հան ցա գոր ծ$ թ յան «փա ռա բան ման» մի  ջազ գա յին դա տա պարտ մա նը, 
հան ցա գոր ծ$ թ յ$ ն, ո րի հա մար նա դա տա պարտ վել էր ԵԽ ան դամ 
պե տ$ թ յան դա տա րա նի կող մի ց: Ն րա ա զատ ար ձա կ$ մն  ա նըն դ$  նե-
լի է և  ես ծայ րաս տի ճան հիաս թափ ված եմ այս հար ց$ մ ԵԽ ի րա վա-
կան գոր ծիք նե րի ա նօ րի նա կան կի րառ ման փաս տի առն չ$ թ յամբ: Այս 
սկան դա լա յին նե ր$  մը մե ծ բա ցա սա կան հետ ևանք ներ է թող ն$ մ Հա-
յաս տա նի և Ադր բե ջա նի մի ջև առ կա ա ռանց այն էլ լար ված հա րա բե-

56 Ն� յն տեղ� մ:
57 Հարցի իրավական կողմի  մասին տե՛ս Լ. Գևորգյան, Ադրբեջանի կողմի ց Ռամի լ 
Սաֆարովի ազատ արձակման  իրավական գնահատական (2012), http://armenianlegal.info/
archives/1037#more-1037 
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ր$ թ յ$ ն նե րի վրա, մի ա ժա մա նակ վտան գի է են թար կ$ մ տա րա ծաշր-
ջա նի կա յ$  ն$ թ յ$  նը: Կոչ եմ ա ն$ մ ադր բե ջա նա կան իշ խա ն$ թ յ$ ն նե-
րին` վե րա նա յել ի րենց դիր քո րո շ$  մը Եվ րո պա յի խորհր դի սահ մա նած 
սկզբ$ նք նե րի $  ի դեալ նե րի հա մա ձայն»58: 

Այս պի սով, նա խա ձեռ նե լով Սա ֆա րո վի ա զատ ար ձակ ման և հե րո սաց-
ման ար շա վը՝ Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի. Ա լի ևը փաս տո րեն շար ժի մե ջ 
դրեց «զի ջ$ մն  եր իշ խա ն$ թ յան դի մաց» մո դե լը, քան զի ո րո շա կի նա-
խադր յալ ներ ա պա հո վե լով ա ռա ջի կա ընտ ր� թ յ� ն նե ր� մ իր կլա նի վե-
րար տադ ր� թ յան հա մար՝ մի և ն� յն ժա մա նակ բա վա կա նին խո ցե լի դարձ-
րեց Ադր բե ջա նի դիր քե րը ինչ պես ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան շ� րջ 
բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի հե ռան կար նե րի, այն պես էլ մի  ջազ գա յին մա-
կար դա կ� մ: 

58 ԵԽԽՎ նախագահը անընդ$ նելի և սկանդալային է համար$ մ Ադրբեջան$ մ Ռամի լ 
Սաֆարովի հերոսաց$ մը (2012), http://panorama.am/am/politics/2012/10/01/mignon/ 
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3.3. Ռ. Սաֆարով կամ ադրբեջանական էպոսն արդիական$ թյան 
համատեքստ$ մ

Չ նա յած ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ «սա ֆա րո վա պաշ տ� թ-
յ�  նը» ո րո շա կիո րեն թե լադր ված կամ � ղ ղորդ ված էր իշ խա ն� թ յ� ն նե րի 
կող մի ց, այ ն�  ա մե  նայ նիվ սխալ կլի նի կար ծել, որ Սա ֆա րո վին որ պես հե-
րոս ըն կա լե լը պետք է բա ցատ րել սոսկ ա լիև յան կլա նի արդ յ�  նա վետ գոր-
ծ�  նե� թ յամբ: Աս վածն ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե Սա ֆա րո վի հե րո սա-
ց�  մը դի տար կենք վեր լ�  ծա կան եր կ�  հար թ� թ յ� ն նե ր� մ՝ քա ղա քա կան
և  էթ նո հո գե բա նա կան կամ էթ նոմ շա կ$  թա յին: Քա ղա քա կան հար թ� թ-
յ�  ն� մ Սա ֆա րո վի հե րո սա ց�  մը հետ ևանք էր Ի. Ա լի ևի առջև ծա ռա ցած 
քա ղա քա կան ա ռաջ նա հեր թ� թ յ� ն նե րի լ� ծ ման հրա մա յա կա նի, մի նչ դեռ 
էթ նո հո գե բա նա կան տի ր� յ թ� մ պատ կե րը մի ան գա մայն այլ է: Ե թե քա-
ղա քա կան տի ր� յ թ� մ ա ռա վե լա պես գործ �  նենք «ին չ$ ՞ էր անհ րա ժեշտ 
Սա ֆա րո վի հե րո սա ց$  մը», ա պա էթ նո հո գե բա նա կան մա կար դա կ� մ՝ 
«ին չ$ ՞ հե րո սա ցավ» հար ցի պա տաս խա նը տա լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յան 
հետ: Այ սինքն՝ հե տա զո տա կան տե սանկ յ�  նից կար ևոր է պար զել այն, 
թե ինչ պե՞ս ստաց վեց, որ Ադր բե ջա նի նա խա գա հի նա խա ձեռ ն� թ յ� նը ի 
դեմս Սա ֆա րո վի հե րո սաց ման, մե ծ հա ջո ղ� թ յ� ն ար ձա նագ րեց և խան-
դա վառ վե րա բեր մ� ն քի ար ժա նա ցավ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան 
լայն շրջա նակ նե րի կող մի ց կամ գրե թե չքննա դատ վեց հա սա րա կ� թ յան 
խիղճը հա մար վող մտա վո րա կա ն� թ յան կող մի ց: Օ րի նակ, ադր բե ջա նա-
կան day.az կայ քից տե ղե կա ն� մ ենք, որ Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման և  
ա զատ ար ձակ ման օ րե րին «հա զա րա վոր մար դիկ դ$ րս են ե կել Ս$ մ գա-
յի թի (հաշ վի առ նե լով տա րի ներ ա ռաջ Ս� մ գա յի թ� մ տե ղի �  նե ցած հա յե-
րի ջար դե րը՝ սա բա վա կա նին խո ս� ն է և խորհր դան շա կան է –  Ա. Սարգս-
յան) փո ղոց ներ և տո նել են Ադր բե ջա նի նա խա գահ Իլ համ Ա լի ևի կող մի ց 
Ռ. Սա ֆա րո վին նե ր$ մ շնոր հե լ$  փաս տը: Մար դիկ բա ցա կան չ$ մ էին 
« Ռա մի ՛լ, մե նք քե զա նով հպար տա ն$ մ ենք» կար գա խո սը...» (Day.az. 
01.09.2012)59: Պարզ է, որ շ� րջ եր կ�  տաս նամ յակ հա յատ յա ց� թ յամբ և  
ա տե լ� թ յամբ «դաս տիա րակ ված» ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ 

59 Մեջբ. ըստ No Comments: Цитаты официальных лиц Азербайджана (2012), http://
misinformative.info/?p=4212
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կա րող էին լի նել ո րո շա կի նա խադր յալ ներ Սա ֆա րո վի կեր պա րի ըն կա լե-
լի� թ յան հա մար: Սա կայն խնդիրն այն է, որ կեր պա րի ըն կա լե լի$ թ յան 
և հե րո սաց ման մի ջև չի կա րե լի հա վա սա ր$ թ յան նշան դնել, քան զի 
ա մե ն ըն կա լե լի կեր պար չէ, որ կա րող է ըն դ� ն վել որ պես հե րոս: Ա վե լին, 
ե թե հաշ վի առ նենք նաև այն, թե ազ գի «պա տի վը» պաշտ պա նած Սա ֆա-
րո վն  ինչ պի սի «խի զա խ� թ յամբ» և սառ նասր տ� թ յամբ է սպա նել քնած 
Գ. Մար գար յա նին, ա պա պարզ կդառ նա, որ Սա ֆա րո վին որ պես հե րոս 
ըն կա լե լը կա րող էր տե ղի �  նե նալ ոչ թե սոսկ ըն կա լե լի� թ յան, այլ էթ նո-
հո գե բա նա կան կամ էթ նոմ շա կ�  թա յին հա մա պա տաս խան հիմ քե րի կամ 
նա խադր յալ նե րի առ կա յ� թ յան դեպ ք� մ: Այ սինքն՝ հաշ վի առ նե լով ադր-
բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ տա րա ծ� մ գտած հա յատ յա ց� թ յ�  նը և 
հա յե րին որ պես չա րի քի աղբ յ� ր դի տար կե լ�  հան գա ման քը՝ Սա ֆա րո վի
կեր պա րը կա րող էր ըն կա լե լի լի նել, իսկ զ� տ սպա ն� թ յան փաս տը՝ ող-
ջ� ն վել: Սա կայն, ե թե �  շադ ր� թ յ� ն դարձ նենք այն հանգամանքին, թե 
ինչ պես և  ինչ պայ ման նե ր� մ է կա տար վել սպա ն� թ յ�  նը, ա պա պարզ 
կդառ նա, որ Սա ֆա րո վին որ պես հե րոս ըն կա լե լ�  հա մար հա յատ յա ց� թ-
յ�  նը բա վա րար լի նել չէր կա րող: Թշ նա մի  ներ բո լորն էլ կա րող են �  նե նալ, 
սա կայն թշնա մ�  դեմ պայ քա րի ա մե ն ե ղա նակ կամ մի  ջոց չէ, որ կա րող է
ըն դ�  նե լի լի նել բո լո րի կամ մե  ծա մաս ն� թ յան կող մի ց: Այ սինքն՝ քնած հայ 
սպա յին կաց նա հա րած ադր բե ջան ցին հե րո սաց վեց նաև այն պատ ճա ռով,
որ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ ներք նա պես կամ հո գե բա նո րեն
ըն դ�  նե լի է հա մար վ� մ թշնա մ�  դեմ պայ քա րի այ սօ րի նակ տար բե րա կը: 
Այ լա պես, որ քան էլ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը փոր ձեին «սրբա գոր-
ծել» Սա ֆա րո վի կեր պա րը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ ադր բե ջա նա կան հա սա րա-
կ� թ յան մե ջ այն չէր կա րող լե գի տի մաց վել որ պես հե րո սի կեր պար: «Ես 
ևս մի ան գա մայն հա մոզ ված եմ,- նշ� մ է Ռ�  սաս տա նի Իս լա մա կան կո մի -
տեի նա խա գահ Հեյ դար Ջե մա լը,- որ Ադր բե ջա ն$ մ Ռա մի լ Սա ֆա րո վին 
որ պես հե րոս ըն դ$  նե լը մի անգամայն օրինաչափ է»60: Ադրբեջան$ մ 
Սաֆարովի հերոսացման օ րի նա չափ լի նե լը փաս տող այս տե սա կե տի
հետ դժվար է չհա մա ձայ նել, սա կայն պետք է մե կ կար ևոր նկա տա ռ$ մ 
ներ կա յաց նել: Բանն այն է, որ հա կա հայ կա կան հար ցազ ր$ յց նե րով 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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ար ցախ յան հա կա մար տ$ թ յան հար ց$ մ ադր բե ջա նա կան մո տե ց$ մ-
նե րի քա րոզ չ$ թ յամբ61 հայտ նի Հ. Ջե մա լը Սա ֆա րո վի հե րո սաց ման 
հիմ ք$ մ (տվյալ դեպ ք� մ բա ցա հայտ չի խո ս� մ դրա մա սին) տես ն$ մ է)
ոչ թե ո րո շա կի էթ նո հո գե բա նա կան, մշա կ$  թա յին նա խադր յալ ներ, այլ 
հայ կա կան ագ րե սիա յից տ$  ժած ադր բե ջան ցի նե րի հա մար «ար դար» 
պայ քա րի ե լած անձ նա զոհ Սա ֆա րո վի հան դեպ ակ նա ծա կան վե րա-
բեր մ$ ն քը:

Ի հար կե, չի կա րե լի պնդել, որ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ 
չկան «ա ռողջ �  ղեղ ներ» (այս ա ռ�  մով դժվար է պատ կե րաց նել Ադր բե ջա-
նի տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րի բա րո յա կան նոր մե  րի կո դեք սի դիր քե րից 
Սա ֆա րո վին որ պես հե րոս ըն կա լե լը և  այլն), ո րոնց հա մար սկզբ� ն քո րեն
ա նըն դ�  նե լի է Սա ֆա րո վի կեր պա րը կամ դա տա պար տե լի է նրա հե րո-
սա ց�  մը62, սա կայն խնդիրն այն է, որ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան 
ընդ հան րա կան ար ձա գան քը հա մա հ� նչ ե ղավ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի մո տեց-
մա նը: Աս վա ծի հա մա տեքս տ� մ հատ կան շա կան է Ադր բե ջա նի խորհր-
դա րա նի անվ տան գ� թ յան և պաշտ պա ն� թ յան հար ցե րով հանձ նա ժո ղո-
վի ան դամ Զա խիդ Օ ր�  ջի հետև յալ մի տ քը. « Ռա մի լ Սա ֆա րո վի ա զատ 
ար ձա կ$  մը բարձ րաց ն$ մ է ազ գի հե ղի նա կ$ թ յ$  նը: Ռ. Սա ֆա րո վը 
պար զա պես իր հոր զա վա կը չէ, նա ադր բե ջա նա կան ժո ղովր դի ներ կա-դրբ ջ կ ղ վրդի րկ
61 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 հանգ� յց» լրատվական գործակալ� թյան տեղեկացմամբ՝ Ադրբեջան� մ 
Ղարաբաղի հարցով Հասարակական խորհ� րդը հանդես է եկել հայտարար� թյամբ, � ր 
քննադատվել է Ռամի լ Սաֆարովի հերոսացման փաստը: Հայտարար� թյան տակ ստորագրել 
են Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի համանախագահ Արզ�  Աբդ� լաևը, 
քաղաքագետ Զարդ� շտ Ալիզադեն, Էլդար Նամազովը և այլոք: Նրանց համոզմամբ՝ 
«Սաֆարովի հերոսացման արշավը մե ծ վն աս է հասցն$ մ Ադրբեջանի վարկանիշին: Այս 
ամե նն իրավական և բարոյական առ$ մով ապակողմն որոշ$ 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 մի այն, որ ս� յն 
կայք� մ այս հայտարար� թյան մասին հրապարակ� մը տեղ է գտել սեպտեմբերի 27-ին, ինչը 
կարծես վկայ� թյ� նն է այն բանի, որ հայտարար� թյ� նն էլ սեպտեմբերի վերջերի «ծն� նդ» 
է: Այսինքն՝ հայտարար� թյան տակ ստորագրած ադրբեջանական մտավորական� թյ� նը, 
հասարակական գործիչները բավականին � շ են դատապարտել Ալիևի գործող� թյ� նները: 
Իսկ սա նշանակ� մ է, որ նրանց դատապարտ� մը ոչ այնքան եղել� թյանն է վերաբեր� մ, 
որքան դրա հնարավոր բացասական հետևանքների գիտակցմանը: Եթե չլիներ մի ջազգային 
կոշտ արձագանքը, ԵԽ բանաձևը և այլն, ապա բացառված չի, որ այս հայտարար� թյ� նն 
այդպես էլ չհնչեր:
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յա ց$  ցիչն էյ ց ցիչ է (ընդգ ծ�  մը իմն  է՝ Ա. Ս.)...: Այս ի րա դար ձ$ թ յ$  նը կա րող է
ազ դե ց$ թ յ$ ն $  նե նալ ազ գա յին ո գ$  բարձ րաց ման վրա» (SalamNews.
01.09.2012)63: 

Ա վե լին, իշ խա ն� թ յ� ն նե րի քայ լը ոգ ևո րել էր ոչ մի այն շար քա յին 
ադր բե ջան ցի նե րին, այլև Թ� ր քիա յի բազ մա թիվ քա ղա քա ցի նե րի: Օ րի-
նակ, Թ� ր քիա յի քա ղա քա ցի, պաշ տո նա թող զին վո րա կան Բադ րի Ուս-
տ�  ներն Ա լի ևին � ղղ ված շնոր հա կա լա կան նա մա կ� մ գր� մ է. «Ն ման 
գոր ծը պետք է կա տա րել ճիշտ այդ պես: Բո լոր զո րա մա սե ր$ մ պետք
է կանգ նեց վեն Ձեր կող մի ց ներ ման ար ժա նա ցած քա ջա րի սպա Ռա-
մի լ Սա ֆա րո վի հ$  շար ձան նե րը, որ պես զի բո լո րի, ինչ պես նաև ա մե ն 
ադր բե ջան ցի զին վո րի հա մար դա օ րի նակ ծա ռա յի...: Այդ պի սին պետք 
է լի նեն ազ գա սի ր$ թ յ$  նը, հայ րե նա սի ր$ թ յ$  նը և  ա րի$ թ յ$  նը»
(АПА.18.09.2012)64:

Հա վա նա բար ազ գա սի ր� թ յան, հայ րե նա սի ր� թ յան և քա ջ� թ յան այ-
սօ րի նակ ըմբռն մամբ են ա ռաջ նորդ վել ս� յն զին վո րա կա նի զին վո րա կան
նա խորդ նե րը, ո րոնք ոչ մի այն «ա րիա բար» ոչն չաց րել են ա վե լի քան 1,5
մի  լիոն ան զեն հա յերի, այլև ի րենց ժա ռանգ նե րին են փո խան ցել այ սօ րի-
նակ ա րի� թ յամբ ապ րե լ�  «վեհ» հրա մա յա կա նը:

Վերն աս վա ծը վկա յ� մ է այն մա սին, որ Սա ֆա րո վի հե րո սա ց�  մը չի 
կա րե լի բա ցատ րել սոսկ քա ղա քա կան գոր ծոն նե րով, այն �  նի նաև մշա-
կ�  թա յին և  էթ նո հո գե բա նա կան խոր ար մատ ներ: Ա վե լին, ե թե հաշ վի առ-
նենք, որ տվյալ հե րո սի կեր պա րը ո րո շա կիո րեն նրան որ պես հե րոս ըն-
կա լո ղի կեր պարն է կամ, տվյալ դեպ ք$ մ, Սա ֆա րո վի մե ջ գնա հատ վա-
ծը մի ա ժա մա նակ գնա հա տո ղի ինք նագ նա հա տա կանն է, ա պա պարզ 
կլի նի, որ Սա ֆա րո վին հե րո սաց նող կամ ազ գա յին խորհր դա նիշ հա մա րող 
ադր բե ջան ցի ներն ի րենց նե րաշ խար հ� մ կր� մ են Սա ֆա րո վի մի  «մաս նի-
կը» կամ այդ կեր պա րը ներք նա պես հա րա զատ է ի րենց: «... Յ$  րա քանչ-
յ$ ր ազ գա յին սիմ վոլ,- ար դա րա ցիո րեն գր� մ է հոգեբան Ա. Նալ չաջ յա-
նը,- ի րե նից ներ կա յաց ն$ մ է ազ գի հո գե բա նա կան կերտ ված քի մի  մա-
սի խտա ց$ մ: Սիմ վոլ նե րի հա մա կար գը կար ծես ի րե նից ներ կա յաց ն� մ է 
ազ գա յին  հո գե կա նի, հատ կա պես բնա վո ր� թ յան, ծած կագր ման (կո դա-կ գր (կ դ
63 Մեջբ. ըստ No Comments: Цитаты официальных лиц Азербайджана (2012), http://
misinformative.info/?p=4212
64 Ն� յն տեղ� մ: 
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վոր ման) հա մա կարգ...վ ր ) կ րգ  (ընդգծ. հե ղի նա կինն են՝ - Ա.Ս.)»65: Իսկ սա ևս 
մե կ ան գամ կոչ ված է փաս տե լ� , որ Սա ֆա րո վի լե գի տիմ հե րո սա ց$  մը
չի կա րե լի դի տար կել ադր բե ջան ցի նե րի ինք ն� թ յան կամ բա րո յա հո գե բա-
նա կան նկա րագ րի հա մա տեքս տից դ� րս: Հա կա ռակ դեպ ք� մ՝ պետք է 
գո նե գործ �  նե նա յինք տվյալ կեր պա րի հե րո սաց ման գոր ծըն թա ցի հան-
դեպ ներ քին բո ղո քի դրսևո ր� մն  ե րի հետ, ինչն ար տաք նա պես կա րող էր 
դրսևոր վել, օ րի նակ, իշ խա ն� թ յ� ն նե րի նա խա ձեռ ն� թ յ�  նը չող ջ�  նե լ�  
տար բե րա կով (հաշ վի առ նե լով Ադր բե ջա ն� մ հա կաիշ խա նա կան բո ղոք-
ներ և ց� յ ցեր անց կաց նե լ�  գրե թե անհ նա րի ն� թ յ�  նը): 

Խն դիր չ�  նե նա լով շար քա յին ադր բե ջան ցի նե րին վի րա վո րե լ՝ փաս-
տենք մի այն, որ Սա ֆա րո վի հե րո սաց ման էթ նո հո գե բա նա կան կամ 
մշա կ�  թա յին նա խադր յալ նե րի վե րա բեր յալ մի տքն ա ռա վել հաս կա նա լի 
կդառ նա, ե թե հե տա զո տա կան տե սա դաշ տից դ� րս չթող նենք այս պես 
կոչ ված օ ղ�  զա կան է պո սը և դ րա յ�  րա կեր պ� թ յ� ն նե րը:

Է պո սի ընտ ր� թ յ�  նը պա տա հա կան չէ, քան զի տար բեր ժո ղո վ� րդ նե-
րի գրա կան ստեղ ծա գոր ծ� թ յ� ն նե րի շար ք� մ այն հա ճե լիո րեն ա ռանձ-
նա ն� մ է նրա նով, որ հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան է ար տա ցո լ� մ կամ 
ներ կա յաց ն� մ տվյալ ժո ղովր դի բնա վո ր� թ յ� նն �  բա րո յա կան պատ կե-
րա ց� մն  ե րի հա մա կար գը: Ի հար կե,  է պո սի ճա նա չո ղա կան նշա նա կ� թ-
յ�  նը չի սահ մա նա փակ վ� մ դրա ն� մ բո վան դակ ված էթ նո հո գե բա նա կան 
և մ շա կ�  թա յին «ին ֆոր մա ցիա յով», սա կայն մե զ հե տաքրք րող խնդրի տե-
սանկ յ�  նից ա մե  նից ա ռաջ կար ևոր է ց� յց տալ կոնկ րետ է պո սի հե ղի նակ 
ժո ղովր դի ար ժե քա յին կողմն  ո րո շ� մն  ե րի և բա րո յա կան ըմբռ ն� մն  ե րի 
բն�  թագ րա կան գծե րը: Ըն թեր ցող նե րից շա տե րի հա մար գ�  ցեև տա րօ-
րի նակ հնչի, սա կայն խոսքն ար դեն ակ նարկ ված օ ղ�  զա կան է պո սի մա-
սին է (դրա գո յ� թ յան մա սին ի մա ցող նե րը մե  զա ն� մ բա վա կա նին քիչ են), 
ո րը մաս նա գի տա կան գրա կա ն� թ յան մե ջ հայտ նի է որ պես « Քոր ք$  թի 
գիրք»66: Հարկ է փաս տել, որ օ ղ�  զա կան եզ րի օգ տա գոր ծ�  մը բնավ չի 
ստվե ր� մ այդ է պո սի կա պը ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան հետ: Բանն 
այն է, որ քննարկ վող է պո սը թե պետ հա մար վ� մ է թ� րք մե  նա կան ժո-

65 Ա. Նալչաջյան, Էթնիկական հոգեբան� թյ� ն, Եր., 2001, էջ 171:
66 Տե՛ս “Книга моего деда Коркута”. Огузский героический эпос. Перевод академика В.В. 
Бартольда, М.-Л, 1962.
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ղովր դի մե  ծա գ� յն գրա կան հ�  շար ձա նը67, այ ն�  ա մե  նայ նիվ ադր բե ջան-
ցի նե րը այ սօր էլ հա մա ր� մ են, որ այն ի րենց ազ գա յին է պոսն է: Իսկ սա 
նշա նա կ� մ է, որ ան կախ ծագ ման ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից՝ « Քոր-
ք$  թի գիրք»-ը ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան հա մա տեքս տ� մ կա րող 
է դի տարկ վել որ պես ինք ն� թ յան �  ս� մն  ա սի ր� թ յան աղբ յ� ր: Այ սինքն՝ 
ազ գա յին հա մար վող այս է պո ս� մ տրված բա րո յա կան, ար ժե քա յին պատ-
կե րա ց� մն  ե րը ո րո շա կիո րեն վկա յ� մ են այն հա րա զա տած ժո ղովր դի ար-
ժե քա յին կողմն  ո րո շ� մն  ե րի որ պի ս� թ յան մա սին:    

Ն պա տակ չ�  նե նա լով է պո սի բո վան դա կա յին բո լոր կող մե  րին անդ-
րա դառ նա լը՝ նշենք, որ ս� յն ստեղ ծա գոր ծ� թ յան մե ջ բա վա կա ն խո ս� ն
«վկա յ� թ յ� ն ներ» կան այն մասին, թե ին չ�  պետք է Ռ. Սա ֆա րո վը ադր բե-
ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ ըն կալ վեր որ պես հե րոս, որ պես քա ջ� թ յան 
կամ առ նա կա ն� թ յան խորհր դա նիշ: Ճիշտ է՝ սա ֆա րո վա տիպ «հե րոս նե-
րի» պա կաս Ադր բե ջա նը եր բեք չի �  նե ցել (դրա վկա յ� թ յ� նն են 1920թ. 
Շ�  շիի հայ կա կան ջար դե րը, Ս� մ գա յի թ� մ, Բաքվ� մ, Մա րա ղա յ� մ և  այլ 
վայ րե ր� մ հա յե րի կո տո րած նե րը), սա կայն Սա ֆա րո վը շա տե րից տար-
բեր վ� մ էր նրա նով, որ մի  ջազ գա յին մա կար դա կ$ մ իր վրա $  շադ ր$ թ-
յ$ ն հրա վի րած հե րոս էր:

Վե րա դառ նա լով բ� ն է պո սին՝ փաս տենք, որ այն բո վան դա կ� մ է 
է պոս նե րին բնո րոշ սյ�  ժե տա յին դրվագ ներ, որ տեղ ա ռա վե լա գ� յնս դրա-
կան լ� յ սի ներ քո են ներ կա յաց վ� մ է պո սաս տեղծ ժո ղովր դի ո րակ նե րը, 
մի նչ դեռ թշնա մ� ն բա ժին են ընկ ն� մ բա ցա սա կան, մե ր ժե լի հատ կ� թ-
յ� ն նե ր: Սա, ի հար կե, նոր մալ է, քան զի է պո սը ևս կոչ ված է նպաս տե լ�  
ժո ղովր դի պայ քա ր�  նա կ� թ յան ո գ�  բարձ րաց մա նը, հայ րե նա սի ր� թ յան
ո րա կի և  ազ գա պահ պա ն� թ յան կամ քի ձևա վոր մանն �  զար գաց մա նը: 
Սա կայն խնդիրն այն է, որ օ ղ�  զա կան է պո ս� մ գո վերգ վող և  ակ նա ծան-
քի ա ռար կա հան դի սա ցող շատ հատ կ� թ յ� ն ներ հա կա ս� թ յան մե ջ են 

67 Քորք� թի պաշտամ� նքը մե ծ տարած� մ է գտել թյ� րքական ժողով� րդների մոտ: Բանն 
այն է, որ նախկին� մ նվաճելով այլ երկրներ՝ թ� րքմե նները այդ երկրների բնակչ� թյան 
շրջանակներ� մ տարած� մ էին Քորք� թի հետ կապված իրենց ավանդազր� յցները: Այս
ամե նի հետևանքով է, որ թ� րքմե նական կայսր� թյ� նների կազմի  մե ջ մտնող ժողով� րդների 
մոտ հանդիպ� մ են «Քորք� թ աթա»-ի մի  շարք տարբերակներ (ադրբեջանցիների 
պարագայ� մ այն հանդես է գալիս որպես «Քորք� թի գիրք» – Ա.Ս.) և օղ� զական էպոսն)
իրենցն են համար� մ նաև թյ� րքական ժողով� րդները (այս մասին տե՛ս Б. Амансарыев,
Бессмертие мудрого старца (2013), http://turkolog.narod.ru/info/trkm-9.htm:
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ինչ պես արևմտ յան, այն պես էլ, առ հա սա րակ, մարդասիրական ար ժեք նե-
րի հետ: Այդ հատ կ� թ յ� ն նե րի կրող նե րը կամ դրանց հա մա պա տաս խան 
գոր ծող նե րը այն պի սի մար դիկ են, ո րոնց ա պա գան ի րա վա կան պե տ� թ-
յ� ն նե ր� մ կա րե լի է պատ կե րաց նել սոսկ եր կա րամ յա կամ մի  գ�  ցե ցմահ 
ա զա տազրկ ման հա մա տեքս տ� մ:

Աս վածն ա ռա վել ա ռար կա յա կան կդառ նա, ե թե ըն թեր ցո ղը ծա նո թա-
նա է պո սի սյ�  ժե տա յին մի  շարք դրվագ նե րի, ո րոն ց� մ և կ կա րո ղա նա 
ար ձա նագ րել սա ֆա րովն  եր դաս տիա րա կե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ բա րո-
յա կան նոր մե  րի �  պատ կե րա ց� մն  ե րի բա ցա հայտ քա րո զ: Այս ա ռ�  մով 
չա փա զանց �  շագ րավ է պրոֆեսոր Հ. Միր զո յա նի՝ օ ղ�  զա կան է պո սին 
նվիր ված հոդ վա ծը, որ տեղ հե ղի նա կը ներ կա յաց ն� մ և վեր լ�  ծ� մ է է պո-
սի սյ�  ժե տա յին տար բեր դրվագ նե րից մի  քա նի սը, ինչ պես նաև վեր հա-
ն� մ է ադր բե ջան ցի մաս նա գետ նե րի կող մի ց ի րա կա նաց ված և  է պո սի 
հետ կապ ված բազ մա թիվ կեղ ծիք նե րը: Հան գա մա նա լից վեր լ�  ծե լով է պո-
սի՝ ազ գա յին ինք ն� թ յան որ պի ս� թ յան տե սանկ յ�  նից հե տաքրք ր� թ յ� ն 
ներ կա յաց նող սյ�  ժե տա յին մի  շարք պա հեր և փաս տե լով այն, որ բո լոր 
է պոս ներն էլ բո վան դա կ� մ են ռազ մի  դաշ տ� մ մար դաս պա ն� թ յան և  
ար յան հեղ ման մա սին «դրվագ ներ»՝ Հ. Միր զո յա նը գր� մ է. «Մ յ$ ս բո-
լոր է պոս նե րի նման օ ղ$  զա կան է պո սը ն$ յն պես հա ր$ ստ է այ դօ րի-
նակ ի րո ղ$ թ յ$ ն նե րով: Սա կայն մյ$ ս բո լոր է պոս նե րից տար բեր վ$ մ է 
հատ կա պես այն բա նով, որ նրա ն$ մ մարդ կանց գլ$ խ կտրելն $  ար-
յ$ ն հե ղե լը կա տար վ$ մ են ոչ մի այն ռազ մի  դաշ տ$ մ թշնա մի  նե րի հետ 
բախ ման ըն թաց ք$ մ, այլև սո վո րա կան կեն ցա ղա յին պայ ման նե ր$ մ, 
այ սինքն՝ մարդ կանց գլ$ խ կտրելն $  ար յ$ ն հո սեց նե լը դիտ վ$ մ են 
որ պես տղա ե րե խա յի հա ս$  նաց ման և  առ նա կա նաց ման չա փա նիշ, 
իսկ հա ս$ ն տղա մար դ$  հա մար՝ քա ջ$ թ յան, պատ վի $  ար ժա նա-
պատ վ$ թ յան պայ ման: Ըստ այդմ, նո րա ծին տղա նե րին մի նչև տասն-
վեց տա րին լրա նալն ա ն$ ն չի տրվ$ մ, որ պես զի այդ ըն թաց ք$ մ պարզ 
դառ նա, թե այդ տե սա կե տից նա ինչ կա րո ղ$ թ յ$ ն ներ կդրսևո րի, իսկ 
հա ս$ ն տղա մարդ կանց հա սա րա կա կան դիր քը, պա տիվն  $  հար գան-
քը ո րոշ վ$ մ են նրա կտրած գլ$ խ նե րի և հե ղած ար յան քա նա կով»68: 

68 Հ. Միրզոյան, Էպոսը որպես տվյալ ժողովրդի ինքն� թյան � ս� մն ասիր� թյան աղբյ� ր 
(օղ� զական էպոսի օրինակով), //«Հայոց ինքն� թյան հարցեր», Եր., 2012, էջ  28-29:
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Այս տե սանկ յ�  նից հաս կա նա լի է, թե ինչ ահ ռե լի ան դ� նդ կա « Սաս նա 
Ծ ռեր» է պո սի �  դրա հե րոս նե րի և  օ ղ�  զա կան է պո սի կեր պար նե րի մի ջև: 
Հա մոզ ված ենք, որ թերևս մի այն ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան իր 
կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի շնոր հիվ կկա րո ղա նար գեթ մե կ օ րի նակ բե րել 
հայ կա կան է պո սի հե րոս նե րի այն պի սի ո րակ նե րի, ո րոնք ի րենց խոր ք� մ
հա կա ս� թ յան մե ջ են մար դա սի րա կան ար ժեք նե րի և հան դ� ր ժո ղա կա-
ն� թ յան հետ: Պա տա հա կան չէ, որ թեև �  շա ց�  մով, սա կայն 2012 թվա-
կա նի դեկ տեմ բե րին կա յաց ված ո րոշ մամբ Յà ՆԵՍԿՕ-ն հայ ազ գա յին 
է պոսն ընդգր կեց մարդ կ� թ յան ոչ նյ�  թա կան մշա կ�  թա յին ժա ռան գ� թ-
յան ցան կ� մ: 

Հա ս�  նաց ման, առ նա կա նաց ման, քա ջ� թ յան, պատ վախնդ ր� թ յան և  
ար ժա նա պատ վ� թ յան օ ղ�  զա կան ըմբռ ն�  մը շա տե րի հա մար գ�  ցե �  նի
սոսկ պատ մամ շա կ�  թա յին նշա նա կ� թ յ� ն, սա կայն հա մոզ ված ենք, որ 
այն իր կեն ս�  նա կ� թ յ� նն է պահ պա նել նաև մե ր օ րե ր� մ: Ա վե լին, ադր-
բե ջա նա կան է պոսն իր բո վան դա կա յին յ�  րա կեր պ� թ յ� ն նե րով գա լիս է 
փաս տե լ� , որ չի կորց րել ար դիա կա ն� թ յ�  նը ադր բե ջա նա կան ի րա կա-
ն� թ յան մե ջ, քան զի �  նի իր քա րո զած բա րո յա կան կողմն  ո րո շ� մն  ե րով 
ա ռաջ նորդ վող և քա ջա նա լ�  մո լ� ց քով տար ված ար ժա նի հետ ևորդ ներ: 
Այս տե սանկ յ�  նից Ռա մի լ Սա ֆա րո վը (ի տար բե ր� թ յ� ն է պո սի՝ Սա ֆա-
րո վը «ա ռա ջա դի մա կան հա յացք ներ» �  նե ցող ըն տա նի քից էր և  ա ն� ն 
ստա ցել էր մի նչև 16 տա րին բո լո րե լը, սա կայն կար ևորն այն է, որ ե րի-
տա սար դ� թ յան տա րի նե րին ար դա րաց րեց է պո սի «սպա սե լիք նե րը»)
ադր բե ջա նա կան է պո սի ար դիա կան «թարգ մա ն$ թ յ$ նն» է, իսկ նրա 
հե րո սա ց$  մը՝ է պո սաս տեղծ ժո ղովր դի կամ ադր բե ջա նա կան ժո ղովր-
դի հոգ ևոր ախ տանի շը: Այ սինքն՝ Ռա մի լ Սա ֆա րո վի կա տա րած դա ժան 
մար դաս պա ն� թ յ�  նը (է պո սի լեզ վով` զո հի գլ�  խը կտրելն �  ար յ�  նը հե ղե-
լը) լիո վին հա մա պա տաս խա ն� մ է ադր բե ջա նա կան է պո ս� մ քա ջ� թ յան, )
հե րո ս� թ յան հա վակ նո ղի, պատ վի մար դ�  առջև դրվող պա հանջ նե րին, 
իսկ դրա փա ռա բա ն�  մը՝ է պո սի ար ժե քա յին կամ բա րո յա կան ընդ հա ն� ր 
կողմն  ո րոշ մա նը: Պա տա հա կան չէ, որ դեռևս իր ա ռա ջին ց� ց մ� նք նե-
րի ժա մա նակ Սա ֆա րո վը հպար տ� թ յամբ էր նշ� մ, որ Գ. Մար գար յա նին 
սպա նել է հայ լի նե լ�  հա մար (է պո սի լեզ վով՝ ան հա վա տին), մի նչ դեռ հե-
տա գա յ� մ փո խ� մ է իր ց� ց մ� նք նե րը՝ պատս պար վե լով զո հի դի մա կի 
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տակ (իբր ար ցախ յան պա տե րազ մի ց տ�  ժած է, հա րա զատ ներ կորց րած, 
«տիե զե րա կան» ծավալների ող բեր գ� թ յ� ն ապ րած և տե սել է, թե ինչ պես 
է հայ սպան ա նար գ� մ ադր բե ջա նա կան դրո շը): 

Հաս կա նա լի է, որ Ռ. Սա ֆա րո վի հան ցան քը լե գի տի մաց նող նե րը օ ղ� -
զա կան է պո սի այն կեր պար նե րի ար դիա կա նաց ված տար բե րակ ներն 
են, ո րոնք ի րենց զա վակ նե րին �  հա րա զատ նե րին դաս տիա րա կ� մ են՝ 
ա րի� թ յան և հե րո ս� թ յան նա խա պայ ման դի տար կե լով «գլ$ խ կտրե լը 
և  ար յ$ ն հե ղե լը»: 

Քա ղա քա կիրթ աշ խար հի հա մար Գ. Մար գար յա նի սպա ն� թ յ� նն �  
դրա փա ռա բա ն�  մը չի կա րող որ ևէ կերպ ար դա րաց վել, մի նչ դեռ ադր-
բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ ոչ մի այն ար դա րաց վ� մ է, այլև՝ գո-
վերգ վ� մ: Այս ի րո ղ� թ յ�  նը կոչ ված է փաս տե լ� , որ ադր բե ջա նա կան հա-
սա րա կ� թ յան մե ջ քա ղա քակր թա կան, ԵԽ ան դամ պե տ� թ յան կող մի ց 
ստանձն ված պար տա կա ն� թ յ� ն նե րով նա խա տես ված ար ժեք ներն, ընդ-
հա ն� ր առ մամբ, զ� րկ են լե գի տի մ� թ յ�  նից կամ գրե թե զ� րկ են ար ժա-
նի հետ ևորդ նե րից: Հան գա մանք, ո րը Արև մ� տ քի հա մար պետք է մտա-
հո գիչ լի նի ոչ մի այն ա լի ևյան կլանի որ դեգ րած ազ գայ նա մո լա կան և  այ-
լատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յան, այլև այն պատ ճա ռով, որ 21-րդ դա ր� մ ԵՄ
ան դամ դառ նա լ�  հա վակ ն� թ յ� ն ներ �  նե ցող պե տ� թ յան քա ղա քա ցի նե-
րը շա ր�  նա կ� մ են դո փել բա ցա սա կան ի մաս տով ար խա յիկ պատ կե րա-
ց� մն  ե րի �  քրեա կան օ րենսգր քի «ծանր» հոդ ված ներն ան տե սող բա րո-
յա կան նոր մե  րի մա կար դա կ� մ: Միով բա նիվ՝ Սա ֆա րո վի հե րո սա ց$  մը 
Արև մ$ տ քի հա մար կա րող է լինել հեր թա կան չա փո րո շի չը, ո րով կա րե-
լի է պար զել ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ$ թ յան ժո ղովր դա վա րաց ման 
և հան դ$ ր ժո ղա կա ն$ թ յան մա կար դա կը, ինչ պես նաև արևմտ յան ար-
ժե հա մա կար գին հա մա պա տաս խա նող պե տ$ թ յ$ ն կեր տե լ$  գոր ծ$ մ 
Ա լի ևի իշ խա նա վար ման արդ յ$  նա վե տ$ թ յ$  նը:

Վերն աս վա ծը չի նշա նա կ� մ, թե տո ղե րիս հե ղի նա կը ադր բե ջա նա կան 
հա սա րա կ� թ յ�  նը դի տար կ� մ է որ պես հան ցա գործ նե րի հա սա րա կ� թ-
յ� ն, ո րոնց բնա զան ցա կան է� թ յան մե ջ է դրված Սա ֆա րո վի կամ օ ղ� -
զա կան քա ջի, առ նա կան տղա մար դ�  կամ պատ վախն դիր էա կի ո գին: 
Դա փաս տ� մն  է այն բա նի, որ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան մե ջ 
կան բազ մա թիվ ախ տանի շեր, ո րոնք երկ րի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց 
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հետ ևո ղա կա նո րեն խրա խ� ս վ� մ են: Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րը լ� րջ խո չըն դոտ 
է ինչ պես տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղ� թ յան կա յաց ման, հան դ� ր ժո ղա-
կա ն� թ յան հաս տատ ման, այն պես էլ մար դ�  ի րա վ� նք նե րի պաշտ պա-
ն� թ յան և  այլ գե րա կա յ� թ յ� ն նե րի տե սանկ յ�  նից: 
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2.1. Ադրբեջանի քարոզչական թեզերը և հայատյաց$ թյան պետական   
հիմքերի ց$ ցիչները (մե թոդաբանական տեսանկյ$ ն)
2.1.1. Ադրբեջան$ մ հակահայկական քարոզչ$ թյան պետական
հիմքերի ց$ ցիչները (մե թոդաբանական տեսանկյ$ ն)

Չ նա յած Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ� նն �  նի ո րո շա կի լե գի տի մ� թ-
յ� ն և տա րած վա ծ� թ յ� ն, այ ն�  ա մե  նայ նիվ շա տե րի հա մար սա գ�  ցեև 
ա պա ց� յ ցը չէ ադր բե ջա նա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի որ դեգ րած հա կա հայ-
կա կան բն� յ թի պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յան: Հաս կա նա լի է, որ հայ-
ադր բե ջա նա կան ա վե լի քան հար յ�  րամ յա շփ� մն  ե րի արդ յ� ն ք� մ ձևա-
վոր ված խնդիր նե րը, ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան ըն թաց ք� մ ադր բե-
ջա նա կան կող մի  պար տ� թ յ�  նը կա րող էին նո րան կախ Ադր բե ջա ն� մ 
հա յե րի հան դեպ բա ցա սա կան հ� յ զե րի հիմք հան դի սա նալ: Չան տե սե լով 
այս գոր ծո նի կար ևո ր� թ յ�  նը՝ այ ն�  ա մե  նայ նիվ նկա տենք, որ հար ևան 
պե տ� թ յան մե ջ հա յատ յա ց� թ յան գո յ� թ յան և խո րաց ման փաս տը69 չի 
կա րե լի բա ցատ րել տա րե րա յին ծագ ման գոր ծո նով: Ա վե լին, հան դ� ր ժո-
ղա կան և  արևմտ յան ար ժե հա մա կար գին հա վա տա րիմ Ադր բե ջա նը (նկա-
տի �  նենք Ադր բե ջա նի ինք նագ նա հա տա կա նը) ի րա կա ն� մ պետք է ար-)
ձա նագ րեր հա կա ռակ դի նա մի  կան՝ դաս տիա րա կե լով այն պի սի սե ր� նդ, 

69 Այս տեսանկյ� նից հատկանշական է նախապես ադրբեջանական www.modern.az կայք� մ 
տեղ գտած «Երեք սերնդի ադրբեջանցիները Լաչինի և հայերի մասին» հրապարակ� մը, 
որտեղ կարելի է հստակ արձանագրել հայերի հանդեպ ատել� թյան էական դինամի կան: 
Ի տարբեր� թյ� ն ավագ սերնդի՝ նորահաս սերնդի ներկայաց� ցիչները անկաշկանդ 
հայտարար� մ էին, օրինակ, հայ երեխա սպանել�  կամ ծեծել�  ցանկ� թյան, հայերի հանդեպ 
իրենց � նեցած ատել� թյան մասին և այլն: Ընդ որ� մ, այդ վերջիններս նորանկախ Ադրբեջանի 
կրթական հաստատ� թյ� ններ� մ սովորող, ադրբեջանական ԶԼՄ-ների տեղեկատվական 
հոսքերի համատեքստ� մ մե ծացող երեխաներ են (տե՛ս Три поколения азербайджанцев о
Лачине и об армянах (2012), http://azerichild.info/mirror_15.html):

Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական 
քաղաքական$ թյան բնորոշ գծերը, թեզերը և 
հիմն ական $ ղղ$ թյ$ նները

ԳԼ� Խ 2
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որն իս կա պես հան դես կգար մար դա սի ր� թ յան, այ լա սի ր� թ յան կամ հան-
դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան դիր քե րից: Այ սինքն՝ նշված ի րո ղ� թ յ� ն նե րը կոչ ված 
են հաս տա տե լ�  այն, որ Ադր բե ջա ն� մ հա յե րի հան դեպ ա տե լ� թ յան խո-
րա ց�  մը և հա յատ յա ց� թ յ�  նը ոչ թե պա տա հա կա ն� թ յան, այլ պե տա կա-
նո րեն մշակ ված և հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա գործ վող քա ղա քա կա ն� թ յան
հետ ևանք են: Ճիշտ է, Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն ներն ի ց� յց չեն դրել 
(կամ գո նե մե զ հայտ նի չեն այդ պի սիք) «Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան 
տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն$ թ յ$  նը» խո րագ րով կամ դրան ի մաս-
տա յին ա ռ�  մով առն չա կից որ ևէ պաշ տո նա կան փաս տա թ� ղթ, սա կայն 
դա չի նշա նա կ� մ, թե Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յան պե տա կան հիմ քե-
րը փաս տող ց�  ցիչ ներ գո յ� թ յ� ն չ�  նեն:

Ակ նարկ ված փաս տաթղ թի բա ցա կա յ� թ յան պատ ճա ռով շա տե րը 
Ադր բե ջա նին հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան 
ս� բ յեկ տի դե ր� մ ներ կա յաց նե լը ան հիմն  կհա մա րեն և  այն կդի տար կեն 
որ պես հայ կա կան կող մի  տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան մար տա-
վա ր� թ յան դրսևո ր� մ: Չ նա յած այդ պի սի մո տե ց� մն  եր կա րող են լի նել, 
սա կայն դա չի նշա նա կ� մ, թե ակ նարկ ված և հա մայն աշ խար հին «ի ց� յց 
չդրված» փաս տաթղ թի բա ցա կա յ� թ յ�  նը բա վա րար հիմք է Ադր բե ջա նին 
«ա պաք րեա կա նաց նե լ� » և հայ կա կան կող մի ն մե  ղադ րանք ներ հաս ցեագ-
րե լ�  հա մար: Բանն այն է, որ Ադր բե ջա ն� մ պե տա կան մա կար դա կով հա-
կա հայ կա կան քա րոզ չ� թ յ� նն ի րա կա նաց վ� մ է տար բեր � ղ ղ� թ յ� ն նե-
րով և  ոչ մի շտ է, որ պե տա կան կա ռ� յց ներն են հան դես գա լիս այդ քա-
րոզ չ� թ յան բա ցա հայտ ս� բ յեկտ նե րի կա րգա վի ճա կով: Իսկ սա նշա նա-
կ� մ է, որ Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ�  նը պե տա կա նո րեն ծրագր վ� մ և  
ա ջակց վ� մ է ինչ պես ան մի  ջա կան, այն պես էլ մի ջ նոր դա վոր ված կեր պով: 
Հա յատ յա ց� թ յան ան մի  ջա կան ս� բ յեկ տի կար գա վի ճա կ� մ պե տ� թ յ�  նը 
հան դես է գա լիս ի դեմս պե տա կան իշ խա ն� թ յան մար մի ն նե րի �  դրանց 
ներ կա յա ց�  ցիչ նե րի գոր ծ�  նե� թ յան: Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան քա-
ղա քա կա ն� թ յան մի ջ նոր դա վոր ված ի րա գոր ծ�  մը տե ղի է �  նե ն� մ ոչ 
պե տա կան կա ռ� յց նե րի մի  ջո ցով, ո րոնք, ի րա կա ն� մ, հան դի սա ն� մ են 
պե տա կան իշ խա ն� թ յան de facto կցորդ ներ կամ ար բան յակ ներ (ի վեր ջո 
չմո ռա նանք նաև, որ Ադր բե ջա նը մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ �  նի ավ-
տո րի տար կամ ամ բող ջա տի րա կան պե տ� թ յան համ բավ): Ադր բե ջա ն� մ
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մի ջ նոր դա վոր ված և  ան մի  ջա կան հա կա հայ կա կա ն� թ յան պե տա կան հիմ-
քե րի մա սին են վկա յ� մ հետև յալ ց�  ցիչ նե րը. 

1. Ադր բե ջա նի նա խա գա հի և բազ մա թիվ պե տա կան պաշ տոն յա նե րի, 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ռա սիս տա կան, հա յատ յա ց� թ յ� ն սեր մա նող 
կամ խրա խ�  սող հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րը (օ րի նակ, Ի. Ա լի ևի կող մի ց հա-
մայն հա յ� թ յ�  նը թշնա մի  հռչա կե լը, Ռ. Սա ֆա րո վի ար տա հանձն ման �  
հե րո սաց ման փաս տի առն չ� թ յամբ տրված գնա հա տա կան նե րը և  այլն):  
Դ րանք ոչ մի այն բազ մի ցս հնչեց վել են, այլև չեն ներ կա յաց վել որ պես անձ-
նա կան կար ծիք: Հան գա մանք, ո րը վկա յ� մ է այն մա սին, որ այդ հայ տա-
րա ր� թ յ� ն նե րը պետք է դի տար կել որ պես պաշ տո նա կան կամ պե տա կան 
մո տեց ման դրսևո ր� մ: Այս հա մա տեքս տ� մ բա վա կա նին խո ս� ն են նաև
ադր բե ջան ցի գրող Աք րամ Այ լիս լիի70 « Քա րե ե րազ ներ» վե պի  լ�  սըն ծայ-
մա նը71  հա ջոր դած իշ խա նա կան ար ձա գանք նե րը, ո րոնք ևս մե կ ան գամ 
փաս տ� մ են այն, որ Ադր բե ջա ն� մ հա յե րին դրա կան լ� յ սի ներ քո ներ կա-
յաց նե լը պե տա կան մա կար դա կով պատժ վ� մ է և դա տա պարտ վ� մ: Այ-
սինքն՝ խոս քի ա զա տ� թ յ�  նը «հար գող» պաշ տո նա կան Բա ք� ն իր մո տե-

70 Աքրամ Այլիսլին ծնվել է 1937թ. Ագ� լիս գյ� ղ� մ: Ավարտել է Մոսկվայի Մ. Գորկ�  
անվան գրական� թյան ինստիտ� տը: Ադրբեջան� մ երկար տարիներ եղել է տարբեր 
պարբերականների խմբագիր, 2005թ. ընտրվել է Ադրբեջանի Միլի մե ջլիսի պատգամավոր, 
մի ջազգային հարաբեր� թյ� նների և մի ջխորհրդարանական կապերի հանձնաժողովի 
մշտական անդամ: Մի շարք վեպերի, պատմվածքների և թարգման� թյ� նների հեղինակ 
է: Ադրբեջան� մ գրական� թյան մե ջ մե ծ ձեռքբեր� մն երի համար նա արժանացել է 
պետական մի  շարք մրցանակների: Մասնավորապես «Փառքի» (Շոխրատ) և «Անկախ� թյան» 
(Իստիգլալ) շքանշանի (տե՛ս Աքրամ Այլիսլի. Երբ ես տեսա, թե ինչպես է արհեստականորեն 
ատել$ թյ$ ն սերմանվ$ մ հայերի և ադրբեջանցիների մի ջև, որոշեցի տպագրել իմ վեպը
(2013), http://www.anews.am/2012-04-18-09-52-28/gitutyun/1441-news.html):
71 «Քարե երազներ» վեպի հրատարակ� թյ� նը մե ծ իրարանց� մ առաջացրեց Ադրբեջան� մ 
և � ղեկցվեց հեղինակի �  նրա հարազատների հանդեպ հալածանքներով, ահաբեկ� մն երով 
(օր.` նրա կինն �  որդին ազատվեցին աշխատանքից, Այլիսլին մահվան դատապարտել�  
կոչեր հնչեցին և այլն): Ադրբեջանական ԶԼՄ-ների, այն� հետև նաև կառավար� թյան 
կողմի ց մի աձայն կերպով քննադատվեց վեպը, իսկ գրողը պիտակավորվեց՝ մե ղադրվելով 
հայամե տ� թյան մե ջ: Իլհամ Ալիևի հրամանագրով  Ա. Այլիսլիին զրկվեց «Ադրբեջանի 
ժողովրդական գրող» կոչ� մի ց, պետական պարգևներից և պետ� թյան կողմի ց տրվող 
թոշակից: Այս որոշ� մը հավան� թյան արժանացավ նաև Ադրբեջանի Միլի մե ջլիսի Մարդ�  
իրավ� նքների պաշտպան� թյան կոմի տեի ղեկավար Ռաբիյատ Ասլանովի կողմի ց: 
«Ժամանակակից Մ� սավաթ» ադրբեջանական իշխանամե տ կ� սակց� թյան առաջնորդ 
Հաֆիզ Հաջիևը կոչ էր արել կտրել Այլիսլիի ականջները՝ խոստանալով 10 հազար մանաթ
(մոտ 12 հազար դոլար) պարգևավճար:)
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ց� մն  ե րին հա կա սող տե սա կետ բարձ րա ձայ նե լը, 1988-1989թթ. Բաք վ� մ 
հայ կա կան ջար դե րի մա սին խո սե լը դի տ� մ է որ պես մե ղ սա գոր ծ� թ յ� ն 
(հան ցանք «ճշմար տ� թ յան» դեմ), ո րը պետք է խստո րեն պատժ վի: Եվ 
ե թե հաշ վի առ նենք այն, որ, օ րի նակ, Ադր բե ջա նի Մի լի մե ջ լի սի պատ գա-
մա վոր Ահ մե դ Վե լիևն Այ լիս լիի հո գե վի ճա կը և գե նե տիկ կո դը ստ�  գե լ�  
հարցն է բարձ րաց րել72լ (ըստ է� թ յան պար զե լ�  հա մար, թե արդ յո՞ք նա չ� -
նի հայ կա կան ար մատ ներ), ա պա ստաց վ� մ է, որ Ադր բե ջա նի օ րենս դի րը 
(նե րը) «ա րա տա վոր» վար քը հակ ված է դի տար կել որ պես հա յին բնո րոշ 
գործելակերպ: Իսկ սա, ան շ� շտ, հա յատ յա ց� թ յան խո ս� ն վկա յ� թ յ� ն է:

2. Ադր բե ջա նի կրթ� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց հաս տատ ված և
կր թա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դրված �  ս� մն  ա-
մե  թո դա կան ձեռ նարկ նե րի, դա սագր քե րի, հե քիաթ նե րի, կրթա կան ծրագ-
րե րի բո վան դա կ� թ յ�  նը73: Վեր ջինս մի  կող մի ց կոչ ված է հաս տա տե լ�  
հա յատ յա ց� թ յան գո յ� թ յան փաս տը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ դրա պե տա կա-
նո րեն հո վա նա վոր ված լի նե լը (Ադր բե ջա նի կրթ� թ յան նա խա րա ր� թ յ� -
նը պե տա կան կա ռ� յց է և հա մա պա տաս խան ո լոր տ� մ ի րա կա նաց ն� մ է 
պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն):  

3. Ադր բե ջա ն� մ օ րենսդ րա կան ո րոշ նա խա ձեռ ն� թ յ� ն նե րի բն� յ թը և
մի  ջազ գա յին տար բեր կա ռ� յց ներ կամ կազ մա կեր պ� թ յ� ն ներ ներ կա յաց-
նող հա յե րին մ� տ քի վի զա չտրա մադ րե լ� , երկ րից ար տաք սե լ�  մա սին 
պատ կան կա ռ� յց նե րի ո րո շ� մն  ե րը: Օ րի նակ, դեռևս 2011թ. Ադր բե ջա նի 
խորհր դա րա ն� մ նա խա տես վ� մ էր ա ն� ն նե րի մա սին նոր օ րեն քի ըն դ� -
ն� մ, ո րը նա խա տե ս� մ էր ա ն� ն նե րի տրման «լ�  սա ց� յ ցի» մե  խա նիզ մը 
(վեր ջինս մշակ վել էր Ադր բե ջա նի ԳԱԱ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա-
նե րի ինս տի տ�  տի կող մի ց): Ըստ այդ օ րեն քի՝ «կա նաչ ց�  ցա կի» մե ջ են
ընդգրկ ված Ադր բե ջա նի ազ գա յին, մշա կ�  թա յին, գա ղա փա րա խո սա կան 
ար ժեք նե րին հա մա պա տաս խա նող, «դե ղին ց�  ցա կի» մե ջ՝ ոչ ցան կա լի, 
այլ լե զ�  նե րով ոչ բա րե հ� նչ և ծաղր ա ռա ջաց նող ա ն� ն նե րը: Մինչ դեռ  
«կար մի ր ց�  ցա կի» մե ջ ընդգրկ ված ներն ար գել ված են: Դ րանց շար քին 
են պատ կա ն� մ այն մարդ կանց ա ն� ն նե րը, ո րոնք իբր ագ րե սիա են ի րա-

72 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 նյ� թերը:
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կա նաց րել ադր բե ջան ցի նե րի դեմ74: Իսկ սա, ինչ պես խոս տո վա ն� մ է այս 
մե  խա նիզ մը մշա կող կա ռ� յ ցի տնօ րեն Ռա սիմ Ա լի գ�  լի ևը, նշա նա կ� մ է, 
որ Ադր բե ջա ն� մ հայ կա կան ա ն� ն նե րը ընկ ն� մ են ար գել քի տակ75:

Ինչ վե րա բե ր� մ է հա յե րին Ադր բե ջան մ� տք գոր ծե լը ար գե լե լ� ն կամ 
Ադր բե ջա նից ար տաք սե լ� ն, ա պա շա տե րին է հայտ նի «BLOOMBERG» -ի 
հա յազ գի ֆո տոթղ թա կից Դիա նա Մար կոս յա նի ար տաք ս�  մը Բաք վի մի -
ջազ գա յին օ դա նա վա կա յա նից, «Ադր բե ջա նա կան ա վիա�  ղի նե րի» կող մի ց 
ՌԴ քա ղա քա ցի, «Ավ տոՎԱԶ» ԲԲԸ ար տա սահ ման յան վա ճառք նե րի վար-
չ� թ յան պետ Սեր գեյ Գ յ� րջ յա նին ինք նա թիռ բարձ րա նալ չթ� յ լատ րե լը և  
այլն: Ի րո ղ� թ յ� ն ներ, ո րոնք կապ ված են ե ղել այդ ան ձանց էթ նի կա կան 
ծագ ման հետ: Ճիշտ է, Ադր բե ջա նի ԱԳ նա խա րա ր� թ յան ներ կա յա ց� -
ցիչ Էլ հան Պո լ�  խո վը Մար կոս յա նի դեպ քի առն չ� թ յամբ նշել է, որ  Հա-
յաս տա նի �  Ադր բե ջա նի մի ջև ըն թա ցիկ հա կա մար տ� թ յան պատ ճա ռով 
« Մար կոս յա նի Ադր բե ջա ն$ մ գտնվե լը կա րող էր խնդիր ներ ա ռա ջաց-
նել նրա անվ տան գ$ թ յան ա պա հով ման տե սա կե տից»76, սա կայն սա, 
իր հեր թին, վկա յ� մ է ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի հեր թա կան դի-
ցի մա սին: Այն է՝ Ադր բե ջանն �  ադր բե ջան ցի նե րը իբր հան դ� ր ժո ղա կան 
են, Ադր բե ջա ն� մ հան գիստ ապ ր� մ են շ� րջ 30000 էթ նիկ հա յեր:

Հա սա րա կա կան տար բեր կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և հիմն  ադ րամն  ե-
րի գոր ծ�  նե� թ յ�  նը, ո րոնք �  նե նա լով պե տա կան հո վա նա վո ր� թ յ� ն 
կամ ա ջակ ց� թ յ� ն, մշա կ�  թա յին, գի տա կան և  այ լաբ ն� յթ նպա տակ նե րի 
հռչակ ման քո ղի ներ քո փոր ձ� մ են մի  ջազ գա յին հար թակ տե ղա փո խել 
հա կա հայ կա կա ն� թ յ�  նը: Այս ա ռ�  մով հատ կան շա կան է 2004 թվա կա-
նին ստեղծ ված « Հեյ դար Ա լի ևի հիմն  ադ րա մը», ո րը լի նե լով ոչ-պե տա կան 
կազ մա կեր պ� թ յ� ն՝ ոչ մի այն հո վա նա վոր վ� մ է պե տ� թ յան կող մի ց, այլև 
ան մի  ջա պես կա ռա վար վ� մ է Ա լիև նե րի ըն տա նի քի (հիմն  ադ րա մի  նա խա-
գա հը Ի. Ալիևի կինը` Մեհ րի բան Ա լի ևան է) կող մի ց:  Չ նա յած ս� յն հիմ-)
նադ րամն  ա ռա վե լա պես ներ կա յաց վ� մ է որ պես գի տամ շա կ�  թա յին գոր-
74 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/լ
bloomberg/ 
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ծ�  նե� թ յամբ զբաղ վող կա ռ� յց, այ ն�  ա մե  նայ նիվ դրա գոր ծ�  նե� թ յան 
ա ռանց քը հա կա հայ կա կան բազ մա հար թակ քա րոզ չ� թ յ� նն է, հա յե րի 
�  ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան մա սին Ադր բե ջա նի պաշ տո նա կան մո-
տե ց� մն  ե րի տա րա ծ�  մը կամ հան րայ նա ց�  մը: « Հիմն  ադ րա մը,- գր� մ է 
քաղաքագիտ� թյան դոկտոր Ա. Ա թա նես յա նը,- սեր տո րեն հա մա գոր ծակ-
ցե լով պե տա կան և  այլ կա ռ$ յց նե րի հետ (նա խա գա հի աշ խա տա կազմ,
Ազ գա յին անվ տան գ� թ յան նա խա րա ր� թ յ� ն, Ադր բե ջա նի Գի տ� թ յ� ն նե-
րի ազ գա յին ա կա դե մի ա և  ար տերկ ր� մ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ց� ց-
չ� թ յ� ն ներ), սպա սար կ$ մ է Ադր բե ջա նի քա ղա քա կա ն$ թ յան հիմն  ա-
կան $ ղ ղ$ թ յ$ ն նե րը և  ա ռա ջին հեր թին` հա կա հայ կա կան քա րոզ չ$ թ-
յ$  նը ԼՂ հա կա մար տ$ թ յան հա մա տեքս տ$ մ»77: Իսկ սա վկա յ� մ է այն 
մա սին, որ Ադր բե ջանն իր հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յան ի րա գոր ծ�  մը 
փոր ձ� մ է ա պա հո վել նաև ոչ պե տա կան «խո ղո վակ նե րով»: Ադր բե ջա նա-
կան ԶԼՄ-նե ր� մ հայ կա կան թե մա տի կա յով բազ մա թիվ հրա պա րա կ� մ-
նե րը78 և դ րան ցից շա տե րի հա յատ յաց բն� յ թը: Այս հան գա ման քը, ան-
շ� շտ, շա տե րի հա մար գ�  ցե խիստ տա րօ րի նակ և  ան հիմն  թվա, քան զի 
ա ռա ջին հա յաց քից ան հաս կա նա լի է կա պը ադր բե ջա նա կան ԶԼՄ-նե րի 
և պե տա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց տար վող հա կա հայ կա կան քա-
ղա քա կա ն� թ յան մի ջև: Սա ա ռա վել ևս  այն դեպ ք� մ, երբ «ժո ղովր դա վա-
րա կան և հան դ� ր ժող» Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը պա տեհ ա ռի թը 
բաց չեն թող ն� մ և  ի լ� ր աշ խար հի հայ տա րա ր� մ են ի րենց երկ ր� մ ան-
զ�  գա կան ո րակ նե րով աչ քի ընկ նող «ա զատ» մա մ�  լի գո յ� թ յան մա սին: 
Օ րի նակ, Ադր բե ջա նի նա խա գա հի աշ խա տա կազ մի  հա սա րա կա կան-քա-
ղա քա կան հար ցե րի բաժ նի ղե կա վար Ա. Հա սա նո վի հա մոզ մամբ՝ ադր-
բե ջա նա կան ԶԼՄ-նե րը աշ խար հ� մ ա ռա ջա տարն են օբ յեկ տի վ� թ յան79

77 Ա. Աթանեսյան, Հեյդար Ալիևի հիմն ադրամի  գործ� նե� թյ� նը տեղեկատվական ոլորտ� մ
(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-ներ� մ հայ լինելը պախարակող, հայերին պիտակավորող և 
հայերի հանդեպ ատել� թյ� ն սերմանող հրապարակ� մն երի բովանդակ� թյ� նը Հասանովի 
ըմբռնած օբյեկտիվ� թյան դրսևոր� մն  է, ապա ստիպված ենք ևս մե կ անգամ փաստել, որ
ադրբեջանցի պաշտոնյան ինքնակամ խոստովան� մ է հայատյաց� թյան փաստը: Այսինքն՝ 
ստացվ� մ է, որ հայերին վարկաբեկող և նրանց նկատմամբ ատել� թյ� նը խորացնող 
հոդվածները օբյեկտիվ մոտեցման արդյ� նք են, իսկ այդ «օբյեկտիվ� թյ� նը» (իրական� մ՝
հայատյաց� թյ� նը) պետք է խրախ� սել և քաջալերել: 
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և  օ պե րա տի վ� թ յան ի մաս տով, Ադր բե ջա ն� մ գո յ� թ յ� ն �  նի լիար ժեք 
հա մա ցան ցա յին ա զա տ� թ յ� ն �  պլյ�  րա լիզմ և ԶԼՄ-նե րը բար գա վա ճ� մ 
են80: Տե սա կետ, ո րը քննա դա տ� թ յան է ար ժա նա ցել ան գամ ադր բե ջա-
նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ81:

Այս տե սանկ յ�  նից հատ կան շա կան է նաև www.contact.az կայ ք� մ տեղ 
գտած հրա պա րա կ�  մը, որ տեղ մի  կող մի ց նշվ� մ է Հա սա նո վի տե սա կե-
տի ան հիմն  լի նե լը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ ադր բե ջա նա կան ԶԼՄ-նե րի ոչ օբ-
յեկ տի վ� թ յ� նն �  հա յատ յա ց� թ յ�  նը: « Հարկ է թեր թել ո րոշ առ ցանց 
հրա պա րա կ$ մն  եր,- գր$ մ է հոդ վա ծա գի րը, և մի ան գա մի ց աչ քի են 
զարն$ մ է ժա նա գին կա տակ ներ և վեր լ$  ծա կան ներ, ո րոն ց$ մ բաց 
տեքս տով գրված է, թե հա յերն այս պի սին կամ այն պի սին են, մե նք 
նրան ցից բա զ$ մ ա ռ$ մն  ե րով լավն  ենք, հա յե րին տար բեր կերպ պի-
տա կա վո ր$ մ են և  այլն»82: Ճիշտ է, Հա սա նո վի հնչեց րած մտքե րին ադր-
բե ջա նա կան ԶԼՄ-նե րի ա րագ և քն նա դա տա կան ար ձա գանք նե րը կար-
ծես ո րո շա կի տ� րք են ն� յն Հա սա նո վի տե սա կե տի «ար դա րա ցի� թ յա-
նը», սա կայն կար ևորն այն է, որ դրան ց� մ կա րե լի է հստակ ար ձա նագ րել 
հա յատ յա ց� թ յան փաս տի խոս տո վա ն� թ յ�  նը:

Ա վե լին, ե թե ադր բե ջա նա կան բազ մա թիվ լրատ վա կան կայ քեր աչ-
քի են ընկ ն� մ հա կա հայ կա կան և հա յատ յաց հրա պա րա կ� մն  ե րով, իսկ 
«հան դ� ր ժող» Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը ոչ մի այն չեն ար ձա գան-
ք� մ (ին չը, ի դեպ, Ադր բե ջա նի մի  ջազ գա յին պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի 
շրջա նակ նե ր� մ է) ռա սիզմ կամ նո րօր յա նա ցիզմ քա րո զող ԶԼՄ-նե րի )
գոր ծ�  նե� թ յա նը, ա պա պարզ է դառ ն� մ, որ Ադր բե ջա ն� մ պե տա կան 
մա կար դա կով առն վազն ա պա հով վ� մ են հա մա պա տաս խան նա խադր-
յալ ներ հա յատ յա ց� թ յան հա մար: Բայց սա հար ցի մի այն մի  կողմն  է: 
Բանն այն է, որ մի  ջազ գա յին տար բեր կա ռ� յց նե րի կամ կազ մա կեր պ� թ-
յ� ն նե րի, ինչ պես նաև տար բեր փոր ձա գետ նե րի �  քա ղա քա կան գոր ծիչ-
նե րի գնա հա տա կան նե րով (օ րի նակ՝ Եվ րա խորհր դա րա նի 2009թ. Ադր-

80 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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բե ջա նի վե րա բեր յալ ըն դ�  նած բա նաձ ևը83, Amnesty International, Human
Rights Watch, Freedom House և  այլ կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի զե կ� յց նե րը, 
հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րը կամ հա ղոր դագ ր� թ յ� ն նե րը, Մեծ Բ րի տա նիա-
յի խորհր դա րա նի ան դամ Հ. Գ� դ մա նի հոդ վա ծը և  այլն84)4  Ադր բե ջա ն� մ )
խոս քի ա զա տ� թ յ� նն անմխ  ի թար վի ճա կ� մ է, այ լա խո հ� թ յ� նն իշ խա-
ն� թ յ� ն նե րի կող մի ց խստո րեն դա տա պարտ վ� մ և պատժ վ� մ է: Իսկ սա 
նշա նա կ� մ է, որ հա րավ կով կաս յան այս պե տ� թ յան մե ջ ա ռա վե լա պես 
ա նար գել գոր ծ� մ են իշ խա նա կան կամ իշ խա ն� թ յան կող մի ց հա վա ն� թ-
յան ար ժա նա ցած ԶԼՄ-նե րը, ին չը կոչ ված է փաս տե լ� , որ, օ րի նակ, ադր-
բե ջա նա կան է լեկտ րո նա յին և տ պա գիր ԶԼՄ-նե ր� մ «կար մի ր թե լի» պես 
անց նող հա յատ յա ց� թ յ�  նը ադր բե ջա նա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի նպա-
տա կա դիր գոր ծ�  նե� թ յան կամ հա վա ն� թ յան արդ յ� նք է: 

Վե րը նշվա ծից պարզ է դառ ն� մ, որ հա յատ յա ց� թ յան ադր բե ջա նա-
կան տար բե րա կի բնո րոշ գծերն �  թե զե րը վեր հա նե լ�  և հիմն  ա կան � ղ-
ղ� թ յ� ն նե րի որ պի ս� թ յ�  նը հաս կա նա լ�  հա մար գո յ� թ յ� ն �  նեն հե-
տա զո տա կան տար բեր «աղբ յ� ր ներ»: Դ րանց շար քին են պատ կա ն� մ 
ադր բե ջան ցի պաշ տոն յա նե րի հնչեց րած ոչ անձ նա կան տե սա կետ նե րը, 
Ադր բե ջա նի կրթա կան քա ղա քա կա ն� թ յան բո վան դա կա յին կող մե  րը, 
պատ կան կա ռ� յց նե րի գոր ծե լաո ճի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րը, ԶԼՄ-
նե ր� մ տեղ գտած և հետ ևո ղա կա նո րեն զար գաց վող հա յատ յաց հոդ-
ված նե րը կամ հրա պա րա կ� մն  ե րը և  այլն: Ընդ ո ր� մ, ադր բե ջա նա կան 
ԶԼՄ-նե ր� մ հա կա հայ կա կան հրա պա րա կ� մն  ե րը ոչ թե «տեխ նի կա կան» 

83 Տե՛ս Հ. Բ$ նիաթյան, Եվրախորհրդարանը քննադատ� մ է խոսքի ազատ� թյան վիճակը
Ադրբեջան� մ (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-shrinking-
space-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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թե րա ց� մն  ե րի, այլ հետ ևո ղա կան մո տեց ման արդ յ� նք են: Այդ մա սին 
են վկա յ� մ դրանց ա ռա տ� թ յ�  նը, պար բե րա կան լի նելն �  տվյալ կայ քե-
ր� մ լե գի տի մաց վա ծ� թ յ�  նը: Այս ա ռ�  մով փայ լ� ն «կեն սագ ր� թ յ� ն» են 
կեր տել, օ րի նակ, ադր բե ջա նա կան www.vesti.az, www.day.az, www.aze.az և  
այլ լրատ վա կան կայ քե րը: Դ րան ց� մ հայ կա կան թե մա տի կա յով հրա պա-
րա կ� մն  ե րից  շա տե րը վստահ վ� մ են հա յատ յա ց� թ յամբ աչ քի ընկ նող 
փոր ձա գետ ներ Ֆա րիդ Թեյ մ� ր խան լիին, Բահ րամ Բա տի ևին, Ռիզ վան 
Հ�  սեյ նո վին և  այ լոց: Վեր ջին նե րս հիմն  ա կա ն� մ հան դես են գա լիս փաս-
տար կի � ժն ան տե սող և հ�  զա կա ն� թ յա նը հա գ� րդ տվող այն պի սի հոդ-
ված նե րով, ո րոն ց� մ պի տա կա վոր ված քննա դա տ� թ յան և վի րա վո րան քի 
թի րա խի կար գա վի ճա կ� մ են հայ փոր ձա գետ նե րը, մտա վո րա կան նե րը,
ՀՀ և Ար ցա խի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը և հայ ժո ղո վ� րդն առ հա սա րակ: 
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2.1.2. Ադրբեջանի տեղեկատվական քաղաքական$ թյան բնորոշ 
գծերը և քարոզչական թեզերը

ա/ Հակահայկական� թյ� նը և հայատյաց� թյ� նը Ադրբեջանի 
տեղեկատվական քաղաքական� թյան համակարգ� մ 
(մե թոդաբանական տեսանկյ� ն)

Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը 
հե տա զո տա կան կար ևո ր� թ յ� ն է ներ կա յաց ն� մ նաև իր բն�  թագ րա կան 
գծե րի տե սանկ յ�  նից: Ի հար կե, Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան քա ղա քա-
կա ն� թ յան նա խադր յալ նե րի (դե տեր մի  նանտ նե րի) վեր լ�  ծ� թ յան կամ 
վեր հան ման արդ յ� ն ք� մ կա րե լի է հա մա պա տաս խան եզ րա կա ց� թ յ� ն-
ներ կա տա րել և հա կազդ ման մե  խա նիզմն  ե րի դաշտ � ր վագ ծել, սա կայն 
այդ գոր ծը թե րի կլի նի, ե թե հե տա զո տա կան տե սա դաշ տից դ� րս մն ա
այդ քա ղա քա կա ն� թ յան որ պի ս� թ յան կամ, ա վե լի ստ� յգ, բն�  թագ րա-
կան գծե րի, քա րոզ չա կան թե զե րի և հիմն  ա կան � ղ ղ� թ յ� ն նե րի հար ցը: 

Հաս կա նա լի է, որ Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան 
սոսկ հա կա հայ կա կա ն� թ յ�  նը փաս տե լով` ան գամ «հար գան քի տ� րք» 
չենք մա տ�  ցի ճշմար տ� թ յ�  նը բա ցա հայ տե լ�  կամ խնդրո ա ռար կա հար-
ցը խո ր� թ յամբ վեր լ�  ծե լ�  գոր ծին: Բանն այն է, որ հե տա զո տա կան տե-
սանկ յ�  նից ա ռա վել կար ևոր է ոչ թե հա կա հայ կա կա ն$ թ յան փաս տ$  մը,
այլ դրա ադր բե ջա նա կան յ$  րա կեր պ$ թ յան վեր հա ն$  մը: Միով բա նիվ՝
ա ռա վել հրա տապ է այն հար ցը, թե ինչ ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն ներ կամ 
բնո րոշ գծեր �  նի այդ հա կա հայ կա կա ն� թ յ�  նը, գա ղա փա րա կան  ինչ 
պատ վան դա նի վրա է այն խարսխ ված: Ա վե լին, այս տե սանկ յ�  նից կար-
ևոր է հա կա հայ կա կա ն� թ յ� ն և հա յատ յա ց� թ յ� ն եզ րե րի տար բե րա կ� -
մը, քան զի դրանց ն� յ նա ց�  մը կա րող է ո րո շա կի տա րըմբռ ն� մն  եր ա ռա-
ջաց նել: Հա յատ յա ց� թ յ�  նը, ան շ� շտ, հա կա հայ կա կա ն� թ յան դրսևո ր� մ
է, սա կայն հա կա հայ կա կա ն� թ յան ա մե ն դրսևո ր� մ չէ, որ աչ քի է ընկ ն� մ 
հա յատ յա ց� թ յամբ:

Վեր ջինս հա կա հայ կա կա ն� թ յան ծայ րա հեղ տար բե րակն է, ո րի 
ադր բե ջա նա կան տար բե րա կ$ մ բա ցա հայտ կամ քո ղարկ ված
եղանակներով ա պա բա րո յա կա նաց վ$ մ, ա պա հ$  մա նի զաց վ$ մ է հայ-
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կա կան ինք ն$ թ յ$  նը կամ հա յի կեր պա րը, եր բեմն  էլ կաս կա ծի տակ 
է դրվ$ մ հայ ժո ղովր դի գո յ$ թ յան ի րա վ$ ն քը և  այլն: Ինչ վե րա բե ր� մ 
է հա կա հայ կա կա ն� թ յան ոչ ծայ րա հեղ տար բե րակ նե րին, ա պա դրանց 
պա րա գա յ� մ գործ �  նենք հայ ժո ղովր դի սպա ս� մն  ե րին, հայ կա կան պե-
տ� թ յ� ն նե րի շա հե րին հա կա սող գոր ծ�  նե� թ յան հետ: Թե պետ ՀՀ շա-
հե րից չբխող ո րո շ� մն  ե րը կամ նա խա ձեռ ն� թ յ� ն նե րը (մի  ջազ գա յին և  ոչ 
մի  ջազ գա յին տար բեր ս� բ յեկտ նե րի հե ղի նա կած) կա րող ենք դի տար կել )
որ պես «հա կա հայ կա կա ն� թ յան» դրսևո ր� մ, սա կայն սա որ ևէ կերպ չի 
կա րող ար դա րաց նել է գա լի տա րիս տա կան մո տե ց�  մը ադր բե ջա նա կան 
(ո րո շա կիո րեն նաև թ� ր քա կան) և  այլ հա կա հայ կա կա ն� թ յ� ն նե րի հան-)
դեպ:

Օ րի նակ, Հ� ն գա րիա յի կող մի ց Ռ. Սա ֆա րո վի ար տա հանձ ն�  մը Ադր-
բե ջա նին հա կա հայ կա կան կող մե ր �  նե ցող ո րոշ ման դրսևո ր� մ էր, սա-
կայն սխալ կլի նի ա սել, որ Հ� ն գա րիան պե տա կան մա կար դա կով ի րա-
կա նաց ն� մ է հա կա հայ կա կան կամ, առավել ևս, հա յատ յաց քա ղա քա կա-
ն� թ յ� ն: Հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յան հա մա տեքս տ� մ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տ� թ յ�  նը դի տարկ վ� մ է որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին «ա պեն-
դի ցիտ» կամ, ինչ պես կա սեր Գ. Մար խ�  լիան85, Հա րա վա յին Կով կա սի 
մարմն  ի վրա հե ռաց ման են թա կա քաղց կե ղա յին �  ռ� ցք86, հա յ� թ յ�  նը՝
մարդ կ� թ յան և մարդ կայ ն� թ յան թշնա մի , իսկ դրանց դեմ մի  ջոց նե րի 
անխտ ր� թ յամբ դրսևոր վող պայ քա րը (եր բեմն ` կաց նի նա խա պատ վ� թ-
յամբ)՝ որ պես հա մայն մարդ կ� թ յան հան դեպ պարտ քի ի րա կա նա ց� մ: 
Բա ցի այդ, հա կա հայ կա կա ն� թ յ� ն և հա յատ յա ց� թ յ� ն եզ րե րի տար-
բե րա կ�  մը թ� յլ է տա լիս հաս կա նա լ Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան քա-
ղա քա կա ն� թ յան մե ջ ար տա քին և ներ քին լսա րան նե րին հաս ցեագր ված 
հա ղոր դագ ր� թ յ� ն նե րի տար բե ր� թ յ� ն նե րը: Ե թե ներ քին լսա րա նի մա-
կար դա կ� մ Ադր բե ջանն ի րա կա նաց ն� մ է հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ-
յ� ն, ա պա ար տա քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ (նկա տի �  նենք մի  ջազ-
85 Գ� րամ Մարխ� լիան պատմագիտ� թյան դոկտոր է, Ս� խ� մի  պետական համալսարանի 
պրոֆեսոր, որը Ադրբեջանի և Վրաստանի մի ջև գիտական կապերի զարգացման գործ� մ 
ներդրած ավանդի համար պարգևատրվել է Ադրբեջանի ԳԱԱ պատմ� թյան ինստիտ� տի 
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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գա յին հան ր� թ յ�  նը, մի  ջազ գա յին կա ռ� յց նե րը) ա ռա վե լա պես հան դես է )
գա լիս հա կա հայ կա կա ն� թ յան, եր բեմն  էլ՝ զգ�  շա վոր կամ լա տենտ հա-
յատ յա ց� թ յան դիր քե րից: Օ րի նակ՝ ար տա քին մա կար դա կ� մ Ադր բե ջա-
նը շրջա նա ռ� թ յան մե ջ է դն� մ ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ոչ կա ռ�  ցո ղա կան 
և մի  ջազ գա յին նոր մե  րը խախ տող քա ղա քա կա ն� թ յան, ՀՀ ագ րե սիա յի, 
հա յե րի դրսևո րած դա ժա ն� թ յ� ն նե րի կամ «ցե ղաս պա ն� թ յ� ն» ի րա գոր-
ծած հա յե րի մա սին թե զե րը՝ նպա տակ �  նե նա լով ադր բե ջա նա մե տ և ՀՀ 
շա հե րին հա կա սող դիր քո րո շ� մն  ե րի պլատ ֆորմ ձևա վո րե լը: Մինչ դեռ 
ներ քին մա կար դա կ� մ այս թե զե րը ո րո շա կիո րեն ծայ րա հե ղաց վ� մ են, 
ա ռանց քա յին թշնա մի  է հա մար վ� մ հա յը, իսկ պայ քա րի թի րախ է հա յե րի 
և ՀՀ հե ղի նա կ� թ յան բարձ րաց մա նը նպաս տող ցան կա ցած եր և� յթ: Ի 
տար բե ր� թ յ� ն ար տա քին լսա րա նի՝ այս դեպ ք� մ նպա տա կը հա յատ յա-
ց� թ յան ո գով հա սա րա կ� թ յ�  նը «դի մա կեր տելն» է:  

բ) Ադրբեջանի հակահայկական քարոզչական թեզերն �  դրանց 
դասակարգման հարցը

Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան �  ս� մն  ա սի ր� թ-
յ�  նը ց� յց է տա լիս, որ այս եր կի րը հան դես է գա լիս լավ մշակ ված, հետ-
ևո ղա կան ի րա գործ վող քա րոզ չա կան գոր ծ�  նե� թ յամբ: Վեր ջինս, ան-
շ� շտ, տար բեր նպա տակ ներ է հե տապն դ� մ, սա կայն դրանց շար ք� մ 
ա ռանց քա յին նշա նա կ� թ յ� ն �  նեն տա րա ծաշր ջա նա յին և մի  ջազ գա յին 
մա կար դա կ� մ Ադր բե ջա նի դե րի ո րա կա կան բարձ րա ց� մն  �  ՀՀ մար գի-
նա լա ց�  մը, ցան կա լի հե ռան կա ր� մ աշ խար հի քա ղա քա կան քար տե զից 
վե րա ց�  մը: Սա չի նշա նա կ� մ, թե սե փա կան դե րի բարձ րա ց�  մը Ադր բե-
ջա ն� մ հաս կաց վ� մ է ժո ղովր դա վա րա կան զար գա ց� մն  ե րի և  արևմտ-
յան ար ժե հա մա կար գի տե ղայ նաց ման հա մա տեքս տ� մ: Աս վա ծի խո ս� ն 
վկա յ� թ յ� նն են Ադր բե ջա նի քա րոզ չա մե  քե նա յի կող մի ց մշակ ված քա-
րոզ չա կան թե զե րը, դրանց հան րայ նաց ման �  հիմն  ա վոր ման ե ղա նակ-
նե րը: Առ հա սա րակ, Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան հա-
մա կարգն իր արդ յ�  նա վե տ� թ յան ա պա հով ման հա մար մե  ծա պես կար-
ևո ր� մ է այն պի սի գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են սո ցիա լա կան հա մա տեքս տը, 
տե ղե կատ վ� թ յան աղբ յ�  րը, հա ղոր դակց ման մի  ջո ցը, հա ղոր դագ ր� թ յ� -
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նը և  այլն87: Այս գոր ծոն նե րի չան տե ս�  մը չա փա զանց կար ևոր է, քան զի 
դրանք մար տա վա րա կան այն գոր ծի քա շա րի բաղ կա ց�  ցիչ ներն են, ո րոնք 
հնա րա վո ր� թ յ� ն են տա լիս հաս ցեա կան և հո գե բա նա կան տե սանկ յ� -
նից ա ռա վել ազ դե ցիկ դարձ նել հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան նյ�  թի բո-
վան դա կ� թ յ�  նը:

Թե պետ մե  զա ն� մ Ադր բե ջա նից ե կող տե ղե կատ վա կան մար տահ րա-
վեր նե րին դի մագ րավե լ�  � ղ ղ� թ յամբ ակ տիվ և  արդ յ�  նա վետ աշ խա-
տանք ներ ի րա գործ վ� մ են, այ ն�  ա մե  նայ նիվ հար ևան պե տ� թ յան հա-
կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե րի հա մա կար գը շա ր�  նա կ� մ է մն ալ ոչ 
պատ շաճ �  ս� մն  ա սիր ված: Սա, ան շ� շտ, բա ցա սա կան ազ դե ց� թ յ� ն է 
թող ն� մ տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մ� մ ա ռա վել արդ յ�  նա վետ գոր ծե-
լ�  հնա րա վո ր� թ յան վրա: Հան գա մանք, որն անհ րա ժեշ տ� թ յ� ն է ա ռա-
ջաց ն� մ ո րո շա կիո րեն լրաց նե լ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի հա-
կա հայ կա կան թե զե րի մա սով առ կա հե տա զո տա կան բա ցը: Հաս կա նա լի 
է, որ Ադր բե ջա նի՝ պե տա կա նո րեն ծրագր ված և  ի րա գործ վող քա րոզ չա-
կան քա ղա քա կա ն� թ յ� նն �  դրա թե զե րի �  ս� մն  ա սի ր� թ յ�  նը ս� յն աշ-
խա տան ք� մ չի կա րող սպա ռիչ տեսք ստա նալ, սա կայն դա չի նշա նա կ� մ, 
որ պետք է հրա ժար վել հե տա զո տա կան «քայլ ա ռաջ»-ից: Ուս տի, խնդիր 
�  նենք դա սա կար գե լ Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան թե զե րը, հաս կա նա լ 
դրանց կա ռ� ց ման տրա մա բա ն� թ յ�  նը և փո խա կեր պ� մն  ե րի պատ ճառ-
նե րը:

Նա խա պես նշենք, որ 2009թ. այդ թե զե րի հա մա կարգ ման, դա սա-
կարգ ման փորձ ար դեն ե ղել է88: Այդ փոր ձը հե ղի նա կած փոր ձա գետն 
ա ռա ջար կե լով դա սա կարգ ման ո րո շա կի տար բե րակ՝ բազ մա թիվ աղբ-
յ� ր նե րի հի ման վրա հան գա մա նա լից ներ կա յաց ն� մ է ար ցախ յան հա կա-
մար տ� թ յան պատ մա կան կող մի  վե րա բեր յալ ադր բե ջա նա կան քա րոզ-
չա կան թե զե րը: Բարձր գնա հա տե լով այս � ղ ղ� թ յամբ նրա կա տա րած
աշ խա տանքն �  դրա ար ժե քա վո ր� թ յ�  նը, այ ն�  ա մե  նայ նիվ փաս տենք, 
87 Տե՛ս Ադրբեջանի հակահայկական տեղեկատվական համակարգը, Եր., Նորավանք, 
2009, էջ 44-62:
88 Տե՛ս Կ. Վրթանեսյան, Հայ-ադրբեջանական հակամարտ� թյան քարոզչական թեզերը 
(2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=2219: Ադրբեջանի 
քարոզչական թեզերի մասին տե՛ս նաև Ս. Մարտիրոսյան, Ադրբեջանի քարոզչամե քենան. 
նոր մի տ� մն եր (2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_
ID=4290
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որ հա կա հայ կա կան թե զե րի դա սա կարգ ման ժա մա նակ փոր ձա գե տը 
հստա կ� թ յ� ն չի մտցն� մ այն հար ց� մ, թե, օ րի նակ, թվարկ ված բազ մա-
թիվ պատ մա կան թե զե րը հաս ցեագր ման ինչ տրա մա բա ն� թ յ� ն �  նեն: 
Հան գա մանք, ո րի արդ յ� ն ք� մ հե ղի նա կի ա ռա ջար կած ո րոշ դր� յթ ներ 
դառ ն� մ են «վե րա նայ ման» են թա կա: Բա ցի այդ, հե ղի նա կի ա ռա ջար կած 
դա սա կարգ ման հիմ քե րը կա րիք �  նեն լրաց ման, ին չը և կի րա կա նաց վի 
հե տա գա շա րադ րան ք� մ: 

Հայ-ադր բե ջա նա կան հա կա մար տ� թ յան քա րոզ չա կան թե զե րը նախ-
կի ն� մ դա սա կարգ վել է եր կ�  հիմ քե րի հա մա ձայն (ըստ նպա տա կա յին 
լսա րա նի և  ըստ թե մա նե րի)89, սա կայն, ինչ պես ար դեն ակ նար կել ենք, 
դրան ցով չի կա րե լի սահ մա նա փա կել դա սա կարգ ման հիմ քե րի քա նա կը: 
Ի հար կե, հա վակ ն� թ յ� ն չ�  նենք հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե-
րի դա սա կարգ ման հիմ քե րի սպա ռիչ տար բե րա կը ներ կա յաց նել, սա կայն 
հա մոզ ված ենք, որ գոր ծը ա վե լի կշա հի, ե թե հաշ վի առ նենք դրանց դա-
սա կարգ ման հիմ քե րի այլ տար բե րակ ներ ևս: Սա կայն մի նչ այդ խնդրին 
անդ րա դառ նա լը՝ անհ րա ժեշտ է ո րոշ նկա տա ռ� մն  եր ներ կա յաց նել.

– Թե զե րի դա սա կարգ ման ժա մա նակ ընտր ված հիմ քե րով չեն սահ-
մա նա փակ վ� մ դրանց հնա րա վոր բո լոր տար բե րակ նե րը, իսկ մի և ն� յն 
հիմ քով կա տար ված դա սա կարգ ման ժա մա նակ ստաց ված ան դամն  ե րը 
կա րող են տար բեր խմբե րի պատ կա նել: Օ րի նակ, ինչ պես կտես նենք հե-
տա գա յ� մ, Ադր բե ջա նի քա րոզ չա կան թե զերն ըստ նպա տա կի դա սա կար-
գե լ�  պա րա գա յ� մ կա րող ենք գործ �  նե նալ պա ռակտ ման կամ մի ա վոր-
ման, վար կա բեկ ման և գո վա բան ման նպա տակ �  նե ցող թե զե րի խմբե րի
հետ: 

– Հա կա հայ կա կան թե զերն �  նեն փո խա կերպ վող բն� յթ և կախ ված 
լսա րա նի ա ռանձ նա հատ կ� թ յ� ն նե րից՝ մա տ� ց վ� մ են տար բեր ձևա կեր-
պ� մն  ե րով �  շեշ տադ ր� մն  ե րով: Սա կայն թե զե րի փո խա կեր պա կան 
բն$ յ թը չի նշա նա կ$ մ հա մընդ հան րա կան կոն ցեպտ նե րի բա ցա կա-
յ$ թ յ$ ն: Այ սինքն՝ թե զե րի հիմ ք� մ ըն կած են ո րո շա կի գա ղա փա րա կան 
և հիմ քա յին կոն ցեպտ ներ, ո րոնք հըն թացս ներ կա յաց վ� մ են հա մա պա-
տաս խան լեզ վա կան կա ղա պար նե րով:

89 Կ. Վրթանեսյան, Հայ-ադրբեջանական հակամարտ� թյան քարոզչական թեզերը (2012), 
http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=2219
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– Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե րի տար բեր հիմ քե-
րով դա սա կար գ�  մը չի նշա նա կ� մ, թե այս կամ այն թե զը վե րա բե ր� մ է 
սոսկ մի  խմբի: Միև ն� յն թե զը կա րող է պատ կա նել տար բեր խմբե րի, ծա-
ռա յել տար բեր նպա տակ նե րի: Օ րի նակ՝ Ար ցա խ� մ հա յե րի եկ վո ր� թ յան 
մա սին թե զը կա րող է դաս վել ինչ պես պատ մա կան, ներ քին և  ար տա քին 
լսա րան նե րին հաս ցեագր ված, այն պես էլ ռազ մա վա րա կան կամ կոն ցեպ-
տ�  ալ թե զե րի շար քին և  այլն: 

– Ս� յն հե տա զո տ� թ յան տե սանկ յ�  նից կար ևոր է ոչ թե հա կա հայ-
կա կան թե զե րի ադր բե ջա նա կան «ժո ղո վա ծ� » կազ մե  լը (դա կա րող է լի-
նել ա ռան ձին հե տա զո տ� թ յան խնդիր), այլ թե զե րի ընտ ր� թ յան և հաս-
ցեագր ման տրա մա բա ն� թ յ�  նը վեր հա նե լը:

Այս պի սով, Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե րը կա րե-
լի է դա սա կար գել հետև յալ հիմ քե րով.

– ըստ կար ևո ր$ թ յան աս տի ճա նի կամ ա ռանց քայ ն$ թ յան – կոն-
ցեպ տ� ալ և փո խա կերպ վող (ան վա ն�  մը խիստ պայ մա նա կան է) կամ, էէ
այլ կերպ, ռազ մա վա րա կան կամ մար տա վա րա կան թե զեր,

– ըստ նպա տա կի – պա ռակ տող և մի ա վո րող թե զեր, վար կա բե կող և 
գո վա բա նող թե զեր,

– ըստ տե ղե կատ վա կան բո վան դա կ$ թ յան հաս ցեա տե րե րի – ներ-
քին և  ար տա քին լսա րան նե րին հաս ցեագր ված թե զեր,

– ըստ տե ղե կատ վա կան բո վան դա կ$ թ յան բնա գա վառ նե րի90 – 
պատ մ� թ յ� ն, մշա կ� յթ, սո ցիալ-տնտե սա կան կյանք, ի րա վ� նք, քա ղա-
քա կա ն� թ յ� ն, քա ղա քակր թա կան դաշտ, զին ված �  ժեր և  այլն,

– ըստ ծագ ման աղբ յ$  րի – ներ քին և  ար տա քին ծագ ման թե զեր,
– ըստ հիմն  ա վոր ման ե ղա նա կի – կո րես պոն դեն տիվ և կո հե րենտ:

Ան շ� շտ, դա սա կարգ ման այս տար բե րա կը կա րիք �  նի հստա կեց ման 
�  պար զա բան ման: Ս տորև ա ռա վել հան գա մա նա լից կներ կա յաց նենք 
տար բեր հիմ քե րով ա ռանձ նաց ված թե զե րի խմբե րը, դրանց մե ջ մտնող 
թե զե րի բնո րոշ գծե րը:

90 Տեղեկատվական բովանդակ� թյան բնագավառների հիմքով դասակարգ� մը կարելի է 
դիտարկել նաև որպես դասակարգ� մ ըստ թեմաների: 
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1. Դա սա կար գ$ մ ըստ կար ևո ր$ թ յան աս տի ճա նի կամ ա ռանց քայ-
ն$ թ յան:

Ըստ կար ևո ր� թ յան աս տի ճա նի կամ ա ռանց քա յին նշա նա կ� թ յան 
Ադր բե ջա նի հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան թե զե րը կա րող են լի նել հա-
յե ցա կար գա յին և փո խա կերպ վող կամ ռազ մա վա րա կան և մար տա-
վա րա կան: Կոն ցեպ տ�  ալ թե զե րը կազ մ� մ են Ադր բե ջա նի տե ղե կատ-
վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան մի  ջ�  կը, սրանց վրա է խարսխ ված հար ևան
երկ րի քա րոզ չա մե  քե նա յի հա կա հայ կա կան ողջ գոր ծ�  նե� թ յ�  նը: Կոն-
ցեպ տ� ալ թե զերը, ի տար բե ր� թ յ� ն փո խա կերպ վող թե զե րի, շրջա նա-
ռ� թ յ�  նից դ� րս չեն գա լիս, չ�  նեն ի րա վի ճա կա յին բն� յթ: Այլ խոս քե րով՝ 
կոն ցեպ տ�  ալ թե զերն Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա ն� թ յան 
ռազ մա վա րա կան թե զերն են, մի նչ դեռ փո խա կերպ վող ներն �  նեն ա ռա վե-
լա պես մար տա վա րա կան բն� յթ: Կոն ցեպ տ�  ալ և փո խա կերպ վող թե զե րի 
ա ռանձ նա ց�  մը չի նշա նա կ� մ դրանց մի ջև ընդ հան ր� թ յան բա ցա կա յ� թ-
յ� ն: Բանն այն է, որ փո խա կերպ վող թե զե րը կա ռ$ ց ված են կոն ցեպ-
տ$  ալ թե զե րի հա մա տեքս տ$ մ, իսկ կոն ցեպ տ$  ալ թե զե րը ա ռաջ են 
մղվ$ մ փո խա կերպ վող թե զե րի մի  ջո ցով:

Կախ ված այս կամ այն ի րա վի ճա կից, հան գա ման քից, լսա րա նի
ա ռանձ նա հատ կ� թ յ�  նից և  այլն՝ կոնկ րետ փո խա կերպ վող թե զը կա րող է 
շրջա նա ռ� թ յ�  նից դ� րս գալ կամ փո խա րին վել մե կ այլ նմա նա տիպ թե-
զով՝ չհա կա սե լով կոն ցեպ տ�  ալ թե զի տրա մա բա ն� թ յա նը: Օ րի նակ, հետ-
ևո ղա կա նո րեն շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դնե լով հա յե րի թ� ր քատ յա ց� թ յան �  
Հա յաս տա նի ագ րե սի վ� թ յան մա սին թե զե րը՝ Ադր բե ջա նը, մի և ն� յն ժա-
մա նակ, եր բեմն  չի հրա ժար վ� մ այն պի սի թե զե րից, որ տեղ շեշտ վ� մ է հա-
յե րի �  ադր բե ջան ցի նե րի մի ջև դա րա վոր բա րե կա մ� թ յ�  նը, ար ցախ յան 
հա կա մար տ� թ յան ծա գ�  մը բա ցատր վ� մ է օ տա րա ծին �  ժե րի շա հե րով, 
ՀՀ քա ղա քա կան ա ռաջ նորդ նե րի �  սփյ� ռ քա հա յե րի « Մեծ Հա յաս տան» 
կամ « Ծո վից ծով Հա յաս տան» ծա վա լա պաշ տա կան դի ցե րով: Ո րո շա կի 
հա կա սա կա ն� թ յամբ աչ քի ընկ նող այս թե զե րի հա մա ժա մա նակ յա գո յ� թ-
յ�  նը հաս կա նա լի է դառ ն� մ, ե թե ա ռաջ նորդ վ� մ ենք հա յե ցա կար գա յին և 
փո խա կերպ վող թե զե րի տար բե րակ ման մե  թո դա բա ն� թ յամբ: Բանն այն 
է, որ հա յե րի �  ադր բե ջան ցի նե րի բա րե կա մ� թ յան, խա ղաղ հա մա գո յ� թ-
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յան մա սին փո խա կերպ վող թեզն ըստ է� թ յան �  նի մար տա վա րա կան, 
ի րա վի ճա կա յին բն� յթ, ո րի հիմ ք� մ ըն կած է հետև յալ հա յե ցա կար գա յին
թե զը. Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պա տե րազ մը հետ ևանք է ՀՀ սան ձա զեր-
ծած ագ րե սիվ և ծա վա լա պաշ տա կան քա ղա քա կա ն$ թ յան: Հա յե ցա-
կար գա յին այս թե զի լե գի տի մաց ման հա մար Ադր բե ջա նը շրջա նա ռ� թ յան 
մե ջ է դն� մ դրա հա մա տեքս տ� մ ձևա վոր ված տար բեր փո խա կերպ վող 
թե զեր: Օ րի նակ՝ ար տա քին լսա րա նի պա րա գա յ� մ շեշտ վ� մ են հա յե րի �  
ադր բե ջան ցի նե րի բա րե կա մ� թ յան, ար ցա խա հա յ� թ յա նը սպաս վող ադր-
բե ջա նա կան ա ռա տա ձեռ ն� թ յան մա սին փո խա կերպ վող թե զե րը, ո րոնք
կար ծես վկա յ� մ են այն մա սին, թե Ադր բե ջանն ար ցա խա հա յ� թ յան հետ 
խնդիր չ�  նի: Ն րա խնդի րը կապ ված է ագ րե սոր Հա յաս տա նի Հան րա-
պե տ� թ յան և ն րա հան ցա գործ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հետ: Մինչ դեռ ներ քին 
լսա րա նի մա կար դա կ� մ այս թե զե րը ո րո շա կիո րեն փո փոխ վ� մ են, և տե-
ղի է �  նե ն� մ թշնա մ�  և հա կա մար տ� թ յան պատ ճա ռա գի տ� թ յան վե-
րա նա յ� մ:

Ներ քին լսա րա ն� մ ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յ�  նը ա ռա վե լա պես 
ներ կա յաց վ� մ է հա յե րի թ� ր քատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յան գա ղա փա րի 
հա մա տեքս տ� մ, իսկ ՀՀ ագ րե սիան դիտ վ� մ է որ պես հա յե րի՛ ինս տի-
տ�  ցիո նալ-պե տա կան ագ րե սիա յի դրսևո ր� մ: Աս վա ծի հա մա տեքս տ� մ 
խո ցե լի է դառ ն� մ այն մի տ քը, թե «հա յե րի հա մար են նա խա տես ված 
հա յե րի և  ադր բե ջան ցի նե րի նմա ն$ թ յան, նրանց մի ջև իբր գո յ$ թ յ$ ն 
$  նե ցած դա րա վոր բա րե կա մ$ թ յան (ո րը խզվեց ա մե  նա տար բեր �  ժե-
րի ազ դե ց� թ յան և  ա մե  նա տար բեր ի ռա ցիո նալ պատ ճառ նե րով` այդ ժո-
ղո վ� րդ նե րի կամ քին հա կա ռակ) մա սին ադր բե ջա նա կան թե զե րը»91։ 
Բանն այն է, որ այ սօ րի նակ թե զե րը Ադր բե ջա նի հա յատ յաց քա րոզ չ� թ-
յա նը քա ջա ծա նոթ հայ կա կան լսա րա ն� մ ար մա տա վոր վե լ�  հզոր նե ր� ժ 
չ�  նեն և  ա նի մաստ է դրանց հա սցեագ ր�  մը այդ լսա րա նին, մի նչ դեռ ար-
տա քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ դրանք կա րող են Ադր բե ջա նի հան դեպ 
ո րո շա կի դրա կան վե րա բեր մ� ն քի հիմք դառնալ: Ճիշտ է, Ադր բե ջա նը 
եր բեմն  ար ցա խա հա յ� թ յա նը հաս ցեագր ված և «բար յա ցա կամ» վե րա բեր-
մ� նք ար տա հայ տող թե զե րի դիր քե րից էլ է հան դես գա լիս՝ գոր ծի դնե լով 

91 Տե՛ս Կ. Վրթանեսյան, Հայ-ադրբեջանական հակամարտ� թյան քարոզչական թեզերը, 
(2012), http://www.noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_ID=2219



92

«նավ թա յին կամ ձկնկի թա յին» դի վա նա գի տ� թ յան տա րա ծաշր ջա նա յին
տար բե րա կը: Բանն այն է, որ մի  ջազ գա յին աս պա րե զ� մ կո ռ� պ ցիոն հա-
ջո ղ� թ յ� ն նե րով «տպա վոր ված»՝ Ադր բե ջա նը ա մի ս ներ ա ռաջ շրջա նա-
ռ� թ յան մե ջ դրեց ար ցա խա հա յ� թ յա նը (ի րենց ձևա կերպ մամբ՝ Ադր բե-
ջա նի քա ղա քա ցի նե րին) Խորհր դա յին Մի� թ յ�  նից մն ա ցած ա վանդ նե րի)
վե րա դար ձի պատ րաս տա կա մ� թ յան թե զը՝ պայ մա նով, որ նրանք դի մ� մ 
ներ կա յաց նեն, Ադր բե ջա նի անձ նա գիր ստա նան և  այլն: Հա յե ցա կար գա-
յին և փո խա կերպ վող թե զերն ի րենց հեր թին կա րե լի է դա սա կար գել ըստ 
քա րոզ չ� թ յան թե մա նե րի: Ըստ այդմ կա րող ենք ա ռանձ նաց նել պատ-
մամ շա կ�  թա յին, ի րա վա քա ղա քա կան, քա ղա քակր թա կան և  այ լա տիպ 
հա յե ցա կար գա յին և փո խա կերպ վող թե զեր: Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա-
կան քա ղա քա կա ն� թ յան հա յե ցա կար գա յին թե զերն (կներ կա յաց նենք մե ր 
ձևա կերպ մամբ՝ չխե ղաթ յ�  րե լով թե զիս նե րի կոն ցեպ տ�  ալ կող մը) ըստ )
թե մա նե րի հետև յալ ներն են.

Պատ մամ շա կ$  թա յին – Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը պատ մա կան ադր բե-
ջա նա կան հող է, իսկ հա յե րը տա րա ծաշր ջա նա յին եկ վոր ներ կամ հյ�  րեր 
են, այ լոց մշա կ�  թա յին ժա ռան գ� թ յ�  նը սե փա կա նած ժո ղո վ� րդ:

Ի րա վա քա ղա քա կան –  ա/ ՄԱԿ ան դամ Հա յաս տա նը (հա յե րը) խախ-
տե լով տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յան մի  ջազ գայ նո րեն ըն դ� ն ված 
նոր մը՝ ռազ մա կան ագ րե սիա է ի րա կա նաց րել Ադր բե ջա նի դեմ, ադր բե-
ջան ցի նե րի էթ նի կա կան զտ� մն  եր է ի րա գոր ծել, գրա վել է Ադր բե ջա նի
տա րածք նե րի մոտ 20%-ը՝ շ� րջ մե կ մի  լիոն մարդ կանց դարձ նե լով փախս-
տա կան ներ կամ բռնի տե ղա հան ված ներ, բ/ Ադր բե ջա նը ժո ղովր դա վա-
րա կան պե տ� թ յ� ն է, որ տեղ հարգ վ� մ են մար դ�  հիմն  ա րար ի րա վ� նք-
ներն �  ա զա տ� թ յ� ն նե րը, էթ նի կա կան փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի ի րա-
վ� նք նե րը:   

Քա ղա քակր թա կան – Ադր բե ջա նը հան դ� ր ժո ղա կան և մար դա սի րա-
կան ար ժեք նե րի վրա խարսխ ված քա ղա քակր թա կան հնա գ� յն կենտ-
րոն նե րից է, որ տեղ խա ղաղ հա մա գո յակ ցել և շա ր�  նա կ� մ են  գո յակ ցել 
տար բեր մշա կ� յթ նե րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը և  ո րը ստիպ ված է ե ղել դա-
րեր շա ր�  նակ պայ քար մղել ան հան դ� ր ժող �  ցե ղաս պան օ տար զավ-
թիչ նե րի դեմ (հիմն  ա կա ն� մ հա յե րի և ռ� ս նե րի):

Ռազ մա կան – Ադր բե ջա նը, ի տար բե ր� թ յ� ն Հա յաս տա նի Հան րա պե-
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տ� թ յան, տա րա ծաշր ջա նա յին ա մե  նա մար տ�  նակ բա նակն �  նե ցող պե-
տ� թ յ� ն նե րից է, որն օ րե ցօր հզո րա ն� մ է և պատ րաստ է հարկ ե ղած 
դեպ ք� մ վե րա կանգ նել իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յ�  նը:

Սո ցիալ-տնտե սա կան – Ադր բե ջա նը ի րա կա նաց ն� մ է խիստ արդ յ� -
նա վետ սո ցիալ-տնտե սա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն՝ աս տի ճա նա բար վե-
րաց նե լով աղ քա տ� թ յ�  նը, սո ցիա լա կան ա նար դա ր� թ յ�  նը և  այլն: 

Վե րը նշված թե զերն �  նեն ռազ մա վա րա կան կամ հա յե ցա կար գա-
յին բն� յթ, իսկ մն ա ցած քա րոզ չա կան թե զե րը կա ռ� ց ված են սրանց 
հի ման վրա՝ նպա տա կա հար մար շեշ տադ ր� մն  ե րով: Օ րի նակ՝ թիվ 1 կե-
տով ա ռանձ նաց ված պատ մամ շա կ�  թա յին կոն ցեպ տ�  ալ թե զի հի ման 
վրա կա ռ� ց ված են մար տա վա րա կան բն� յ թի կամ փո խա կերպ վող բազ-
մա թիվ թե զեր, ո րոնք, կախ ված լսա րա նի գոր ծո նից կամ քա ղա քա կան 
հա մա տեքս տից, �  ր� յն ձևա կեր պ� մն  եր են ստա ն� մ: Այս պես, ներ քին 
լսա րա նի պա րա գա յ� մ կոն ցեպ տ�  ալ այս թե զը հետ ևո ղա կա նո րեն ընդ-
լայն վ� մ է և ՀՀ ներ կա յիս տա րած քը ևս դի տարկ վ� մ է որ պես ադր բե ջա-
նա կան պատ մա կան հող՝ բնա կեց ված եկ վոր հա յե րով: Մինչ դեռ մի  ջազ-
գա յին կա ռ� յց նե ր� մ հա յե րի եկ վո ր� թ յան մա սին թե զը հա մե  մա տա բար 
զգ�  շա վոր տար բե րա կով է շրջա նառ վ� մ: Այ սինքն՝ Ադր բե ջա նի ա ռա ջին 
դեմ քե րի կող մի ց հազ վա դեպ է հնչեց վ� մ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ-
յան՝ ադր բե ջա նա կան տա րածք նե րի վրա ստեղծ ված լի նե լ�  մա սին թե-
զը: Օ րի նակ՝ ադր բե ջա նա կան www.garabagh.net կայ քէ ջ� մ զե տեղ ված 
են Ա լի ևի ե լ� յթ նե րից ար ցախ յան հիմն  ախնդ րին առնչ վող հատ ված ներ, 
ո րոնք հնչեց վել են տար բեր տա րի նե րին և տար բեր լսա րան նե րի առջև: 
Այդ հատ ված նե րի դի տար կ�  մի ց պարզ է դառ ն� մ, որ մի  ջազ գա յին աս-
պա րե զ� մ ՀՀ ներ կա յիս տա րած քը որ պես ադր բե ջա նա կան հող Ա լի ևը 
ներ կա յաց ն� մ է 2010թ. ապ րի լի 7-ին Էս տո նիա յի ԱԳՆ-� մ կար դա ցած 
դա սա խո ս� թ յան ժա մա նակ, մի նչ դեռ մի  ջազ գա յին մա կար դա կի այլ հան-
դի պ� մն  ե ր� մ հա յե րի եկ վո ր� թ յան մա սին թե զը բարձ րա ձայ ն� մ է Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի տա րածք նե րի հա մա տեքս տ� մ92: Ա վե լին, Ադր բե ջա նի 
նա խա գա հի բո լոր ե լ$ յթ նե ր$ մ կար մի ր թե լի պես անց ն� մ է մե ր կող մի ց մ
ա ռանձ նաց ված ի րա վա քա ղա քա կան բն$ յ թի կոն ցեպ տ$  ալ ա ռա ջին 
92 Հայերի եկվոր� թյան մասին թեզի այս տարբերակը մի ջազգային մակարդակ� մ 
շրջանառվ� մ է հիմն ական� մ «չեզոք աղբյ� րների»՝ պատմագիտական հետազոտ� թյ� նների, 
ոչ պետական տարբեր կազմակերպ� թյ� նների, ԶԼՄ-ների մի ջոցով և այլն:  
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թե զը, ո րը մի  ջազ գա յին կա ռ� յց նե ր� մ եր բեմն  հարս տաց վ� մ է հայ կա-
կան ա հա բեկ չ� թ յան մա սին հի շա տա կ� մն  ե րով կամ մար տա վա րա կան 
թե զե րով93վվ : 

2. Դա սա կար գ$ մ ըստ նպա տա կի

Կախ ված այն բա նից, թե ինչ նպա տակ են հե տապն դ� մ շրջա նա ռ� թ-
յան մե ջ դրված թե զե րը՝ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել դրանց պա ռակ տող և 
մի ա վո րող, վար կա բե կող և գո վա բա նող տար բե րակ նե րը: Ե թե պա ռա-ղ
կտող թե զերն ա ռա վե լա պես հաս ցեագր ված են հայ կա կան լսա րա նին և
ն պա տակ �  նեն հա յա ս տան յան և սփ յ� ռ քա հայ ի րա կա ն� թ յան մե ջ և 
մի ջև երկ պա ռա կ� թ յ� ն ներ ա ռա ջաց նե լ, բա ժա նա սի ր� թ յան ո գի արթ-
նաց նե լ, ա պա մի ա վո րող թե զե րի լսա րա նը հիմն  ա կա ն� մ ադր բե ջա նա-
կան հա սա րա կ� թ յ� նն է: Պա ռակ տող և մի ա վո րող թե զե րի տար բե րա-
կ�  մը ո րո շա կիո րեն պայ մա նա կան է, քան զի պա ռակտ ման նպա տակ հե-
տապն դող կոնկ րետ թե զը կա րող է $  նե նալ մի ա վոր ման, իսկ մի ա վոր-
ման նպա տակ հե տապն դող թե զը՝ պա ռակտ ման լա տենտ գոր ծա ռ$ յթ:
Օ րի նակ՝ ՀՀ տնտե սա կան կո լապ սի, ՀՀ-� մ ար տա գաղ թի ա հագ նա ցող 
տեմ պե րի, աղ քա տ� թ յան ա ճի, հա յաս տան յան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ոչ կա-
ռ�  ցո ղա կան գոր ծե լաո ճի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած շրջա փակ ման մա սին 
և  այլ թե զե րով Ադր բե ջա նը նպա տակ �  նի խո րաց նել ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն-
նե րի հան դեպ ժո ղովր դի վստա հ� թ յան պա կա սը, սեպ խրել հայ կա կան 
Սփ յ� ռ քի և ՀՀ մի ջև, նպաստ բե րել ՀՀ-� մ ներ քա ղա քա կան լար վա ծ� թ-
յան ա վե լաց մա նը: Սա կայն այ դօ րի նակ թե զե րը, ինչ պես ար դեն նշել ենք, 
կա րող են �  նե նալ նաև մի ա վոր ման լա տենտ գոր ծա ռ$ յթ, քա նի որ ՀՀ 
ան հե ռան կար ներ կա յի կամ հո գե վար քի մա սին թե զե րով Ադր բե ջանն իր 
հա սա րա կ� թ յա նը տա լիս է հա յե րի հան դեպ հաղ թա նակ տո նե լ�  մի ա-
վո րող հ� յ սը: Մինչ դեռ Ադր բե ջա նի տնտե սա կան սրըն թաց զար գաց ման 
տեմ պե րի, ռազ մա կան ան նա խա դեպ ձեռք բե ր� մն  ե րի, մի  ջազ գա յին հե-
ղի նա կ� թ յան բարձ րաց ման, սո ցիալ-քա ղա քա կան ա ռաջըն թա ցի մա սին 
թե զե րը նպա տակ �  նեն մի ա վո րել ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յ�  նը:

93 Այդ ել� յթների հատվածներին ծանոթանալ�  համար տե՛ս Выступления президента в
связи с Карабахским конфликтом (2012), http://garabagh.net/content_179_ru.html 
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Միա ժա մա նակ, այդ թե զե րը հայ կա կան լսա րա նի պա րա գա յ� մ կա րող 
են �  նե նալ լա տենտ պա ռակտ ման, պարտ վո ղա կա ն� թ յան ար մա տա վոր-
ման գոր ծա ռ� յթ: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է վար կա բե կող և գո վա բա նող թե զե րին, ա պա դրանցղ
մի  ջո ցով ևս Ադր բե ջա նը ցան կա ն� մ է իր հա մար շա հե կան արդ յ� նք ներ 
ար ձա նագ րել: Ե թե վար կա բե կող թե զե րի հիմն  ա կան «զո հե րը» հա յերն 
են, ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն ներն �  Ար ցա խի «խա մա ճի կա յին ռե ժիմը» (սա Ադր-
բե ջա նի քա րոզ չա մե  քե նա յի կող մի ց շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դրված ո րա կա-
վո ր� մ է), ա պա գո վա բա նող թե զե րի հիմն  ա կան «մրցա նա կա կիր նե րը» 
Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն ներն են և  ադր բե ջան ցի նե րը: Հարկ է նկա տել, 
որ ինչ պես մի ա վո րող և պա ռակ տող, այն պես էլ վար կա բե կող և գո վա բա-
նող թե զե րը զերծ չեն լա տենտ գոր ծա ռ� յթ նե րից: Այ սինքն՝ գո վա բա նող 
և վար կա բե կող թե զե րը ո րո շա կի սո ցիալ-քա ղա քա կան հա մա տեքս տ� մ 
հա մա պա տաս խա նա բար կա րող են �  նե նալ նաև վար կա բեկ ման և գո-
վա բան ման լա տենտ գոր ծա ռ� յթ: Օ րի նակ, մի  ջազ գա յին հար թակ նե ր� մ 
շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դնե լով ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի` տա րա ծաշրջա նա յին 
խա ղա ղ� թ յ�  նը վտան գող ա պա կա ռ�  ցո ղա կան վար քագ ծի, հայ կա կան 
գա զա նա բա րո յ� թ յ� ն նե րի ( Խո ջա լ�  ի «ցե ղաս պա ն� թ յ�  նը») մա սին թե-)
զե րը՝ Ադր բե ջա նը նպա տակ �  նի վար կա բե կել հայ կա կան կող մի ն, սա-
կայն այդ թե զե րը մի ա ժա մա նակ կա րող են �  նե նալ գո վա բան ման լա տենտ 
գոր ծա ռ� յթ: Բանն այն է, որ շա ր�  նակ քննա դա տե լով �  դա տա պար տե-
լով բա ցա սա կան եր և� յթ նե րը՝ դա տա պար տո ղը կար ծես «դառ ն� մ» է գո-
վա սան քի ար ժա նի կեր պար, քան զի ի ց� յց է դն� մ իր ո րա կա կան տար-
բե ր� թ յ�  նը քննա դատ վո ղից: Ն� յ նը կա րե լի է ա սել նաև գո վա բա նող թե-
զե րի պա րա գա յ� մ, քան զի, օ րի նակ, ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան հա-
մա տեքս տ� մ սե փա կան կա ռ�  ցո ղա կա ն� թ յան շեշտ մամբ կար ծես ց� յց 
ես տա լիս հա կա ռա կոր դի ոչ կա ռ�  ցո ղա կան լի նե լը: 

Վար կա բե կող և գո վա բա նող թե զե րը, կախ ված լսա րա նի ա ռանձ նա-
հատ կ� թ յ� ն նե րից, աչ քի են ընկ ն� մ շեշ տադ ր� մն  ե րի տար բե ր� թ յամբ: 
Օ րի նակ՝ մի  ջազ գա յին հար թակ տե ղա փոխ ված ադր բե ջա նա կան վար կա-
բե կող թե զե ր� մ վար կա բեկ ման ա ռանց քա յին օբ յեկտ նե րը ՀՀ-ը և Ար-
ցախն են, իսկ հա յե րի պի տա կա վո ր� մն  ի րա կա նաց վ� մ է այս կամ այն
ի րա դար ձ� թ յան շեշտ ման հա մա տեքս տ� մ ( Խո ջա լ�  ի դեպ քե րի բարձ-



96

րա ձայն ման հա մա տեքս տ� մ հա յե րը դառ ն� մ են «ցե ղաս պան» ազգ): 
Մինչ դեռ ներ քին լսա րա նին հաս ցեագր ված վար կա բե կող թե զե ր� մ վար-
կա բեկ ման ա ռանց քա յին օբ յեկ տը հա յերն են, իսկ ՀՀ և Ար ցա խի պի տա-
կա վո ր� մն  ա ռա վե լա պես ի րա կա նաց վ� մ է հայ կա կան լի նե լ�  հա մա-
տեքս տ� մ: Այ սինքն՝ վար կա բե կող թե զե րը ա ռա վե լա պես կա ռ$ ց վ$ մ 
են մի  ջազ գա յին հար թա կ$ մ ինս տի տ$  ցիո նալ-պե տա կա նի, իսկ ներ-
քին մա կար դա կ$ մ՝ էթ նի կա կան-ազ գա յի նի շեշտ ման տրա մա բա ն$ թ-
յամբ: Թերևս այս պատ ճա ռով է, որ մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ զո հի 
կեր պա րով ներ կա յա ցող Ադր բե ջա նը կա րո ղա ն� մ է այս կամ այն չա փով 
խ�  սա նա վել որ պես ռա սիս տա կան և հա յատ յաց պե տ� թ յ� ն ըն կալ վե լ� ց: 

3.Դասակարգ$ մ ըստ տեղեկատվական բովանդակ$ թյան
բնագավառների (ՏԲԲ)

ՏԲԲ ա սե լով նկա տի �  նենք այն ո լորտ նե րը, ո րոնց հետ կապ ված՝ ադր-
բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան հետ ևո ղա կա նո րեն փոր ձ� մ է կոնկ րետ
թի րա խի գի տակ ց� թ յան փաստ դարձ նել հա կա հայ կա կան և  ադր բե ջա-
նա մե տ տե ղե կատ վա կան բո վան դա կ� թ յ�  նը: Տե ղե կատ վա կան բո վան-
դա կ� թ յան բնա գա վառ ներ են՝ պատ մ� թ յ�  նը, մշա կ� յ թը, սո ցիալ-տնտե-
սա կան կյան քը, ի րա վ� ն քը, քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը, էթ նո հո գե բա նա կան
նկա րա գի րը, քա ղա քակր թա կան դաշ տը, զին ված �  ժե րը և  այլն: Այս բնա-
գա վառ նե ր� մ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան «լա վա գ� յնս» դրսևո-
ր� մ է իր հա յատ յա ց� թ յ�  նը կամ հա կա հայ կա կա ն� թ յ�  նը՝ տա րա ծաշր-
ջա նա յին և մի  ջազ գա յին մա կար դակ նե ր� մ խե ղաթ յ�  րե լով անց յա լի �  
ներ կա յի ի րո ղ� թ յ� ն նե րը: 

4. Դա սա կար գ$ մ ըստ տե ղե կատ վա կան
բո վան դա կ$ թ յան հաս ցեա տե րե րի

Տե ղե կատ վա կան բո վան դա կ� թ յան հաս ցեա տե րեր ա սե լով` նկա տի 
�  նենք կոնկ րետ տե ղե կատ վա կան հոս քե րի ներ քին և ար տա քին լսա-
րա նը ներ կա յաց նող հաս ցեա տե րե րին: Ե թե ներ քին լսա րա նը Ադր բե ջա-
նի ազ գաբ նակ չ� թ յ� նն է կամ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յ�  նը, ա պա 
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ար տա քին լսա րա նը երկ վեկ տոր է, քան զի մի  կող մի ց � ղղ ված է մի  ջազ գա-
յին հան ր� թ յա նը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ հա յ� թ յա նը կամ հա յաս տան յան հա-
սա րա կ� թ յա նը: Մի ջազ գա յին լսա րա նի մա կար դա կ� մ, ինչ պես ակ նարկ-
վել է նա խոր դող շա րադ րան ք� մ, ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի 
հա կա հայ կա կա ն� թ յ�  նը չի դրսևոր վ� մ մի օ րի նակ կեր պով: Օ րի նակ՝ 
իս լա մա կան աշ խար հին հաս ցեագր ված հա կա հայ կա կան քա րոզ չա կան
մշա կ� մն  ե ր� մ կա րե լի է ար ձա նագ րել կրո նա կան տար րի հան դեպ հա-
տ� կ �  շադ ր� թ յ� ն, մի նչ դեռ ոչ իս լա մա կան մի  ջազ գա յին կա ռ� յց նե րին 
� ղղ ված նե ր� մ կրո նա կան բա ղադ րիչն ըստ է� թ յան ձեռք է բե ր� մ մար-
գի նալ կար գա վի ճակ: Ար տա քին լսա րա նին հաս ցեագր ված հա կա հայ-
կա կան թե զե րը հիմն  ա կա ն$ մ կա ռ$ ց վ$ մ են կոնկ րետ հաս ցեա տի րոջ 
հա մար ա ռանց քա յին նշա նա կ$ թ յ$ ն $  նե ցող ար ժեք նե րի, գոր ծոն նե-
րի և դ րանց չհա մա պա տաս խա նող հայ կա կան վար քագ ծի շեշտ ման 
տրա մա բա ն$ թ յամբ: Օ րի նակ՝ եվ րո պա կան կա ռ� յց նե ր� մ կամ երկր նե-
ր� մ ՀՀ-ը ներ կա յաց վ� մ է մի  ջազ գա յին նոր մե  րը խախ տած, ագ րե սիա յի 
դի մած, ան մե ղ բնակ չ� թ յա նը կո տո րած, ֆա շիս տա կան գա ղա փար նե րով 
ա ռաջ նորդ վող պե տ� թ յ� ն: Եր և� յթ ներ, ո րոնք արևմտ յան ար ժե հա մա-
կար գի տե սանկ յ�  նից ա նըն դ�  նե լի են: Մինչ դեռ իս լա մա կան պե տ� թ յ� ն-
նե ր� մ ՀՀ ագ րե սիա յի մա սին թե զը շրջա նառ վ� մ է ա ռա վե լա պես կրո նա-
կան եղ բայր նե րի դեմ քրիս տո նեա կան «ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան» գա-
ղա փա րի հա մա տեքս տ� մ: Այ սինքն՝ ար տա քին լսա րա նին հաս ցեագր-
ված թե զերն $  նեն խոր քա յին ընդ հան ր$ թ յ$ ն ներ և շեշ տադ ր$ մն  ե րով 
պայ մա նա վոր ված տար բե ր$ թ յ$ ն ներ:

Տար բեր լսա րան նե րին հաս ցեագր ված թե զե րի ընտ ր� թ յ�  նը ո րո-
շա կիո րեն կապ ված է հե տապնդ վող նպա տակ նե րի և տե ղե կատ վա կան 
բո վան դա կ� թ յան բնա գա վառ նե րի գոր ծո նի հետ: Օ րի նակ՝ ռազ մա կան 
ո լոր տին առնչ վող պա ռակ տող և մի ա վո րող, գո վա բա նող և վար կա բե կող 
թե զե րը հաս ցեագր ված են ինչ պես ներ քին, այն պես էլ ար տա քին լսա րան-
նե րին: Մինչ դեռ պատ մամ շա կ�  թա յին գո վա բա նող և վար կա բե կող թե-
զե րը հիմն  ա կա ն� մ հաս ցեագր ված են ոչ հայ կա կան ար տա քին լսա րա-
նին և ներ քին լսա րա նին: Ընդ ո ր� մ, ե թե ռազ մա կան ո լոր տին առնչ վող 
վար կա բե կող թե զե րի հիմն  ա կան հաս ցեա տե րը ար տա քին ոչ հայ կա կան
և ներ քին լսա րան ներն են, ա պա գո վա բա նող թե զե րի հիմն  ա կան հաս-
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ցեա տե րե րը ներ քին և հայ կա կան լսա րան ներն են: Ճիշտ է, Ադր բե ջա նը 
մի  ջազ գա յին աս պա րե զ� մ եր բեմն  չի հրա ժար վ� մ ռազ մա կան բն� յ թի 
գո վա բա նող թե զե րից (ռազ մա կան ա ռ�  մով հզոր ենք և կա րող ենք վե րա-
կանգ նել մե ր տա րած քա յին ամ բող ջա կա ն� թ յ�  նը, սա կայն չենք ցան կա-
ն� մ ար յ� ն հեղ վի)՝ մի  կող մի ց շեշ տե լով իր խա ղա ղա սի ր� թ յ�  նը, մյ� ս ՝
կող մի ց՝ ա նայ լընտ րանք «ար դա ր� թ յ�  նը» ռազ մա կան ճա նա պար հով վե-
րա կանգ նե լ�  իր կա րո ղ� թ յ�  նը: 

5. Դա սա կար գ$ մ ըստ ծագ ման աղբ յ$  րի

Ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի փո խա կերպ վող թե զե րը կա րե-
լի է դա սա կար գել նաև ըստ ծագ ման աղբ յ�  րի: Ըստ այդմ, կա րող ենք 
ա ռանձ նաց նել ներ քին և ար տա քին ծագ ման քա րոզ չա կան թե զեր: Ն ման 
ա ռանձ նա ց�  մը պայ մա նա վոր ված է նրա նով, որ հա կա հայ կա կան կոն-
ցեպ տ�  ալ թե զե րի տրա մա բա ն� թ յա նը հա րիր փո խա կերպ վող թե զեր 
ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան ոչ մի այն ստեղ ծ$ մ է, այլև՝  գտն$ մ:
Այս ա ռ�  մով ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յին հա մա պա տաս խան 
նյ� թ են տա լիս հայ կա կան և  ոչ հայ կա կան ար տա քին աղբ յ� ր նե րը, ին-
չը և շա հե կա նո րեն օգ տա գործ վ� մ է: Հիմք ըն դ�  նե լով մի  ջազ գա յին որ ևէ 
կազ մա կեր պ� թ յան, կա ռ� յ ցի, հե ղի նա կա վոր ան ձի բա ցա սա կան ե րանգ-
ներ �  նե ցող և ՀՀ կամ հա յե րին վե րա բե րող տե սա կետ նե րը՝ ադր բե ջա նա-
կան քա րոզ չա մե  քե նան պա տեհ ա ռի թը բաց չի թող ն� մ և դ րանց հի ման 
վրա շրջա նա ռ� թ յան մե ջ է դն� մ իր կոն ցեպ տ�  ալ թե զե րի ո գով նոր թե-
զեր: Ա վե լին, ն� յ նը ա ն� մ է նաև այն դեպ ք� մ, երբ նման տե սա կետ ներ 
հան դի պ� մ են հայ կա կան կող մ� մ: Օ րի նակ՝ ներ քին և  ար տա քին լսա-
րան նե ր� մ ՀՀ-ը վար կա բե կող թե զե րին լրա ց�  ցիչ հիմն  ա վոր վա ծ� թ յ� ն է 
տա լիս՝ հիմք ըն դ�  նե լով ՀՀ-� մ ոչ ժո ղովր դա վա րա կան ընտ ր� թ յ� ն նե րի, 
ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ոչ լե գի տի մ� թ յան մա սին հայ կա կան որոշ � ժերի 
գնա հա տա կան նե րը: Բա ցի այդ, շա հար կե լով ար ցախ յան հա կա մար տ� թ-
յան չլ� ծ վա ծ� թ յամբ ՀՀ տնտե սա կան զար գաց ման և հ�  սա լի ա պա գա յի 
անհ նա րի ն� թ յան մա սին տեր-պետ րոս յա նա կան թե զը՝ ադր բե ջա նա կան 
քա րոզ չա մե  քե նան դա օգ տա գոր ծեց ինչ պես մի ա վոր ման, այն պես էլ պա-
ռակտ ման նպա տա կով: Բանն այն է, որ տեր-պետ րոս յա նա կան այդ թե զը
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հա մա տեքս տից դ� րս ներ կա յաց նե լով՝ ադր բե ջա նա կան կող մը հնա րա-
վո ր� թ յ� ն ստա ցավ ներ քին լսա րա նին ևս մե կ ան գամ ց� յց տա լ հայ կա-
կան կող մի  ան հե ռան կա րա յին մո տե ց�  մը և  ա վե տե լ�  ի րենց մո տա լ� տ 
հաղ թա նա կը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ արտաքին լսարանի շրջան� մ բա ցա սա-
կան մթնո լորտ ձևա վո րե լ�  ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի որ դեգ րած քա ղա քա-
կան կ� ր սի հան դեպ: Աս վա ծը բա ցա ռ� թ յ� ն չէ նաև ռազ մա կան ո լոր տի 
պա րա գա յ� մ, քա նի որ  ՀՀ զին ված �  ժե րի առն չ� թ յամբ ադր բե ջա նա-
կան կող մը հան դես է գա լիս «ո րա կազր կող» թե զե րով՝ հիմք ըն դ�  նե լով 
ՀՀ զին ված �  ժե ր� մ ոչ կա նո նադ րա կան հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի պատ ճա-
ռով մահ վան դեպ քե րի մա սին լ�  րե րը և  այլն: Ընդ ո ր� մ, ադր բե ջա նա-
կան քա րոզ չա մե  քե նան այս հար ցե ր� մ հիմն  ա կա ն� մ ա ռաջ նորդ վ� մ է 
մաս նա վոր դեպ քե րի հա մընդ հան րաց ման մե  թո դով: Այ սինքն՝ ՀՀ զին-
ված �  ժե ր� մ տեղ գտած այս կամ այն բա ցա սա կան դեպ քը դի տար կ� մ է 
որ պես դրա բն� յ թը փաս տող եր և� յթ և կա ռ�  ց� մ է հա մա պա տաս խան 
հա կա հայ կա կան թե զեր:

6. Դա սա կար գ$ մ ըստ հիմն  ա վոր ման ե ղա նա կի

Ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան իր հա կա հայ կա կան թե զե րը, ան-
շ� շտ, փոր ձ� մ է հիմն  ա վո րել՝ նպա տակ �  նե նա լով ապահովել դրանց 
արդ յ�  նա վետ հաս ցեա կա ն� թ յ�  նը: Չ նա յած նրան, որ ըստ հիմն  ա վոր-
ման ե ղա նա կի քա րոզ չա կան թե զե րը կա րող են տար բեր խմբե րի մե ջ 
նե րառ վել, այ ն�  ա մե  նայ նիվ ս� յն հե տա զո տ� թ յան մե ջ նպա տա կա հար-
մար է ա ռանձ նաց նել կո րես պոն դեն տիվ94 և կո հե րենտ95 տե սա կի թե զե-
րը: Ե թե կո րես պոն դեն տիվ թե զե րը ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան 

94 Կորեսպոնդենցիայի սկզբ� նքը, որը երբեմն  կոչվ� մ է ճշմարտ� թյան դասական ըմբռն� մ, 
գալիս է Արիստոտելից: Արիստոտելը նշ� մ է, որ ճշմարիտ է այն մի տքը, որը գիտակց� թյան 
մե ջ մի ացն� մ է այն, ինչ իրական� թյան մե ջ մի ացած է և անջատ� մ է այն, ինչ իրական� թյան 
մե ջ բաժանված է: Այսինքն՝ ըստ կորեսպոնդենցիայի սկզբ� նքի` «Ճշմարիտ է այն մի տքը, 
որը համապատասխան$ մ է իրական$ թյանը»:  Եթե մե ր դր� յթը համապատասխան� մ է 
իրական� թյանը, ապա այն ճշմարիտ է, եթե չի համապատասխան� մ, ապա` սխալ է:
95 Կոհերենտ$ թյան սկզբ� նքի դեպք� մ ճշմարտ� թյան չափանիշը փնտրելիս դր� յթը 
մի շտ համե մատվ� մ է մե կ այլ դր� յթի, պատկերացման հետ: Օրինակ, երբ աս� մ ենք, թե 
դր� յթը ճշմարիտ է, եթե համապատասխան� մ է ապաց� ցված դր� յթներին կամ, ասենք, 
հեղինակ� թյան կարծիքին, ապա սա կոհերենտ� թյան սկզբ� նքի դրսևոր� մ է:
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հիմն  ա վո ր� մ է՝ փոր ձե լով ց� յց տալ դրանց հա մա պա տաս խա ն� թ յ�  նը 
ի րա կա ն� թ յա նը, ա պա կո հե րենտ թե զե րը հիմն  ա վո ր� մ է՝ հիմք ըն դ� -
նե լով ար դեն ճշմա րիտ հա մար վող այլ թե զեր: Ա ռա ջին հա յաց քից այս-
տեղ տա րօ րի նակ ո չինչ չկա, սա կայն ե թե հաշ վի առ նենք կո հե րենտ և 
կո րես պոն դեն տիվ թե զե րի հիմն  ա վոր ման ադր բե ջա նա կան տար բե րա կը, 
ա պա հե տաքր քիր փաս տեր կար ձա նագ րենք: Բանն  այն է, որ ադր բե ջա-
նա կան քա րոզ չա մե  քե նան կո հե րենտ թե զե րի (պատ մամ շա կ�  թա յին, էթ-
նո հո գե բա նա կան թե զե րից շա տե րը «հիմն  ա վոր վ� մ» են կո հե րեն տ� թ յան 
սկզբ� ն քի դիր քե րից) հիմն  ա վոր ման ժա մա նակ հա ճախ դի մ� մ է իր կոն-)
ցեպ տ�  ալ թե զե րի տրա մա բա ն� թ յա նը հա րիր մտքեր ար տա հայ տած «հե-
ղի նա կ� թ յ� ն նե րին» և  իր թե զե րից շա տե րը հիմն  ա վո ր� մ է՝ ց� յց տա լով 
դրանց հա մա պա տաս խա ն� թ յ�  նը այդ հե ղի նա կ� թ յ� ն նե րի «ճշմա րիտ»
տե սա կետ նե րին: Այս տեղ �  շագ րավն  այն է, որ այդ հե ղի նա կ� թ յ� ն նե-
րի տե սա կետ նե րի ճշմա րիտ լի նե լը նա խա պես և նր բո րեն սահ ման վ� մ 
է հենց ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի կող մի ց, ին չի արդ յ� ն ք� մ 
ստաց վ� մ է, որ հա կա հայ կա կան թե զե րը հիմն  ա վոր վ� մ են ոչ թե ինք նին 
ճշմա րիտ, այլ որ պես ճշմա րիտ ըն դ� ն ված թե զե րի հի ման վրա: Օ րի նակ՝ 
երբ փոր ձ� մ են հիմն  ա վո րել «հա յե րի ա պա մարդ կա յին բն� յ թի, այ լա սեր-
վա ծ� թ յան» մա սին թե զը, հա ճախ ց� յց են տա լիս այդ թե զի հա մա պա-
տաս խա ն� թ յ�  նը տար բեր հայտ նի և  ան հայտ մարդ կանց, գոր ծիչ նե րի 
տե սա կետ նե րին՝  թե պետ ոչ բա ցա հայ տո րեն, սա կայն  նա խա պես ըն-
դ�  նե լով վեր ջին նե րիս ճշմար տ� թ յ�  նը: Այ սինքն՝ այս կամ այն հե ղի նա-
կի տե սա կե տի ճշմար տ� թ յ�  նը, իր հեր թին, ո րոշ վ� մ է հա կա հայ կա կան 
կոն ցեպ տ�  ալ թե զե րին հա մա պա տաս խա ն� թ յամբ:  

Ինչ վե րա բե ր� մ է կո րես պոն դեն տիվ թե զե րին, ա պա դրանք պետք
է խարսխ ված լի նեն փաս տե րի վրա, ար տա ցո լեն ի րա կա ն� թ յ�  նը: Սա-
կայն ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան այս հար ց� մ ևս  ինք նա տիպ է, 
քան զի հա ճախ նա խա պես «կեր տ� մ» է այդ ի րա կա ն� թ յ�  նը և  այ դ�  հետ 
ան ց� մ կա տա ր� մ այս կամ այն թե զի հիմն  ա վոր մա նը՝ ց� յց տա լով վեր-
ջի նիս հա մա պա տաս խա ն� թ յ�  նը այդ «ի րա կա ն� թ յա նը»: Աս վա ծի խո-
ս� ն վկա յ� թ յ� նն է Խո ջա լ�  ի դեպ քե րի օ րի նա կը, ո րի հա մա տեքս տ� մ 
Ադր բե ջա նը կար ծես «հիմն  ա վո ր� մ» է հա յե րի ցե ղաս պան ազգ լի նե լը, ՀՀ
իշ խա ն� թ յ� ն նե րի �  զին ված �  ժե րի հան ցա գործ լի նե լը: Բանն այն է, որ 
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ստեղ ծե լով Խո ջա լ�  ի ցե ղաս պա ն� թ յան դի ցը, բայց այն ներ կա յաց նե լով 
որ պես պատ մա կան փաստ՝ Ադր բե ջա նը «հիմն  ա վոր» դարձ րեց հա յե րի 
ան մարդ կայ ն� թ յան կամ ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հան ցա գործ բն� յ թի մա-
սին թե զը: Այ սինքն՝ իր հա մար ցան կա լի թե զը «հիմն  ա վո րեց» իր պատ կե-
րաց րած ի րա կա ն� թ յա նը հա մա պա տաս խա նեց նե լ�  հիմ քով: 

Ի հար կե, աս վա ծը չի նշա նա կ� մ, թե ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե-
նան առ հա սա րակ ան տե ս� մ է փաս տե րը, չի հիմն  վ� մ ի րա կա ն� թ յան 
վրա: Ընդ հա կա ռա կը, հա կա հայ կա կան թե զե րը հա ճախ հիմն  ա վոր վ� մ
են ի րա կա ն� թ յան հետ ո րո շա կի հա մա պա տաս խա ն� թ յան հա մա տեքս-
տ� մ: Սա կայն խնդիրն այն է, որ ի րա կան փաս տե րը կա մա յա կան մե կ նա-
բա ն� թ յան կամ տո տա լաց ման են են թարկ վ� մ, ին չի արդ յ� ն ք� մ կոնկ-
րետ թե զը հա մար վ� մ է հիմն  ա վոր ված, քան զի հա մա պա տաս խա ն� մ է, 
ա սենք, տո տա լաց ված փաս տե րի ի րա կա ն� թ յա նը: Օ րի նակ՝ սե ռա կան 
փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի նկատ մամբ ՀՀ-� մ դրսևոր ված ան հան դ� ր ժո-
ղա կա ն� թ յան կոնկ րետ փաս տը կա րող է տո տա լաց վել և հիմք դառնալ 
ՀՀ-� մ սե ռա կան փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի հան դեպ ճնշ� մն  ե րի �  ան-
հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան մա սին թե զը հիմն  ա վոր հա մա րե լ�  հա մար: 
Բա ցի այդ, 1970-ա կան նե րին Մա րա ղա գյ�  ղի հիմն  ադր ման 150-ամ յա կի
առ թիվ հ�  շա կո թո ղի կանգ նե ց�  մը հիմք է հան դի սա ցել « Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղ$ մ նշվել է հա յե րի վե րաբ նա կեց ման 150-ամ յա կը» թե զի96 ձևա-
վոր ման հա մար 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. Հա յատ յա ց$ թ յան պատ մամ շա կ$  թա յին
տե սանկ յ$  նը Ադր բե ջա ն$ մ

Ընտ րե լով անց յա լը հա վեր ժաց նե լ�  ե ղա նա կը՝
ազ գը մի ա ժա մա նակ ընտ ր� մ է իր ա պա գան 

Է. Ֆ րան ս�  ա

Ադր բե ջա ն� մ պատ մ� թ յան կեղ ծ� մն  �  նո րո վի շա րադ ր�  մը �  նի
ա վե լի քան տաս նամ յակ նե րի պատ մ� թ յ� ն: Հար ևան երկ ր� մ ա վան դ� յթ 
դար ձած այս եր և� յ թը սոսկ քմա հա ճ� թ յան արդ յ� նք չէ, քան զի սեր տո-
րեն կապ ված է հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րի, տա րա-
ծաշր ջա ն� մ Ադր բե ջա նի հա վակ ն� թ յ� ն նե րի և  այլ գոր ծոն նե րի հետ: 
Պա տա հա կան չէ, որ ինչ պես ԽՍՀՄ օ րոք, այն պես էլ ան կա խա ց�  մի ց
հե տո պատ մա գի տա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի հան դեպ Ադր բե ջա նի իշ-
խա ն� թ յ� ն նե րի �  շադ ր� թ յ�  նը չպա կա սեց: Ակն հայտ է, որ պատ մա գի-
տ� թ յան հան դեպ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հո գա ծ� թ յ�  նը պայ մա նա վոր ված 
չէ գի տ� թ յան հան դեպ ակ նա ծա կան վե րա բեր մ� ն քով, քա նի որ կեղ ծիք-
ներն �  պատ մ� թ յան քա ղա քա կա նա ց�  մը ընդ հան ր� թ յան ա ղերս ներ 
չ�  նեն գի տա կան օբ յեկ տի վ� թ յան հետ: Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն ներն 
ըստ է� թ յան պատ վիր ված պատ մա գի տա կան հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի մի -
ջո ցով լ�  ծ� մ են այն խնդիր նե րը, ո րոնց մա սին ար դեն խո սել ենք ս� յն 
հե տա զո տ� թ յան ա ռա ջին գլխ� մ: Ուստի խնդիր չ�  նենք վերս տին ց� յց 
տա լ, որ պատ մ� թ յան ադր բե ջա նա կան կեղ ծ�  մը նպա տակ �  նի ազ գա յին
ինք ն� թ յան ձևա վոր ման, Ա լի ևի իշ խա ն� թ յան վե րար տադ ր� թ յան գոր-
ծին նպաստ բե րե լը և  այլն: Պատ մա բան նե րին թող նե լով ադր բե ջա նա կան
պատ մա գի տա կան բազ մա թիվ թե զե րի հան գա մա նա լից �  ս� մն  ա սի ր� թ-
յան պա տաս խա նա տ�  գոր ծը՝ ս� յն պա րագ րա ֆ� մ կփոր ձենք պար զել, 
թե պատ մ� թ յան կեղծ ման ճա նա պար հին Ադր բե ջա նի գի տա կան մի տքն 
ինչ պի սի դի նա մի  կա և ներ քին խմո ր� մն  եր է �  նե ցել, ին չով են դրանք
պայ մա նա վոր ված, ին չով է վտան գա վոր �  ռիս կա յին կեղծ ման քա ղա քա-
կա ն� թ յ�  նը հայ կա կան կող մի  հա մար, կեղծ ման ինչ մար տա վա ր� թ յ� ն 
է կի րառ վ� մ և  այլն:

Նա խա պես նշենք, որ ա ռա ջադր ված խնդիր նե րի լ� ծ ման հա մար 
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ա ռանձ նա հա տ� կ �  շադ ր� թ յ� ն ենք դարձ նե լ�  ադր բե ջա նա կան և  այլ 
օ տար հե ղի նակ նե րի կոն ցեպ տ�  ալ մո տե ց� մն  ե րին: Դա հնա րա վո ր� թ-
յ� ն կտա ա ռա վել ա նա չառ և բազ մա կող մա նի վեր լ�  ծ� թ յ� ն կա տա րել:

Թե պետ Ադր բե ջա ն� մ պատ մա գի տա կան կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րը 
սկսվ� մ են դեռևս Ադր բե ջա նի ԽՍՀ գո յ� թ յան տա րի նե րից, այ ն�  ա մե -
նայ նիվ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծ� մ ադր բե ջա նա կան պատ մա բան նե րը 
ո րո շա կիո րեն կաշ կանդ ված էին և Ադր բե ջա նի պատ մ� թ յ�  նը շա րադ-
րե լիս ստիպ ված էին հետ ևել մի �  թե նա կան « Կենտ րո նի» ներ կա յաց րած 
պա հանջ նե րին: Ն րանք պետք է դրա կան լ� յ սի ներ քո ներ կա յաց նեին 
Ռ�  սաս տա նի, կո մ�  նիս տա կան կ�  սակ ց� թ յան դե րը ադր բե ջա նա-
կան ժո ղովր դի կյան ք� մ, քարոզեին ժո ղո վ� րդ նե րի եղ բայ ր� թ յան և
ին տեր նա ցիո նա լիզ մի  գա ղա փար նե րը և ներկայանային որպես դրանց 
ջատագովն եր: Իսկ սա նշա նա կ� մ է, որ Ադր բե ջա նի ԽՍՀ օ րոք ադր բե-
ջան ցի պատ մա բանն նե րը հայ կա կան թե մա տի կան, հայ-ադր բե ջա նա կան 
հա րա բե ր� թ յ� ն նե րի հար ցը պետք է զգ�  շո րեն շո շա փեին: Այ սինքն՝ 
մարտն չող հա յատ յա ց� թ յ� նն այս պա րա գա յ� մ անհ նա րին էր: Սա կայն 
այդ տա րի նե րին ադր բե ջա նա կան պատ մա գի տ� թ յ� նն այ ն�  ա մե  նայ նիվ 
կա րո ղա ցավ ձևա վո րել հա կա հայ կա կան պատ մա գի տա կան հար թակ, 
ո րի վրա ար դեն նո րան կախ Ադր բե ջա ն� մ պետք է վեր խո յա նար հա-
յատ յա ց� թ յան գա ղա փա րա խո սա կան կա ռ� յ ցը: Բանն այն է, որ ԽՍՀՄ 
կազ մի  մե ջ մտնող հան րա պե տ� թ յ� ն նե րի տիտ ղո սա կիր ժո ղո վ� րդ ներն 
�  նեին սե փա կան պատ մ� թ յ� նն �  ս� մն  ա սի րե լ�  ի րա վ� նք: Ադր բե ջան-
ցի ներն այս ա ռի թը բաց չթո ղե ցին և զարկ տվե ցին եր բեմն  ի ան հայտ ադր-
բե ջա նա կան ժո ղովր դի՝ դե պի հե ռա վոր անց յալ գնա ցող «պատ մ� թ յան» 
�  ս� մն  ա սի ր� թ յա նը: Վեր ջինս մի  կող մի ց մի տ ված է «ադր բե ջա նա կան 
ժո ղովր դի» տե ղաբ նի կ� թ յան կամ տա րա ծաշր ջա ն� մ դա րա վոր ներ կա-
յ� թ յան գա ղա փա րի հիմն  ա վոր մա նը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ դրա հա մա տեքս-
տ� մ հա յե րի եկ վո ր� թ յան մա սին թե զի «հիմն  ա վոր մա նը»: Ս խալ կլի նի 
կար ծել, թե ադր բե ջան ցի նե րի տե ղաբ նի կ� թ յան գա ղա փա րի շրջա նառ-
մամբ ադր բե ջա նա կան պատ մա գի տ� թ յ�  նը բա ցա ռա պես հա կա հայ կա-
կան կոն ցեպտ ներ ձևա վո րե լ�  խնդիրն է լ�  ծ� մ: Այդ գա ղա փա րը տա րա-
ծաշր ջա նի ժո ղո վ� րդ նե րին ինք նո րոշ ման ի րա վ� ն քից զրկե լ�  կամ դրա 
պատ մա կան հիմ քե րը վե րաց նե լ� , ինչ պես նաև այլ պե տ� թ յ� ն նե րի տա-
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րածք նե րի հան դեպ հնա րա վոր հա վակ ն� թ յ� ն նե րը հիմն  ա վո րե լ�  նպա-
տակ �  նի (օ րի նակ՝ Ի րա նի հյ�  սի սա յին շրջան ներ և  այլն): 

Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ և ներ կա յիս Ադր բե ջա ն� մ պատ մա գի տ� թ յան 
զար գաց ման ըն թաց քի վե րա բեր յալ �  շագ րավ փաս տեր է ներ կա յաց ն� մ
ադր բե ջան ցի փոր ձա գետ Ա. Յ�  ն�  սո վը97: Ըստ վերջինիս՝ Ադր բե ջա նի
ԽՍՀ-� մ գո յ� թ յ� ն են �  նե ցել պատ մա գի տա կան եր կ�  հա յե ցա կար գեր 
պաշտ պա նող խմբեր: Դ րան ցից ա ռա ջի նը ներ կա յաց ն� մ էին Ադր բե ջա նի 
ԳԱԱ պատ մ� թ յան ինս տի տ�  տ� մ մե ծ հե ղի նա կ� թ յ� ն վա յե լող Զիա Բ� -
նիա թո վը, Իգ րար Ա լի ևը և Ֆա րի դա Մա մե  դո վան: Մ յ� ս խմբի ա կա նա վոր 
ներ կա յա ց�  ցիչ նե րից էին Մահ մ� դ Իս մայի լո վը, Ս�  լեյ ման Ա լի յա րո վը և 
Յ�  սիֆ Յ�  սի ֆո վը, ով քեր մե ծ հե ղի նա կ� թ յ� ն էին վա յե լ� մ բ�  հա կան 
հա մա կար գ� մ՝ դա սա խոս նե րի և  �  սա նող նե րի շրջա ն� մ98: Ադր բե ջա նի
պատ մ� թ յան վե րա բեր յալ ա ռա ջին հա յե ցա կար գի հա մա ձայն՝ Ադր բե ջա-
նի թյ� ր քա կա նա ց�  մը սկսվել է 11-րդ դա ր� մ, և հենց այդ պա հից սկսած 
պետք է խո սել ադր բե ջա նա կան ժո ղովր դի էթ նո գե նե զի սկզբնա կան փ� -
լի մա սին: Մինչ դեռ երկ րորդ խմբի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը ա մե ն կերպ փոր-
ձ� մ էին հիմն  ա վո րել թյ� ր քե րի՝ տա րա ծաշր ջա ն� մ հնա գ� յն ժո ղո վ� րդ 
լի նե լը99: Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ այս եր կ�  հա յե ցա կար գե րը մի ա ժա մա նակ 
գո յ� թ յ� ն են �  նե ցել, սա կայն, ինչ պես պնդ� մ է Յ�  ն�  սո վը, ա կա դե մի ա-
կան շրջա նակ նե ր� մ ազ դե ցիկ է ե ղել ա ռա ջին հա յե ցա կար գը: Պատ կե րը
էա կա նո րեն փոխ վ� մ է այն ժա մա նակ, երբ Ադր բե ջա նը ձեռք է բե ր� մ 
ան կա խ� թ յ� ն: Այս ըն թաց ք� մ, մա նա վանդ Զիա Բ�  նիա թո վի և Իգրար 
Ա լի ևի մահ վա նից հե տո, ադր բե ջա նա կան պատ մա գի տ� թ յան մե ջ հաղ-
թա նակ է տո ն� մ պան թ� ր քիզ մի  կողմն  ա կից նե րի հա յե ցա կար գը, ըստ 
ո րի թյ� ր քե րը տա րա ծաշր ջա նի հնա գ� յն ժո ղո վ� րդն են և  այլն100:

Այդ հաղ թա նա կի շնոր հիվ ադր բե ջա նա կան պատ մա գի տա կան մի տ քը 
հնա րա վո ր� թ յ� ն է ստա ն� մ ան կաշ կանդ դի մե  լ կեղ ծիք նե րի, քա նի որ 
նախ կին մի �  թե նա կան « Կենտ րո նը» այլևս չկար, իսկ Ադր բե ջա նի իշ խա-
97 Հետագա շարադրանք� մ 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/fi leadmin/_amudarya/bs/
ay.pdf 
99 Տե՛ս ն� յն տեղը:
100 Տե՛ս ն� յն տեղը, էջ 5:
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ն� թ յ� ն նե րի հա մար պատ մ� թ յան «վերս տեղ ծ� մն » �  դրա հա մա տեքս-
տ� մ հա յե րի ա պա մարդ կայ նա ց�  մը խիստ կար ևոր էին: Ա. Յ�  ն�  սո վը, 
հաշ վի առ նե լով ադր բե ջա նա կան պատ մ� թ յան դա սագր քե րի բո վան-
դա կա յին կող մե  րը, նշ� մ է, որ դրան ց� մ թշնա մ�  կեր պա րի կեր տ�  մը
սկսվ� մ է դա սա վանդ ման ա ռա ջին տար վա նից: 5-րդ դա սա րան ցի ներն 
ի րենց դա սագր քին ծա նո թա նա լ� ն զ�  գա հեռ ծա նո թա ն� մ են օ ղ�  զա կան 
է պո ս� մ տրված «սև հա գ$ ս տով ան հա վատ նե րի» (այ սինքն՝ քրիս տոն-
յա նե րի) թշնա մա կան կեր պա րին: Ա վե լին, հա մա ձայն Յ�  ն�  սո վի՝ դա-)
սագր քի վեր ջ� մ հե ղի նակ նե րը վերջ նա կա նա պես ձևա վո ր� մ են թշնա մ�  
կեր պա րը՝ ի դեմս հա յե րի: Դա սագր ք� մ գրված է. «Սև հա գ$ ս տով ան-
հա վատ նե րը՝ հա յե րը և ն րանց հո վա նա վոր նե րը, մե ր պե տ$ թ յան թ$ -
լաց ման և մե  կ$  սաց ման հա մար դի մ$ մ են ա մե ն տե սա կ նենգ և ս տոր 
մտահ ղա ց$ մն  ե րի»101:

Հա յի թշնա մա կան կեր պա րը կար մի ր թե լի պես անց ն� մ է բո լոր դա սա-
րան նե րի պատ մ� թ յան դա սագր քե րով, իսկ Ադր բե ջա նը ներ կա յաց վ� մ է 
որ պես հն� ց ի վեր թյ� ր քե րով բնա կեց ված եր կիր և  այլն: «Այս պի սով,-
գր� մ է Ա. Յ�  ն�  սո վը,- $ ս ման ա ռա ջին տար վա դա սագր ք$ մ ձևա վոր-
վել է հա յե րի՝ որ պես Ադր բե ջա նի և  ողջ «թյ$ րք-մ$  ս$ լ մա նա կան աշ-
խար հի» հիմն  ա կան թշնա մ$  կեր պա րը: Հե տա գա յ$ մ այդ կեր պա րը 
լրաց վ$ մ է Ադր բե ջա նի պատ մ$ թ յ$  նից «փաս տե րով» և բա ցա սա կան 
մակ դիր նե րով»102:

Յ�  ն�  սո վի նշած պան թ� ր քիզ մի  կողմն  ա կից նե րի հա յե ցա կար գը թե-
պետ ո րո շա կիո րեն տար բեր վ� մ է Բ�  նիա թո վի հա յե ցա կար գից, այ ն�  ա-
մե  նայ նիվ դրանք ներ դաշ նակ մի աս ն� թ յ� ն են: Բո վան դա կա յին մա կար-
դա կ� մ այդ հա յե ցա կար գերն �  նեն հա կա հայ կա կան մի տ վա ծ� թ յ� ն, հա-
գե ցած են հա կա հայ կա կան թե զեր կա ռ�  ցե լ�  կոն ցեպտ նե րով: Դ րան ց� մ 
այս կամ այն տար բե ր� թ յամբ «փաստ վ� մ» է հա յե րի եկ վո ր� թ յան թե զը, 
տա րա ծաշր ջա ն� մ հայ կա կան մշա կ� յ թի պատ մա կան հետ քե րի բա ցա-
կա յ� թ յ�  նը, ին չը, փաս տո րեն, «լե գի տի մաց ն� մ» էր Ար ցա խի նկատ մամբ 
հա յե րի պա հան ջա տի ր� թ յան պատ մա կան հիմ քե րի բա ցա կա յ� թ յան գա-
ղա փա րը: Ա վե լին, չնա յած այս հա յե ցա կար գե րը մի մ յան ցից տար բեր վ� մ 

101 Մեջբ. ըստ А. Юнусов, նշվ.աշխ., էջ 7:
102 Ն� յն տեղ� մ, էջ 8:
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էին, սա կայն Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ դրանց հա մա ժա մա նակ յա գո յ� թ յան
փաս տը կար ծես վկա յ� մ էր այն մա սին, որ դրանք կոչ ված էին ոչ այն քան 
պայ քա րե լ�  մի մ յանց, որ քան մի աս նա կան ճա կա տով պայ քա րե լ�  հայ 
պատ մա գի տա կան մտքի դեմ: Գ�  ցեև ա ռա ջին հա յաց քից տա րօ րի նակ 
հնչի, սա կայն այդ հա յե ցա կար գե րի մի ա ժա մա նակ յա գո յ$ թ յ$  նը և հա-
մառ պայ քարն $  նեին հո գե բա նա կան ազ դե ց$ թ յ$ ն գոր ծե լ$  և  ո րո շա-
կի թե զա յին ին վա րիանտ ար մա տա վո րե լ$  նպա տակ: Բանն այն է, որ 
երբ տե սա կան մա կար դա կ� մ մի  կող մի ց ա ս� մ են ադր բե ջան ցի նե րի էթ-
նո գե նե զը տե ղի է $  նե ցել 11-րդ դա ր$ մ, իսկ մյ$ ս կող մի ց պնդ$ մ են, 
թե տե ղի է $  նե ցել շատ ա վե լի վաղ, արդ յ$ ն ք$ մ կար ծես ստաց վ$ մ 
է այն պես, որ այդ էթ նո գե նե զի հար ցը պետք է քննար կել մի նչև 11-րդ 
դա րի հա մա տեքս տ$ մ: Այ սինքն՝ ար մա տա վոր վ$ մ և  ան փո փոխ է դառ-
ն$ մ ադր բե ջան ցի նե րի՝ տա րա ծաշր ջա ն$ մ դա րա վոր ներ կա յ$ թ յան 
մա սին թե զը: Իսկ սա նշա նա կ� մ է, որ պատ մ� թ յան ադր բե ջա նա կան 
դա սագր քե րով մե  ծա ցած սերն դին գրե թե անհ նար կլի նի այ լընտ րան քա-
յին պատ մա կան փաս տե րով հա մո զե լը կամ լ�  սա վո րե լը:

Հաս կա նա լի է, որ ըն թեր ցո ղի մոտ կա րող են հար ցեր ա ռա ջա նալ. ին-
չո՞ւ է հա յե րի եկ վո ր� թ յան մա սին ադր բե ջա նա կան թե զը հիմք ըն դ� ն վ� մ 
հար ևան երկ րի պատ մա բան նե րին կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի մե ջ մե  ղադ րե-
լ�  հա մար, ին չ� ՞ են ադր բե ջա նա կան պատ մա գի տա կան թե զե րը ո րա-
կա վոր վ� մ որ պես հա կա հայ կա կան բն� յթ �  նե ցող այն դեպ ք� մ, երբ չեն 
հա մա պա տաս խա ն� մ, օ րի նակ, հայ պատ մա բան նե րի մո տե ց� մն  ե րին (չէ՞ 
որ ն� յն տրա մա բա ն� թ յամբ ադր բե ջան ցի նե րը կա րող են մե զ մե  ղադ րել 
հա կաադր բե ջա նա կան քա րոզ չ� թ յան կամ հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի մե ջ): 
Ի հար կե, հար ցե րը մի ան գա մայն տե ղին են, սա կայն ե թե հաշ վի չենք առ-
ն� մ մի  շարք հան գա մանք ներ.

– Ինչ պե՞ս և  ի՞նչ հիմ քե րով են հիմն  ա վոր վ$ մ հա մա պա տաս խան թե-
զե րը,

– Սո ցիալ-քա ղա քա կան ինչ պի սի հա մա տեքս տ$ մ են դրանք ձևա-
վոր վել կամ զար գաց վել,

– Ի՞նչ նպա տակ նե րի ի րա գործ մանն են մի տ ված:
Այս ե րեք հար ցադ ր� մն  ե րի տե սանկ յ�  նից հար ցին մո տե նա լ�  պա րա-

գա յ� մ կա րող ենք �  շագ րավ փաս տեր ար ձա նագ րել: Ընդ ո ր� մ, ա ռա վել 
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հե տաքր քիր և կար ևո ր� թ յ� ն բո վան դա կող փաս տե րը կապ ված են ա ռա-
ջին հար ցադր ման հետ: Նա խա պես նշենք, որ ադր բե ջա նա կան պատ մա-
գի տա կան բազ մա թիվ թե զեր ո րակ վ� մ են հա կա հայ կա կան ոչ թե այն 
պատ ճա ռով, որ հա կա ս� մ են հա յե րի սպա ս� մն  ե րին կամ շա հե րին, այլ 
այն պատ ճա ռով, որ ձևա վոր վե լով ի րա կա ն� թ յան խե ղաթ յ� ր ման և փաս-
տե րի ա ղա վաղ ման ճա նա պար հով՝ նպա տակ �  նեն ա պա լե գի տի մաց նել 
այդ սպա ս� մն  երն �  շա հե րը: Այս հա մա տեքս տ� մ, օ րի նակ, հա յե րի եկ-
վո ր� թ յան մա սին թե զը չի կա րե լի հա մա րել ինք նին հա կա հայ կա կան, ե թե 
այն ար տա ցո լ� մ է ի րե րի փաս տա կան վի ճա կը, սա կայն, երբ այդ թե զը 
ձևա կերպ վ� մ է կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի հի ման վրա, ա պա դառ ն� մ է հա-
կա հայ կա կան: Ցա վա լի է, սա կայն ադր բե ջա նա կան պատ մա գի տ� թ յ�  նը 
ինչ պես Բ�  նիա թո վի օ րոք, այն պես էլ նրա նից հե տո ոչ մի այն զերծ չմն աց 
կեղ ծիք նե րից, այլև դրանք դարձ րեց ա ռանց քա յին նշա նա կ� թ յան հե տա-
զո տ� թ յ� ն նե րի հա վա տա րիմ �  ղե կի ցը: Միով բա նիվ՝ հա կա հայ կա կա-
ն� թ յ�  նը Ադր բե ջա նի պատ մա գի տա կան անց յա լի �  ներ կա յի ան բա ժան 
«ստվերն» է:

Վերն աս վածն ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե ներ կա յաց նենք մի  շարք 
հնար ներ կամ տեխ նո լո գիա ներ, ո րոնց հետ ևո ղա կան կի րա ռ� թ յամբ 
ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րը փոր ձ� մ են հիմն  ա վո րել սե փա կան թե-
զե րը: Ընդ ո ր� մ, այդ հնար նե րի կամ հա կա գի տա կան «զեն քե րի» մա սին 
վկա յ� մ են ոչ մի այն հայ մաս նա գետ նե րը, այլև՝ օ տա րերկր յա: Ա վե լին, ե թե 
հաշ վի առ նենք նաև այն, որ շա տե րի հա մոզ մամբ Ադր բե ջա նի պատ մ� թ-
յան դա սագր քե ր� մ հի նա վ� րց ազ գա յին պատ մ� թ յ� ն �  նե նա լ�  մա սին 
հիմն  ա վո ր� մն  ե րը հաս ն� մ են ա նեկ դո տա յին ծավալների, ա պա կա րե լի 
է մի այն կռա հել, թե ինչ պի սի հնար ներ կա րող էին կի րառ վել: Օ րի նակ, 
« Ռ$  սաս տա նի և հետ խորհր դա յին երկր նե րի ժո ղո վ$ րդ նե րի ընդ հա-
ն$ ր պատ մ$ թ յան լ$  սա բա ն$  մը նո րան կախ պե տ$ թ յ$ ն նե րի դպրո-
ցա կան դա սագր քե ր$ մ» հե տա զո տ� թ յան ռ�  սաս տան ցի հե ղի նակ նե րը 
ա նեկ դո տա յին են հա մա ր� մ Ադր բե ջա նի պատ մ� թ յան դա սագր քե ր� մ 
տեղ գտած այն դր� յթ նե րը, թե հին Ադր բե ջա նի ցե ղե րի մա սին ա ռա ջին 
գրա վոր վկա յ� թ յ� ն նե րը տրված են շ�  մե  րա կան է պոս նե ր� մ �  սե պա-
գիր ար ձա նագ ր� թ յ� ն նե ր� մ, ադր բե ջան ցի նե րի նախ նի նե րը ե ղել են 
շ�  մե ր նե րի ժա մա նա կա կից նե րը և  այլն: Ու շագ րավ է, որ այդ ն� յն հե ղի-
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նակ նե րի պնդմամբ՝ հին ադր բե ջան ցի նե րին շ�  մե ր նե րի ժա մա նա կա կից
հռչա կե լը նպա տակ �  նի հիմն  ա վո րե լ�  հետև յալ թե զը. « Ժա մա նա կա կից 
Հա յաս տա նը ա ռա ջա ցել է հին Արևմտ յան Ադր բե ջա նի տա րած ք$ մ»103: 
Այ սինքն՝ ադր բե ջան ցի պատ մա բան նե րը որ ևէ թեզ հիմն  ա վո րե լ�  հա մար
պատ րաստ են մո գո նել կամ հո րի նել այն պի սի թե զեր, ո րոնց հի ման վրա 
ցան կա լի թե զը հիմն  ա վոր կդառ նա:

Ադր բե ջա ն� մ պատ մա գի տա կան մի տ քը և քա ղա քա կան կյան քը մի մ-
յանց սեր տո րեն կապ ված են: Ե թե պատ մա բան նե րը խնդիր �  նեն հե-
տա զո տա կան աղբ յ� ր նե րից վե րաց նել հայ կա կան «հետ քե րը», ա պա իշ-
խա ն� թ յ� ն նե րը՝ տա րա ծաշր ջա նա յին դա րա վոր ար տե ֆակ տնե րը, մշա-
կ�  թա յին կո թող ներն �  ար ժեք նե րը: Այս ա ռ�  մով հատ կան շա կան է, որ 
ժա մա նա կին Բ�  նիա թո վը Ադր բե ջա ն� մ «գի տա կան» շրջա նա ռ� թ յան 
մե ջ դրեց պատ մա գի տա կան աղբ յ� ր նե րի կամ պատ մագ րա կան նյ�  թի 
«խմբագր ման» ա վան դ� յ թը, ո րը կա րե լի է ան վա նել «պատ մ$ թ յան մե ջ 
$ ղ ղագ րա կան սխալ նե րի շտկ$ մ»: Տվ յալ պա րա գա յ� մ � ղ ղագ րա կան 
սխա լը հա յե րի �  Հա յաս տա նի մա սին հի շա տա կ� մն  երն են, իսկ շտկ� -
մը դրանց վե րա ց� մն  է: Այլ խոս քե րով՝ պատ մ� թ յան կեղ ծ� մն  Ադր բե ջա-
ն� մ հա ճախ ի րա կա նաց վ� մ է հե տա զո տա կան աղբ յ� ր նե րը հայ կա կան 
հետ քե րից մաք րե լ�  տեխ նո լո գիա յով: Այ սինքն՝ հին պատ մի չ նե րի, տար-
բեր դա րաշր ջան ներ ներ կա յաց նող ճա նա պար հորդ նե րի �  գոր ծիչ նե րի
աշ խա տանք ներն Ադր բե ջա ն� մ հրա տա րակ վե լ�  պա րա գա յ� մ ո րո շա կի 
զտման են են թարկ վ� մ: Դ րան ցից նա խա պես հան վ� մ են այն հատ ված-
նե րը, ո րոնք վե րա բե ր� մ են հա յե րին �  Հա յաս տա նին և  ա պա մի այն հրա-
տա րակ վ� մ: Ե թե հաշ վի առ նենք նաև այն, որ այդ աշ խա տ� թ յ� ն նե րի 
«մաքր ված» տար բե րակ նե րը կա րող են հրա տա րակ վել ռ�  սե րեն, անգ լե-
րեն և  այլ լե զ�  նե րով, ա պա պարզ է դառ ն� մ, թե մի  ջազ գա յին լսա րա-
նի կար ծի քի վրա մա նի պ� լ յա տիվ ներ գոր ծ� թ յ� ն կա տա րե լ�  ինչ պի սի
ազ դե ցիկ տար բե րա կի հետ գործ �  նենք: Այս ա ռ�  մով հատ կան շա կան է 
14-15-րդ դա րե րի գեր մա նա ցի ճա նա պար հորդ Հանս Շիլթ բեր գե րի « Ճա-
նա պար հոր դ$ թ յ$ ն ներ Եվ րո պա յով, Ա սիա յով և Աֆ րի կա յով՝ 1394 
թվա կա նից մի նչև 1427 թվա կա նը» խո րագ րով աշ խա տ� թ յ�  նը, ո րը

103 Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных
учебниках истории новых независимых государств, М., 2009, с. 6.
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1984 թվա կա նին ա կա դե մի  կոս Զ. Բ�  նիա թո վի խմբագ ր� թ յամբ հրա տա-
րակ վել է Բաք վ� մ (ռ�  սե րեն): Սա կայն « Ճա նա պար հոր դ� թ յ� ն ներ»-ի 
նոր հրա տա րա կ� թ յ�  նը բո վան դա կա յին ա ռ�  մով էա պես տար բեր վ� մ 
էր սկզբնաղբ յ�  րից: Նոր հրա տա րա կ� թ յան նա խա բա ն� մ Զ. Բ�  նիա-
թո վը գր� մ է, որ կրճա տել է աշ խա տ� թ յան այն հատ ված նե րը, որ տեղ 
կա րե լի էր հան դի պել սխո լաս տի կա կան բն$ յ թի ան վերջ դա տո ղ$ թ-
յ$ ն ներ, կա թո լիկ ե կե ղե ց$  հաս ցեին $ ղղ ված գո վա սան քի խոս քեր:
Սա կայն պրոֆեսոր Պ. Մ�  րադ յա նը նոր հրա տա րա կ� թ յ�  նը հա մե  մա տե-
լով սկզբնաղբ յ�  րի հետ՝ հստակ ց� յց է տա լիս, որ ի րա կա ն� մ կրճատ ված 
հատ ված նե րը վե րա բե ր� մ էին հա յե րի �  Հա յաս տա նի մա սին բազ մա թիվ 
հի շա տա կ� մն  ե րին: Ա վե լին, նոր հրա տա րա կ� թ յան մե ջ առ հա սա րակ 
բա ցա կա յ� մ էին « Հա յե րի հա վատ քի մա սին» և « Ս� րբ Գ րի գո րի մա սին» 
հատ ված նե րը (շ� րջ 10 էջ) և  այլն) 104: Հաս կա նա լի է, որ ե թե ա կա դե մի  կոս 
Բ�  նիա թովն  է հան դես գա լիս գի տա կան «ա նա չա ռ� թ յան» այ սօ րի նակ 
դրսևոր մամբ, ա պա այլ բան չի կա րե լի սպա սել նրա ա շա կերտ նե րից: Պա-
տա հա կան չէ, որ Բ�  նիա թո վի հա կա հայ կա կան այս մե  թո դա բա ն� թ յ� -
նը տա րած վել է նաև այլոց աշ խա տ� թ յ� ն նե րի վրա: Ն կա տի �  նե նա լով 
Ստ րա բո նի և Պ լ�  տար քո սի աշ խա տ� թ յ� ն նե րը՝ Ա. Գա զազ յա նը գր� մ 
է. «Ի տար բե ր$ թ յ$ ն ամ բողջ աշ խար հ$ մ և  ի հար կե տար բեր լե զ$ -
նե րով տպագր ված հրա տա րա կ$ թ յ$ ն նե րի` Բաք վ$ մ տպագր ված հա-
տոր նե ր$ մ հմտո րեն հան ված էին հա յե րի $  Հա յաս տա նի մա սին բո լոր 
տե սա կի հի շա տա կ$ մն  ե րը»105: Հան գա մանք ներ, ո րոնք վկա յ� մ են այն 
մա սին, որ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յ� նն ըստ է� թ յան դար ձել է իշ-
խա ն� թ յ� ն նե րի և ն րանց քա ղա քա կան կ� ր սը սպա սար կող նե րի գա ղա-
փա րա կան մշակ ման զո հը: 
104 Այս մասին մանրամասն տե՛սГ. Котанджян, «Сумгаит в истории»: о научной необоснованности
претензий Ильхама Алиева (2012),  http://pda.regnum.ru/news/1433518.html: Հ. Քոթանջյանի 
այս հոդվածը ներառ� մ է նաև պրոֆեսոր Հ. Մ� րադյանի վերլ� ծ� թյ� նը՝ կապված Հ. 
Շիլթբերգերի աշխատ� թյան բ� նիաթովական խեղաթյ� րված հրատարակ� թյան հետ: Հայ 
պրոֆեսորի վերլ� ծ� թյանը կարող եք ծանոթանալ նաև հետևյալ աղբյ� ր� մ` П. Мурадян,
К освещению проблем истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций 
Армении, т. I. E., 1991, с. 225-230. Ադրբեջանական կեղծարար� թյ� նների 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,  Պատմ� թյ� ն պետք է ստեղծել, ոչ թե գրել (2012), http://www.sobesednik.
am/am/social/804-2011-09-19-10-07-20
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Պատ մամ շա կ�  թա յին թե զե րի հիմն  ա վոր ման ժա մա նակ ադր բե ջան-
ցի պատ մա բան նե րը հա ճախ գի տա կան օբ յեկ տի վ� թ յան դեմ մե  ղան չ� մ
են նաև էթ նի կա կա նի և կ րո նա կա նի ն� յ նաց ման, լռ� թ յան փաս տար-
կին106 դի մե  լ�  պատ ճա ռով: Մ. Ա լեք սանդ րո վը Ադր բե ջա նի պե տա կան 
գա ղա փա րա խո ս� թ յ�  նը դի տե լով որ պես լ� րջ սպառ նա լիք հայ ժո ղովր-
դի գո յ� թ յա նը՝ իր հոդ ված նե րից մե  կ� մ ց� յց է տա լիս, որ Ադր բե ջա նի 
պատ մա գի տա կան մի տքն ըստ է� թ յան «կողմն  ո րոշ վ� մ» է բարձ րա գ� յն
ղե կա վա ր� թ յան հրա հանգ նե րով: Ն շե լով, որ Ա լի ևի հնչեց րած «ժա մա նա-
կա կից Հա յաս տա նը ա ռա ջա ցել է ադր բե ջա նա կան հո ղի վրա» թե զին 
հա ջոր դե ցին տար բեր պատ մա բան նե րի «հիմն  ա վո րող» հոդ ված նե րը՝ Մ.
Ա լեք սանդ րո վը հա տ� կ վեր լ�  ծ� մ է Ջա մի լ Հա սան լիի հոդ վա ծը:  Հե ղի-
նակն իր ընտ ր� թ յ�  նը բա ցատ ր� մ է նրա նով, որ Հա սան լին իր հոդ վա-
ծով ներ կա յաց ն� մ է Ադր բե ջա նի պաշ տո նա կան մո տե ց�  մը, օգտ վ� մ է
հա վաս տի աղբ յ� ր նե րից և  այլն: Հան գա մա նա լից վեր լ�  ծե լով չոր գի տա-
կան լեզ վով գրված ադր բե ջան ցի պատ մա բա նի հոդ վա ծը՝ Ա լեք սանդ րո վը
վեր հա ն� մ է նրա փաս տար կո ղա կան ա պա րա տի սխալ նե րը՝ ակ նար կե լով 
դրանց ոչ պա տա հա կան լի նե լը: Օ րի նակ՝ ըստ է� թ յան ցան կա նա լով հիմ-
նա վո րել այն թե զը, որ ադր բե ջան ցի նե րը Ղա րա բա ղ� մ մե  ծա մաս ն� թ-
յ� ն են կազ մե լ՝ Հա սան լին բե ր� մ է մի  շարք փաս տաթղ թե րի տվյալ ներ 
(կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար), ո րոնց հա մա ձայն` Ղա րա բա ղի
բնակ չ� թ յան ¾-ը մ�  ս� լ ման ներ են ե ղել, իսկ մն ա ցա ծը՝ հա յեր: Ա ռա ջին 
հա յաց քից թվ� մ է թե զը հիմն  ա վոր դար ձավ, սա կայն, ինչ պես ար դա րա-
ցիո րեն նշ� մ է Ա լեք սանդ րո վը, այս տեղ տե ղի է �  նե ցել էթ նի կա կա նի և 
կ րո նա կա նի խառ նա կ� մ, ին չը ակնհայտ կեղծ� մ է: Հար ցին պետք է մո-
տե նալ կա՛մ էթ նի կա կան, կա՛մ կրո նա կան  տե սանկ յ�  նից, քան զի մ�  ս� լ-

106 Փաստարկման երևանյան դպրոցի հիմն ադիր, ակադեմի կոս Գ. Ա. Բր� տյանի կողմի ց 
լռելը (умолчание) որպես փաստարկ առաջադրվել և հատ� կ � շադր� թյան է արժանացել )
փաստարկների դասակարգման ժամանակ: Գ. Բր� տյանը նշ� մ է, թե այս փաստարկի 
յ� րահատկ� թյ� նն այն է, որ «լռ$ թյանը տրվ$ մ է այն հակափաստարկների 
կարգավիճակը, որոնք ռեցիպիենտի կողմի ց բերվ$ մ են կամ կարող են բերվել: Մենք 
անտես$ մ ենք մե ր 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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ման ներ են նաև պար սիկ նե րը, թա լիշ նե րը, լեզ գին նե րը, քրդե րը և  այլն: 
Բա ցի այդ, ըստ Ա լեք սանդ րո վի, մ�  ս� լ ման նե րի մե ջ կա րող էին լի նել նաև 
մահ մե  դա կա նա ցած հա յեր107: Այ սինքն՝ Հա սան լին էթ նի կա կա նի և կ րո նա-
կա նի խառ նակ մամբ (ըստ է� թ յան` կեղծ ման մի  ջո ցով) փոր ձ� մ է մա նի-)
պ�  լիա ցիա յի են թար կել փաս տը և  իր հա մար ցան կա լի թե զը հիմն  ա վոր 
դարձ նել:

Հաս կա նա լի է, որ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի կող մի ց կի րառ-
վող հնար նե րը, կեղծ ման տեխ նո լո գիա նե րը կա րող են ա ռան ձին հե տա-
զո տ� թ յան նյ� թ հան դի սա նալ, սա կայն թվարկ ված դեպ քերն էլ բա վա-
կա նին խո ս� ն են և  ո րո շա կիո րեն փաս տ� մ են հար ևան երկ ր� մ «պատ-
մա գի տ� թ յան» քա ղա քա կա նաց ված լի նե լը: Հան գա մանք, որն ա ռա վել 
վտան գա վոր է այն պատ ճա ռով, որ Ադր բե ջա ն� մ այն ծա ռա յ� մ է ռա սիզ-
մի  �  նա ցիզ մի  հետ ընդ հան ր� թ յան ա ղերս ներ �  նե ցող գա ղա փա րա խո-
ս� թ յանն �  դրա տա րած մա նը: 

107 Տե՛ս М. Александров, Новая историческая доктрина Азербайджана – угроза существованию 
армянской нации  (2012), http://www.antituran.com/index.php/2009-03-03-20-53-15/19-2009-
03-30-16-20-12/874-2011-09-11-16-07-59
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2.3. Հայատյաց$ թյ$ նը Ադրբեջանի կրթական համակարգ$ մ

Ատելով որևէ մե կին՝ դ�  նրան� մ
ատ� մ ես այն, ինչի կրողն ես:

Մեզ չի անհանգստացն� մ այն ամե նը,
ինչ մե զան� մ չկա:

Հերման Հեսսե

Հայտ նի է, որ ար ցախ յան պա տե րազ մի  ըն թաց ք� մ և հ րա դա դա րի
ե ռա կողմ պայ մա նագ րի ստո րագ ր�  մի ց ի վեր նո րան կախ Ադր բե ջա նը 
հա վա տա րիմ մն աց դեռևս Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ տեղ գտած հա կա հայ-
կա կան քա ղա քա կա ն� թ յա նը, ին չը, սա կայն, աչ քի ըն կավ ո րա կա կան 
նոր բն�  թագ րով: Թե պետ Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ պատ կան կա ռ� յց նե րը 
կաշ կանդ ված էին պե տա կան մա կար դա կով հա յատ յա ց� թ յ� ն սեր մա նող 
կրթա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն ի րա կա նաց նե լ�  հար ց� մ, այ ն�  ա մե  նայ-
նիվ դա բնավ չխան գա րեց, որ պես զի աս տի ճա նա բար հող նա խա պատ-
րաստ վեր անկախ� թյան շրջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ�  նը հա մա կարգ ված և 
հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա գոր ծե լ�  հա մար: ԽՍՀՄ գո յ� թ յան տա րի նե րին,
ինչ պես ար դեն նշվել է նա խորդ պա րագ րա ֆ� մ, մի �  թե նա կան « Կենտ-
րո նը» ԽՍՀ-նե րին տվել էր տիտ ղո սա կիր ժո ղո վ� րդ նե րի պատ մ� թ յան
վե րա բեր յալ դա սագր քեր գրե լ�  ա զա տ� թ յ�  նը, իսկ այս հան գա ման քից
ադր բե ջա նա կան կող մը հա վ� ր պատ շա ճի օգտ վեց՝ զարկ տա լով սե փա-
կան պատ մ� թ յան (ի րա կա ն� մ՝ խիստ կար ճատև) այն պի սի դա սագր քե րի )
ստեղծ մանն �  «պատ մա գի տա կան» հե տա զո տ� թ յ� ն նե րի ի րա կա նաց-
մա նը, ո րոն ց� մ պետք է հիմն  ա վոր վեր ադր բե ջան ցի նե րի ավ տոխ տո-
ն� թ յ�  նը կամ դե պի խոր պատ մա կան անց յա լը գնա ցող հա րավ կով կաս-
յան ներ կա յ� թ յ�  նը: Հե ռ� ն գնա ցող նպա տակ ներ �  նե ցող այս նա խա-
ձեռ ն� թ յան արդ յ� ն քը ե ղավ այն, որ ար դեն նո րան կախ Ադր բե ջա ն� մ 
նախ կին «եղ բայ րա կան» հայ ժո ղովր դին տա րաբ ն� յթ մե  ղադ րանք ներ
հասց նե լը լե գի տի մաց վեց, քան զի, օ րի նակ, Հա րա վա յին Կով կա ս� մ ադր-
բե ջան ցի նե րի ավ տոխ տո ն� թ յան գա ղա փա րի դիր քե րից հեշ տո րեն կա րե-
լի էր ան ց� մ կա տա րել ագ րե սիվ, ծա վա լա պաշտ, թա լան չի և  այլ բա ցա սա-
կան ո րակ նե րով աչ քի ընկ նող հա յի կեր պա րի ստեղծ մա նը: Այ սինքն, ե թե 
ադր բե ջան ցի նե րը տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ են, ա պա հա յե րի նկրտ� մն  երն
առ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ան կա խ� թ յ� ն և  այլն՝ ոչ այլ ինչ են, ե թե ոչ 
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պատ մա կան ար դա ր� թ յան դեմ հայ կա կան «ա նար դա ր� թ յան» կամ «խա-
չակ րաց ար շա վան քի» հեր թա կան դրսևո ր� մն  եր: Այս հա մա տեքս տ� մ 
հաս կա նա լի է, որ ար ցա խա հա յ� թ յան ինք նո րոշ ման ի րա վ� ն քի ի րաց-
ման հան դեպ 20-րդ դա րա վեր ջ� մ ագ րե սիա սան ձա զեր ծած, ան հան դ� ր-
ժո ղա կան կեց վածք ըն դ�  նած և պա տե րազ մ� մ պարտ ված Ադր բե ջանն 
իր կրթա կան հա մա կար գը բո վան դա կա յին ա ռ�  մով պետք է լրջո րեն փո-
փո խեր կամ ար դիա կա նաց ներ: Այդ ար դիա կա նա ց�  մը պետք է ծա ռա-
յեր ա լիև յան կլա նի վե րար տադ ր� թ յան հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րի 
ա պա հով ման, ինչ պես նաև ադր բե ջան ցի նե րի հայ րե նա սի ր� թ յան և պա-
հան ջա տի ր� թ յան ո գ�  բարձ րաց ման գոր ծին: Հ րա մա յա կան ներ, ո րոնց 
կյան քի կոչ ման հա մար ԵԽ ան դամ Ադր բե ջա նը սկսեց կրթա կան և դաս-
տիա րակ չա կան այն պի սի քա ղա քա կա ն� թ յ� ն ի րա գոր ծել, ո րը կա րե լի է 
ներ կա յաց նել հետև յալ ձևա կեր պ� մն  ե րով. «Ան հան դ$ ր ժո ղա կան հան-
դ$ ր ժո ղա կա ն$ թ յ$ ն», «Աշ խարհն ա ռանց հա յե րի», «Ք սե նո ֆո բիա 
ա ռանց սահ ման նե րի», « Սի րել մար դ$ ՛ն, ոչ թե հա յին»,  « Մի՛ մո ռա ցեք 
Սա ֆա րո վին» և  այլն: Աս վա ծի խո ս� ն վկա յ� թ յ� նն է, օ րի նակ, հայ րե-
նա սի ր� թ յան, ան կեղ ծ� թ յան, ազն վ� թ յան և  այլ ո րակ նե րի ձևա վոր մա նը 
մի տ ված ադր բե ջա նա կան ման կա կան գրա կա ն� թ յ�  նը, ո րի բազ մա թիվ 
նմ� շ ներ տեղ են գտել ման կա վար ժա կան բ�  հե րի �  սա նող նե րի հա մար 
նա խա տես ված ձեռ նարկ նե ր� մ, ինչ պես նաև նե րառ վել են դպրո ցա կան 
ծրագ րե ր� մ: Ըն թեր ցո ղի հա մար գ�  ցե այս ա մե  նը շատ տա րօ րի նակ լի-
նի, քա նի որ հայ րե նա սի ր� թ յան, ազն վ� թ յան, ան կեղ ծ� թ յան և հո գ�  
մաք ր� թ յան նպա տակ հե տապն դող գրա կա ն� թ յ�  նը ար ժա նի է մի այն և 
մի այն դրվա տան քի խոս քե րի, այն չի կա րող ընդ հան ր� թ յան ա ղերս ներ 
�  նե նալ այ լատ յա ց� թ յան և 21-րդ դա րի մար դ� ն ոչ հա րիր եր և� յթ նե րի 
հետ: Սա կայն, ե թե հաշ վի առ նենք այն, որ «ա լի ևահ պա տակ» ադր բե ջան-
ցի նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ինք նա տի պ� թ յ�  նը դրսևոր վ� մ է ոչ մի այն 
պատ մա կան կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի, այլև բա րո յա գի տա կան հաս կա ց� թ-
յ� ն նե րի նո րո վի ըմբռն ման մա կար դա կ� մ, ա պա պարզ կդառ նա, որ հայ-
րե նա սի ր� թ յան, ազն վ� թ յան և բազ մա թիվ ա ռա քի ն� թ յ� ն նե րի ադր բե-
ջա նա կան տար բե րակ նե րը հեշ տ� թ յամբ կա րող են «տե ղա վոր վել» քրեա-
կան օ րենսգր քի հոդ ված նե րի տակ կամ քա ղա քա կիրթ աշ խար հի կող մի ց 
դա տա պարտ ված կամ մե րժ ված «ար ժեք նե րի» շրջա նա կ� մ: 
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Վերն աս վա ծը, ան շ� շտ, կա րիք �  նի հիմն  ա վոր ման, ին չը և հըն թացս
կի րա կա նաց վի: Ա վե լին, խ�  սա փե լով ան հար կի զգաց մ� ն քայ ն� թ յ�  նից և
կարծ րա տի պա յին մո տե ց� մն  ե րից (հան գա մանք, որն ադր բե ջան ցի փոր-
ձա գետ նե րի դեպ ք� մ մե ծ տա րա ծ� մ �  նի)՝ ա ռա ջադր ված և  ա ռա ջադր վե-՝
լիք թե զե րը կհիմն  ա վոր վեն փաս տա կան հա ր� ստ նյ�  թերի հի ման վրա:
Ընդ ո ր� մ, հե տա զո տա կան օբ յեկ տի վ� թ յան դեմ չմե  ղան չե լ�  հա մար 
ա ռաջ նա հեր թ� թ յ�  նը կտրվի ադր բե ջա նա կան աղբ յ� ր նե րին կամ Ադր-
բե ջա նի ըն ձե ռած փաս տա կան նյ�  թին: Ա վե լաց նենք մի այն, որ չնա յած 
ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի «գի տա կա ն� թ յան» չա փա նիշ նե րով 
ա ռաջ նորդ վող հե տա զո տող նե րի հա յատ յա ց� թ յա նը՝ խնդիր չ�  նենք վար-
կա բե կե լ, պի տա կա վո րե լ «ադր բե ջան ց� » ինք ն� թ յ�  նը, այն ներ կա յաց նե լ 
որ պես բնա զան ցա կան չա րի քի դրսևո ր� մ: Բանն այն է, որ էթ նո կենտ րոն 
և կարծ րա տի պա յին մո տե ց$  մը ոչ մի այն հե ռա ց$ մ է ճշմար տ$ թ յ$ -
նից, այլև յ$  րա հա տ$ կ ա վանդ է ա պա կա ռ$  ցո ղա կան վար քագ ծի և 
ան հան դ$ ր ժո ղա կա ն$ թ յան կյան քի կոչ մա նը: Հան գա մանք, որն ադր-
բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի պա րա գա յ� մ ոչ թե բա ցա ռ� թ յ� ն է, այլ՝ 
օ րի նա չա փ� թ յ� ն, քա նի որ հար ևան երկ րի կրթա դաս տիա րակ չա կան 
հրա տա րա կ� թ յ� ն նե ր� մ, ինչ պես նաև է լեկտ րո նա յին և տ պա գիր մա մ� -
լի է ջե ր� մ ըն թեր ցո ղը կա րող է ա կա նա տե սը լի նել տրա մա բա նա կան մի  
շարք սխալ նե րի վրա խարսխ ված «հիմն  ա վո ր� մն  ե րի» այն մասին, որ հա-
յե րը ստո ր� թ յան, խար դա խ� թ յան, նեն գ� թ յան, դա ժա ն� թ յան և չա րի 
հետ ա սո ցաց վող այլ ո րակ նե րի կրող ներ են108 կամ, այլ կերպ ա սած, հայն 
�  նի չար բն� թ յ� ն: Այս տե սանկ յ�  նից, ի թիվս այ լոց, �  շագ րավ է նա-
խորդ հղման մե ջ հի շա տակ ված Ա. Իս մայի լո վի հոդ վա ծը, ո ր� մ բո վան-
դակ ված տրա մա բա նա կան և մե  թո դա բա նա կան սխալ ներն ընդ հա ն� ր 
առ մամբ տի պա կան են հա յատ յա ց� թ յան մո լ� ց քով տար ված ադր բե ջան-
ցի հե ղի նակ նե րի հրա պա րա կ� մն  ե րին: Օ րի նակ, օբ յեկ տի վ� թ յան և գի-
տա կա ն� թ յան չա փա նիշ նե րով ա ռաջ նորդ վե լ�  պատ րանք ստեղ ծե լով՝ Ա. 
Իս մայի լովն  իր հոդ վա ծի հիմն  ա կան թե զե րից մե  կը (հայն �  նի ան մարդ-
կա յին հո գե բա րո յա կան նկա րա գիր, նա �  նի չար է� թ յ� ն, այ լա սեր ված է 
և  այլն) փոր ձ� մ է «հիմն  ա վո րել» ոչ թե ադր բե ջա նա կան կամ թ� ր քա կան )
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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հե ղի նակ նե րի տե սա կետ նե րի վկա յա կոչ մամբ, այլ՝ արևմտ յան կամ քրիս-
տո նեա կան աշ խար հը ներ կա յաց նող նե րի: 

Օ տա րերկր յա կամ այ լազ գի հե ղի նակ նե րին դի մե լն ան շ� շտ ող ջ�  նե-
լի է, սա կայն խնդիրն այն է, որ Ա. Իս մայի լո վը հա վա նա բար տրա մա բա-
ն� թ յան բ�  հա կան դա սըն թա ցը լավ չի սեր տել կամ դրան ընդ հան րա պես 
ծա նոթ չի ե ղել, քան զի, հա կա ռակ պա րա գա յ� մ, պետք է խ�  սա փեր «հա-
կա սող դեպ քե րը հաշ վի չառ նել» և «հապ ճեպ ընդ հան րա ց$ մն  եր կա-
տա րել» տրա մա բա նա կան սխալ նե րից: Բանն այն է, որ նշված հե ղի նա կը 
հի շա տա կ� մ է մի  շարք հայտ նի (օ րի նակ՝ Պ� շ կին և  այլն) և  ան հայ տ� թ-)
յա նը սահ մա նակ ցող մարդ կանց (օ րի նակ՝ Տ վեր դոխ լե բով, մի  ա նա ն� ն 
ֆրան սիա ցի ճա նա պար հորդ և  այլն) խոս քեր, ո րոն ց� մ հա յե րը ներ կա-)
յաց ված են բա ցա սա կան լ� յ սի ներ քո, իսկ դրան ցից ո րոշ նե ր� մ էլ գրե թե
այն պես, ինչ պես Հիտ լերն «Իմ պայ քա րը» գրք� մ բնո րո շել էր հրեա նե րին: 
Չ նա յած ս� յն «հա յա սե րը» շատ դեպ քե ր� մ իր կող մի ց հի շա տակ ված հե-
ղի նակ նե րի խոս քե րը հա վաս տող աղբ յ� ր նե րը չի նշ� մ, ո րոշ դեպ քե ր� մ 
էլ այդ խոս քե րը կա մա յա կան կեր պով է հաս կա ն� մ (օ րի նակ՝ Ա. Պ� շ կի նի 
« Վախ կոտ ես, ստր� կ ես, հայ ես դ� » ար տա հայ տ� թ յ�  նը109)9 ՝ այ ն�  ա մե -

109 Վստահաբար կարելի է ասել, որ Ա. Իսմայիլովը չի կարդացել Ա. Պ� շկինի «Տազիտ» 
անավարտ պոեմը: Իսկ եթե կարդացել է, ապա չի հասկացել կամ դրսևորել է մե կնաբանական 
վոլյ� նտարիզմ: Բանն այն է, որ Պ� շկինի գրչին պատկանող և ադրբեջանական 
քարոզչամե քենայի կողմի ց վկայակոչվող «Վախկոտ ես, ստր$ կ ես, հայ ես դ$ »
արտահայտ� թյ� նն իրական� մ վկայ� մ է ոչ թե այն մասին, որ Պ� շկինը հային համար� մ է 
վախկոտ �  ստրկամի տ, այլ այն մասին, որ ավազակ� թյ� նից �  թալանից, ազատազրկ� մի ց 
�  հպատակեց� մի ց, արյան վրեժից կամ մարդասպան� թյ� նից հրաժարվող որդ� ն լեռնական 
հայրը համար� մ է վախկոտ, ստրկամի տ և հայ: Այսինքն՝ «Տազիտ� մ» որդ� ն դատապարտող 
հայրն այն համոզմանն է, որ անպաշտպան մարդ� ն չթալանելը, փախած ստր� կին հետ չբերելը, 
ինչպես նաև մարդասպան� թյ� նից կամ, տվյալ դեպք� մ, արյան վրեժից հրաժարվելը բնորոշ է 
հային («Տազիտ� մ» որդին սեփական եղբորը սպանողին չսպանելը պատճառաբան� մ է նրանով, 
որ թշնամի ն «մե նակ էր, անզեն �  վիրավոր»), հակաս� մ է լեռնականի բարոյական� թյանը 
(այս մասին տե՛ս Գ. Բր$ տեան, Ալեքսանդր Պ� շկինի «Տազիտ» քերթ� ածը և դրա մէջ հայերին 
վերաբերող հատ� ածի վերլ� ծ� թիւնը (2012), http://www.anunner.com/grigor.brutyan): Ավելորդ 
չէ հիշատակել, որ սևագր� թյան նախնական տարբերակ� մ Պ� շկինը գրել է. «Վախկոտ ես, 
ստր$ կ ես, ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ես դ$ », ինչը ինքնին ամբողջացն� մ է վերը նշվածը: Հատկանշական 
է, որ ադրբեջանական աղբյ� րներ� մ հաճախ հանդիպող պ� շկինյան այս արտահայտ� թյ� նը 
չի � ղեկցվ� մ համապատասխան ստեղծագործ� թյան հիշատակմամբ (ամե ն դեպք� մ մե նք 
երբևիցե չենք հանդիպել նման հիշատակ� մն եր): Սա, հավանաբար, պայմանավորված 
է այն բանի գիտակց� մով, որ «Տազիտ»-ի ընթերց� մը կբացահայտի ադրբեջանական 
մե կնաբանական կամայական� թյ� նը:  
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նայ նիվ փաս տենք, որ ադր բե ջան ցի հե ղի նա կի թե զը հիմն  ա վոր վա ծ� թ յան 
տե սանկ յ�  նից քննա դա տ� թ յան չի դի մա ն� մ: Կաս կա ծից վեր է, որ մե ծ 
ցան կ� թ յան դեպ ք� մ կա րե լի է գտնել տար բեր ստեղ ծա գոր ծող նե րի, քա-
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի �  ան հատ նե րի ար տա բե րած ոչ «հա յա սի րա կան»
կամ հա յի կեր պա րը քննա դա տող մտքեր: Այս տեղ տա րօ րի նակ ո չինչ չկա: 
Էթ նի կա կան հե տե րոս տե րեո տի պե րը (ինչ են մտա ծ� մ տվյալ ազ գի ներ-
կա յա ց�  ցիչ նե րը այլ ազ գե րի մա սին) բա ցար ձա կա պես ն� յ նա կան չեն և)
կա րող են չհա մընկ նել, քան զի շատ դեպ քե ր� մ կոնկ րետ ազ գի ներ կա յա-
ց�  ցիչ նե րը այ լազ գի նե րի մա սին դա տ� մ են էթ նի կա կան ավ տոս տե րեո-
տի պե րի (ինչ են մտա ծ� մ տվյալ էթ նո սի կամ ազ գի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րը 
ի րենց մա սին) դիր քե րից կամ, այլ խոս քե րով, աշ խար հին նա յ� մ են ի րենց
ազ գա յին «քա րան ձա վից»: Ադր բե ջան ցի փոր ձա գետն իր «օբ յեկ տի վ� թ-
յամբ» հա մո զիչ կլի ներ այն դեպ ք� մ, ե թե ներ կա յաց նե լով հա յե րին պա-
խա րա կող, պի տա կա վո րող «մե  ծա ն� ն կամ հիաս քանչ» հե տա զո տող նե րի
(հոդ վա ծը կար դա լիս այն պի սի տպա վո ր� թ յ� ն է ա ռա ջա ն� մ, որ Իս մայի-
լո վը այս կամ այն հե տա զո տո ղի մե  ծ� թ յ�  նը պայ մա նա վո ր� մ է ար տա-
հայ տած մտքե րի հա յատ յա ց� թ յան աս տի ճա նով) խոս քե րը՝ չշրջան ցեր)
նաև այն մտա ծող նե րին կամ հե տա զո տող նե րին, ո րոնք հայ ժո ղովր դին 
կամ հա յի կեր պա րը ներ կա յաց րել են, մե ղմ ա սած, դրա կան լ� յ սի ներ քո:
Այ սինքն՝ օբ յեկ տի վ� թ յան հա վակ ն� թ յ� ն �  նե ցող փոր ձա գե տը պետք է 
ի մա նա հան րա հայտ հա կա սող դեպ քե րը և  ոչ թե լռ� թ յամբ կամ դի տա-
վո ր� թ յամբ շրջան ցի դրանք: Այս ա ռ�  մով հի շա տակ ման է ար ժա նի 17-րդ 
դա րի հայտ նի մտա ծող Ֆ րեն սիս Բե կո նի բե րած հետև յալ օ րի նա կը. տա-
ճա ր� մ ոմն  մե  կին (կաս կա ծա պաշ տին – Ա.Ս.) փոր ձ� մ են ա պա ց�  ցել )
Աստ ծո գո յ� թ յ�  նը և ց� յց են տա լիս այն մարդ կանց պատ կեր նե րը, ո րոնք
� խ տե լ�  շնոր հիվ փրկվել են վտան գա վոր նա վա բե կ� թ յան ժա մա նակ: 
Իսկ «սկեպ տի կը», իր հեր թին, պա հան ջ� մ է ց� յց տալ այն մարդ կանց 
պատ կեր նե րը, ո րոնք � խ տե լ� ց հե տո այ ն�  ա մե  նայ նիվ զոհ վել են այդ 
ն� յն նա վա բե կ� թ յան ժա մա նակ110:

Այ սինքն՝ ե թե ադր բե ջան ցի փոր ձա գե տի հա մոզ մամբ օ տա-
րերկր յա մի  շարք հե ղի նակ նե րի հա կա հայ կա կան մտքե րը խո-
ս� ն վկա յ� թ յ� նն են հա յե րի ստոր, գի շատ չա կան է� թ յան, ա պա 

110 Տե՛ս Ф. Бэкон,  Сочинения в 2 томах, т. 2, М.,  Мысль, 1978, с. 20.
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ին չի՞ ա պա ց� յցն են հա յե րի մա սին գեր մա նա ցի հայտ նի մտա-
ծող Ի. Կան տի111, ֆրան սիա ցի լ�  սա վո րիչ Շարլ Լ�  ի Մոն տեսք յո յի112,
Ջ. Բայ րո նի113, Վ. Բր յ�  սո վի114, Պետ րոս 1-ի115 և բազ մա թիվ այլ եր ևե լի նե րի 

111 Կանտը գր� մ 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 մի նչև Կորսոյի հրվանդանը Գվինեայի ափին. 
դա ց$ յց է տալիս այն բանիմաց և աշխատասեր ժողովրդի հատ$ կ ծագման մասին, 
որը հյ$ սիս-արևելքից մի նչև 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 
կողմի ց, որոնց մոտ լին$ մ են. դա ապաց$ ց$ մ է նրանց բնավոր$ թյան (որի նախնական 
ձևավոր$ մը մե նք արդեն ի վիճակի չենք հետազոտել) գերազանց$ թյ$ նը ներկայիս 
հ$ յների թեթևամի տ 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» ստեղծագործ� թյան «Ափերիդոնը և Աստարտան» հատված� մ 
Մոնտեսքյոն ներկայացն� մ է մի  ամ� սնական զ� յգի կյանքի պատմ� թյ� նը և նրանց օգն� թյ� ն 
ց� ցաբերած հայ վաճառականի խորապես մարդկային �  վեհ կերպարը՝ ի տարբեր� թյ� ն 
այլազգի վաճառականների: Հայ վաճառականը պատրաստ է ֆինանսական կոր� ստներ կրել 
հան� ն այն բանի, որպեսզի ամ� սինը կարողանա գեր� թյ� նից ազատել կնոջը և պահպանել 
իր ընտանեկան երջանկ� թյ� նը: Հաշվի առնելով այն, որ հայ առևտրական բ� րժ� ազիան 
17-18-րդ դարեր� մ Եվրոպայ� մ մե ծ հեղինակ� թյ� ն � ներ՝ Մոնտեսքյոն հայ վաճառականի 
կերպարը ոչ պատահական է ընտրել: Ավելին, կարող ենք անգամ նշել, որ այդ պատմ� թյան 
մե ջ 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 մի շտ պետք է մն ա ամե նահետաքրքիրներից մե կը 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` չդիմե լով վաշխառ$ թյան, և բոլոր պատիվն երը, որոնք կարող են շնորհվել նրան, 
ով գտնվ$ մ է ստրկ$ թյան մե ջ, առանց ինտրիգների» (մե ջբ. ըստ Հայտնի դասականները՝ 
հայերի մասին (2012), http://armenian.irib.ir/home1/2011-11-13-03-58-57/item/23675:
114 Վ. Բրյ� սովն  ասել է. «Հայաստանը ողջ մարդկ$ թյան հոգևոր կյանքի կենտրոններից մե կն 
է: Այն արժանի է $ շադր$ թյան ն$ յն չափով, ինչ չափով որ ամե նահիանալի ժողով$ րդների 
պատմ$ թյ$ նը, որոնք իրենց ինքն$ ր$ յն ավանդն են ներդրել մարդկ$ թյան մշակ$ յթի 
մե ջ» (մե ջբ. ըստ Հայտնի դասականները՝ հայերի մասին (2012), http://armenian.irib.ir/
home1/2011-11-13-03-58-57/item/23675): 
115 Պետրոս 1-ին են պատկան� մ հետևյալ խոսքերը. «Ազնիվ հայ ժողովրդին պահել 
առանձնահատ$ կ ողորմած$ թյամբ... Մենք հրամայել ենք նրանց վաճառական$ թյանը 
ոչ մի այն պաշտպանել, այլև առավել մե ծ շահի $  օգ$ տի համար որոշ առանձին 
արտոն$ թյ$ ններով էլ կօժտենք $  ամե նաողորմած ձևով բարյացակամ կլինենք» (մե ջբ. 
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դրա կան խոս քե րը, ո րոնք տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ են ադր բե ջա նա կան
քա րոզ չա մե  քե նա յի հա մար սի րե լի դար ձած նե րին:

Մի գ�  ցե, Իս մայի լո վին և ն րա մե  թո դա բա ն� թ յամբ ա ռաջ նորդ վող-
նե րին երբ ևի ցե բախտ չի վի ճակ վել ծա նո թա նա լ հա յե րի մա սին հայտ-
նի մտա ծող նե րի, գրող նե րի կամ գոր ծիչ նե րի դրվա տան քի խոս քե րին 
(ա ռաջ նորդ վենք «ան մե ղ» չի մա ց� թ յան կան խա վար կա ծով), սա կայն այս 
հան գա ման քը ևս չի կա րող խո ցե լի չդարձ նել նրանց փաս տար կո ղա կան 
ա պա րա տը կամ մե  թո դա բա ն� թ յ�  նը: Բանն այն է, որ հապ ճեպ ընդ հան-
րա ց� մն  եր կա տա րե լը կամ մի  քա նի դեպ քե րի հի ման վրա հե ռ� ն գնա ցող 
եզ րա կա ց� թ յ� ն ներ ա նե լը ն� յն պես գի տա կան հե տա զո տ� թ յան «տրա-
մա բա ն� թ յ�  նից» դ� րս է, տրա մա բա նա կան սխա լի դրսևո ր� մ: Հան գա-
մանք, ո րը հա յատ յաց քա րոզ չ� թ յ� ն ի րա կա նաց նող բազ մա թիվ հե տա-
զո տող նե րի պա րա գա յ� մ կար ծես ան տես վ� մ է կամ մո ռաց վ� մ:

Թե պետ ս� յն պա րագ րա ֆ� մ քննարկ ման հիմն  ա կան նյ�  թը Ադր բե-
ջա նի կրթա կան հա մա կար գ� մ հա յատ յա ց� թ յան դրսևո ր� մն  երն են, այ-
ն�  ա մե  նայ նիվ նշենք, որ Իս մայի լո վի մո տեց մանն � ղղ ված անդ րա դար ձը 
չի կա րե լի դի տար կել որ պես հե տա զո տա կան ա վե լոր դ� թ յ� ն, քա նի որ 
այն ընդ հա ն� ր գծե րով բնո րոշ է նաև Ադր բե ջա նի կրթա դաս տիա րակ չա-
կան հա մա կար գ� մ տեղ գտած հա յատ յաց թե զե րին, ինչն ա ռա վել հստակ 
կդառ նա հե տա գա շա րադ րան ք� մ: 

Ար դեն նշվել է, որ Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ�  նը պե տա կան մա-
կար դա կով խրա խ� ս վող և  ի րա կա նաց վող քա ղա քա կան կ� րս է, որն իր
ար տա հայ տ� թ յ� նն է գտել ինչ պես նա խադպ րո ցա կան, այն պես էլ դպրո-
ցա կան և  կրթական այլ հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ: Այս ա ռ�  մով պա տա հա-
կան չէ, որ նկա տի �  նե նա լով պատ մ� թ յան ժա մա նա կա կից ադր բե ջա նա-
կան դա սագր քե րը՝ Ի. Աբ բա սո վը գր� մ է, թե դրան ց� մ ««...պատ մա կան, 
ո խե րիմ թշնա մ$ » կեր պա րի կեր տ$  մը անց յա լի էթ նո պատ մա կան մո-
դե լի կենտ րո նա կան, կար ևո րագ $ յն մասն է, ո րի շ$ րջ էլ ձևա վոր վ$ մ 
է պատ մ$ թ յ$ ն ա ռար կա յի դա սա վան դ$  մը մի ջ նա կարգ դպրո ց$ մ»116: 
Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րի հան դեպ քննա դա տա կան լռակ յա ց� թ յ�  նը ոչ մի այն 

ըստ Հայտնի դասականները՝ հայերի մասին (2012), http://armenian.irib.ir/home1/2011-11-13-03-
58-57/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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վտան գա վոր է, այլև ո րո շա կի տ� րք է այ սօ րի նակ եր և� յ թների հե տա գա 
ար մա տա վոր մա նը: Պետք է փաս տել, որ Ադր բե ջա նը հա յատ յա ց� թ յան 
ար մա տա վոր մա նը մի տ ված իր կրթա կան և  այ լաբ ն� յթ աշ խա տանք նե-
ր� մ դրսևո ր� մ է ո րո շա կի զգ�  շա վո ր� թ յ� ն՝ հան դես գա լով ներ քին և  
ար տա քին լսա րան նե րի գոր ծո նը հաշ վի առ նե լ�  դիր քե րից: Բանն այն է, 
որ ե թե ներ քին լսա րա նին հաս ցեագր ված հրա պա րա կ� մն  ե ր� մ, քա րոզ-
չա կան բն� յ թի տեքս տե ր� մ նկա տե լի է ան կաշ կանդ հա յատ յա ց� թ յան 
փաս տը, ա պա ար տա քին լսա րա նին հաս ցեագր ված «հա ղոր դագ ր� թ-
յ� ն նե ր� մ» հիմն  ա կա ն� մ աչ քի են զարն� մ հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան, 
այ լա սի ր� թ յան, մար դա սի րա կան ար ժեք նե րի հան դեպ Ադր բե ջա նի հա-
վա տար մ� թ յան մա սին թե զե րը: Ի հար կե, սա չի նշա նա կ� մ, թե հար ևան 
պե տ� թ յ�  նը մի  ջազ գա յին հար թա կ� մ խ�  սա փ� մ է այն պի սի դր� յթ նե-
րից, ո րոնց հա մա տեքս տ� մ Հա յաս տա նը ներ կա յաց վ� մ է որ պես ագ րե-
սոր պե տ� թ յ� ն, իսկ հա յե րը՝ որ պես ե ղեռ նա գործ ներ: Օ րի նակ, ինչ պես 
ար դեն նշել ենք, Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի. Ա լի ևը տա րի ներ շա ր�  նակ մի -
ջազ գա յին տար բեր հար թակ նե ր� մ հետ ևո ղա կա նո րեն, սա կայն տար բեր 
ձևա կեր պ� մն  ե րով բարձ րա ձայ ն� մ է մի և ն� յն քա րոզ չա կան թե զը, ըստ 
ո րի Ադր բե ջա նը զոհն է հայ կա կան ագ րե սիա յի, իսկ ադր բե ջան ցի նե րը՝ 
հա յե րի «ցե ղաս պան ձեռ քի»: Հաս կա նա լի է, որ նման դր� յթ նե րը մի տ ված 
են մի  ջազ գա յին հան ր� թ յան առջև հա յի և հայ կա կան պե տ� թ յան (նե րի) 
մա սին բա ցա սա կան կար ծիք ձևա վո րե լ� ն, ար ցախ յան հա կա մար տ� թ-
յան հար ց� մ Ադր բե ջա նի դիր քերն ամ րապն դե լ� ն, սա կայն խնդրի լրջ� թ-
յ�  նը պետք է դի տար կել այլ հար թ� թ յան վրա: Բանն այն է, որ ար տա քին 
լսա րա նի մա կար դա կ� մ շա ր�  նակ շե փո րա հա րե լով տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա ն� թ յան, « Խո ջա լ�  ի ցե ղաս պա ն� թ յան» դր� յթ նե րը և ս պե կ� լ-
յա ցիա յի են թար կե լով իր կազ մ� մ տե ղաբ նիկ ժո ղո վ� րդ նե րի գո յ� թ յան
փաս տը՝ Ադր բե ջա նը մի  կող մի ց ջա ն� մ է արևմտ յան ար ժե հա մա կար գին 
հա վա տա րիմ, բայց զոհ դար ձած պե տ� թ յան ի մի ջ ձևա վո րել, իսկ մյ� ս 
կող մի ց՝ շե ղել մի  ջազ գա յին հան ր� թ յան �  շադ ր� թ յ�  նը երկ ր� մ օ րըս տօ-
րե խո րա ցող հա յատ յա ց� թ յան փաս տից:

Ադր բե ջանն իր կրթա կան քա ղա քա կա ն� թ յան մա կար դա կ� մ ևս հան-
դես է գա լիս վերն ար տա հայտ ված քա րոզ չա կան թե զի դիր քե րից, սա-
կայն՝ նո րա նոր շեշ տադ ր� մն  ե րով: Ե թե ար տա քին լսա րա նի մա կար դա-
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կ� մ այդ թեզն ա ռա վե լա պես մի տ ված է հա կա ռա կոր դի հե ղի նա կազրկ-
մա նը, ա պա ներ քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ՝ ար ժե քա յին մի աս նա կան 
պլատ ֆորմ կամ հայ րե նա սի ր� թ յան, ար դա ր� թ յան, խի զա խ� թ յան և
այլ ո րակ նե րի ինք նա տիպ ըմբռ ն� մ ձևա վո րե լ� ն: Ա վե լին, ե թե ար տա-
քին լսա րա նին հաս ցեագր ված հա ղոր դագ ր� թ յ� ն նե ր� մ այս թեզն ըստ 
է� թ յան շրջա նառ վ� մ է « Հա յաս տա նը, հա յե րը այս պի սին կամ այն պի-
սին են» հա մե  մա տա բար զգ�  շա վոր, ա պա ներ քին լսա րա նի մա կար դա-
կ� մ այն մա տ� ց վ� մ է « Հա յաս տանն $  հա յե րը չա րի քի աղբ յ$ ր են
և մար դա սի ր$ թ յ$ նն $  հայ րե նա սի ր$ թ յ$  նը են թադ ր$ մ են դրանց 
վե րա ց$ մ» ծայրահեղ �  խիստ վտան գա վոր մո տեց ման դիր քե րից: Այ-
սինքն՝ եթե ար տա քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ հա յե րին �  Հա յաս տա նը
պի տա կա վո րող թե զե րով Ադր բե ջա նը փոր ձ� մ է սե փա կան մո տե ց� մ-
նե րի ար դա ր� թ յ�  նը ամ րագ րել, ա պա ներ քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ՝ 
հա յատ յա ց� թ յ�  նը լե գի տի մաց նել: Պա տա հա կան չէ, որ դաս տիա րակ-
չա կան բն� յ թի ադր բե ջա նա կան պատ մվածք նե ր� մ, հե քիաթ նե ր� մ ըն-
թեր ցո ղը կա րող է ար ձա նագ րել բա րի և չար �  ժե րի մի ջև պայ քա րի ար-
դիա կա նաց ված տար բե րակ նե րի փաս տը, որ տեղ չա րի մարմն  ա ց� մ կամ 
չա րի քի աղբ յ� ր են հա մար վ� մ հա յե րը: Ա վե լին, ադր բե ջա նա կան քա րոզ-
չա մե  քե նան ար տա քին և ներ քին լսա րա նի գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված՝ 
չա րի, ա նար դա ր� թ յան, ագ րե սի վ� թ յան, ան մարդ կայ ն� թ յան ս� բ յեկ տի 
ո րոշ ման հար ց� մ հան դես է գա լիս էթ նի կա կա նի և  ինս տի տ$  ցիո նալ-
պե տա կա նի տար բե րակ ման դիր քե րից: Ե թե ար տա քին լսա րա ն� մ շեշ-
տը դրվ� մ է ինս տի տ�  ցիո նալ-պե տա կա նի վրա, Հա յաս տանն �  իր իշ-
խա ն� թ յ� ն ներն են հիմն  ա կա ն� մ տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղ� թ յա նը 
սպառ նա ցող և մի  ջազ գա յին նոր մե  րը խախ տած դե րա կա տար նե րը (ե թե 
հաշ վի չառ նենք Ա լի ևի հայ տա րա ր� թ յ� նն այն մա սին, թե հա մայն հա-
յ� թ յ� նն է Ադր բե ջա նի թշնա մի ն), ա պա ներ քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ 
թշնա մի ն ո րոշ վ� մ է էթ նի կա կան գոր ծո նի դիր քե րից: Այս դեպ ք� մ պայ-
քա րի թի րա խը ոչ թե սոսկ մո նոէթ նիկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տ� թ յ� նն 
է, այլ՝ հա մայն հա յ� թ յ�  նը: Բա րի և չար դ�  ալ հա մա կար գ� մ հայն է հան-
դի սա ն� մ աշ խար հա քանդ, ա պա կա ռ�  ցո ղա կան, այ լա սեր ված էակ, ո րի 
դեմ պայ քարն ա վանդ է ոչ մի այն սե փա կան պե տ� թ յան �  ժո ղովր դի,
այլև հա մայն մարդ կ� թ յան դրա կան ա պա գան կեր տե լ�  գոր ծ� մ: Ցա վա լի
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է, սա կայն դի ցա րա րա կան տար րեր բո վան դա կող կրթա կան այ սօ րի նակ 
քա ղա քա կա ն� թ յամբ Ադր բե ջա նը հան դես է գա լիս ռա սիզ մի  �  նա ցիզ մի  
հետ ընդ հան ր� թ յան դիր քե րից, ո րն ի րա կա ն� մ վտան գ� մ է ոչ մի այն 
տա րա ծաշր ջա նա յին խա ղա ղ� թ յ�  նը, այլև նպաս տ� մ է արևմտ յան ար-
ժե հա մա կար գին խորթ և մար գի նալ ար ժեք ներ �  նե ցող «քա ղա քա ցի նե-
րի» ձևա վոր մա նը: Իսկ այս ա մե  նը վկա յ� մ է այն մա սին, որ շար քա յին 
ադր բե ջան ցին, նո րա հաս սե ր� նդն ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի 
ազ դե ց� թ յամբ ի րա պես վտան գ� մ են ի րենց ա պա գան, քան զի, ինչ պես 
կա սեր գեր մա նա ցի մտա ծող Լայբ նի ցը, «ներ կան մշտա պես հղի է ա պա-
գա յով»: Իսկ ադր բե ջա նա կան ներ կան կոչ ված է հաս տա տե լ� , որ Ադր բե-
ջա նի ժո ղովր դա վա րա կան և  եվ րո պա կան ար ժե հա մա կար գին հա մա հ� նչ 
ա պա գան խիստ կաս կա ծա հա ր� յց է, քան զի հա մա գոր ծակ ց� թ յան տրա-
մա բա ն� թ յամբ ա ռաջ նորդ վող մե  րօր յա աշ խար հ� մ էթ նոմ շա կ�  թա յին 
կամ ազ գա յին պատ նեշ ներ ծնող դի ցե րով սե ր� նդ դաս տիա րա կե լը կա-
րող է հան գեց նել կոր ծա նա րար ինք նա մե  կ�  սաց ման: 

Ճիշտ է, Ադր բե ջա նը մե ր ժ� մ է ի րեն հաս ցեագր ված մե  ղադ րանք նե րը և 
փոր ձ� մ է մի  ջազ գա յին հան ր� թ յա նը ներ կա յա նալ մար դա սի րա կան ար-
ժեք նե րով ա ռաջ նորդ վող պե տ� թ յան կար գա վի ճա կով, սա կայն ի րո ղ� թ-
յ� նն այն է, որ պաշ տո նա պես հռչակ վա ծի և  ի րա կա նաց վո ղի մի ջև գո յ� թ-
յ� ն �  նի անջր պետ, ին չի խո ս� ն վկա յ� թ յ� նն են Ադր բե ջա նի օ րենսդ-
ր� թ յ�  նը և կր թա կան ծրագ րե րի, դա սագր քե րի բո վան դա կ� թ յ�  նը, 
ադր բե ջան ցի պաշ տոն յա նե րի այ լա սի ր� թյ� ն և հանդ� րժողական� թյ� ն 
«փաստող» խոս քերն �  այ լատ յա ց� թ յ�  նը խո րաց նող գոր ծե րը: Աս վածն
ա ռա վել ա ռար կա յա կան կդառ նա, ե թե հա տ� կ անդ րա դառ նանք Ադր-
բե ջա ն� մ լ� յս տե սած դա սագր քե րի, �  ս� մն  ա կան ձեռ նարկ նե րի, ման-
կա կան գրա կա ն� թ յան բո վան դա կ� թ յա նը, ին չը վերն աս վա ծի ի րե ղեն 
ա պա ց� յցն է: Այս ա ռ�  մով �  շագ րավ և խիստ ար ժե քա վոր է հայ կա կան 
կող մի  ստեղ ծած www.azerichild.info է լեկտ րո նա յին կայ քը, որ տեղ ըն թեր-
ցո ղը կա րող է հան դի պել հա ր� ստ փաս տա կան նյ�  թի՝ վերց ված ադր-
բե ջա նա կան աղբ յ� ր նե րից: Ընդ ո ր� մ, այդ աղբ յ� ր նե րը հիմն  ա կա ն� մ 
բո վան դա կ� մ են ոչ թե սոսկ այս կամ այն հե ղի նա կի տե սա կե տը, այլ Ադր-
բե ջա նի պե տա կան մո տե ց�  մը, քա նի որ նյ�  թե րի մե ծ մա սը տպագր վել 
է պե տա կան կա ռ� յց նե րի ե րաշ խա վո ր� թ յամբ: Բա ցի այդ, ան հա տա կան 
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մո տե ց�  մը ար տա ցո լող նյ�  թե րից շա տե րի պա րա գա յ� մ էլ կա րող ենք 
ա սել, որ դրանց հետ և� մ կա րե լի է նկա տել պե տ� թ յան «ներ կա յ� թ յ� -
նը», քա նի որ Ադր բե ջա նի օ րենսդ ր� թ յան պա հանջ նե րի հրա պա րա կա յին 
խախտ ման դրսևո ր� մ հան դի սա ցող ան հատ հե ղի նակ նե րի տե սա կետ-
նե րը մն � մ են ան պա տիժ: Այ սինքն՝ ադր բե ջա նա կան ԶԼՄ-նե րի, կրթա-
կան հա մա կար գի շրջա նակ նե ր� մ կա րե լի է ար ձա նագ րել Ադր բե ջա նի 
օ րենսդ ր� թ յան բազ մա թիվ դր� յթ նե րի տո տալ խախտ ման և  ան պատ ժե-
լի� թ յան արդ յ� ն ք� մ այդ խախ տ� մն  ե րը հետ ևո ղա կա նո րեն շա ր�  նա կե-
լ�  ի րո ղ� թ յ� նը: Աս վածն ա ռա վել պարզ կդառ նա, ե թե ներ կա յաց նենք 
Ադր բե ջա նի օ րենսդ ր� թ յան մի  քա նի կե տեր, ո րոնք վե րա բե ր� մ են ե րե-
խա նե րի դաս տիա րա կ� թ յան և  այ լատ յա ց� թ յան հետ կապ ված հար ցե-
րին: Օ րի նակ՝ Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե րի մա սին Ադր բե ջա նի Հան րա պե-
տ� թ յան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` յ$  րա քանչ յ$ ր ե րե խա $  նի
զար գա նա լ$  և  ազ գա յին $  հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րին հա մա պա-
տաս խան, մար դա սի ր$ թ յան և բա րո յա կա ն$ թ յան սկզբ$ նք նե րի հի-
ման վրա դաս տիա րա կ$ թ յ$ ն ստա նա լ$  իրավ$ նք: Այդ ն� յն օ րեն քի 
հա մա ձայն՝ ե րե խա նե րի շրջա ն$ մ ար գել վ$ մ է ֆիլ մե  րի, գրա կա ն$ թ-
յան և  այլ մի  ջոց նե րի տա րա ծ$ մն  $  ց$  ցադ ր$  մը, ո րոնք քա րո զ$ մ 
են բռն$ թ յ$ ն, բռնա պե տ$ թ յ$ ն և  այլն117: Ինչ վե րա բե ր� մ է այ լատ յա-
ց� թ յա նը, ա պա Ադր բե ջա նի Հան րա պե տ� թ յան քրեա կան օ րենսգր քի 
154 հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա մա ձայն նվա զա գ� յն աշ խա տա վար ձի հար յ� -
րա պա տի կից մի նչև հինգ հար յ�  րա պա տի կի չա փով տ�  գանք կամ մի նչև 
մե կ տա րով � ղ ղիչ աշ խա տանք ներ է նա խա տես ված այն դեպ քե ր� մ, երբ 
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա հա վա սա ր� թ յ�  նը խախտ վ� մ է՝ կախ ված ռա-
սա յա կան, ազ գա յին, կրո նա կան, լեզ վա կան, սե ռա յին պատ կա նե լ� թ յ� -
նից, ծա գ�  մի ց և  այլն118: Ան շ� շտ, օ րենսդ րա կան այս տո ղե րը ար ժա նի են
դրվա տան քի, սա կայն խնդիրն այն է, որ օ րեն քի պա հանջ նե րի �  ադր բե-
ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ առ կա է մե ծ ջրբա ժան: Նախ՝ Ադր բե ջա նի 
նա խադպ րո ցա կան, դպրո ցա կան և  այլ հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ ե րե խա նե-
րի դաս տիա րա կ� թ յան ըն թաց ք� մ ո րո շա կիո րեն բա ցաս վ� մ են հա մա-

117 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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մարդ կա յին ար ժեք նե րը, մար դա սի ր� թ յ� նն �  բա րո յա կա ն� թ յ�  նը: Բա-
ցի այդ, Ադր բե ջա ն� մ խախտ վ� մ են ազ գա յին փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի 
ի րա վ� նք նե րը, իսկ հայ կա կան ծա գ� մ �  նե նա լը գոր ծա զ� րկ դառ նա լ� , 
վտանգ ված կյանք �  նե նա լ�  և  այլ բա ցա սա կան եր և� յթ նե րի պատ ճառ 
կա րող է հան դի սա նալ: Ռա սիզ մի  և  ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան դեմ եվ-
րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի 2011թ. զե կ� յ ց� մ նշվ� մ է, որ Ադր բե ջա ն� մ 
ապ րող էթ նիկ հա յե րը ա ռօր յա կյան ք� մ են թարկ ված են վտանգ նե րի, իսկ 
ԶԼՄ-նե րի քա ղա քա կա ն� թ յ� նն �  Ադր բե ջա նի պաշ տո նա կան գա ղա փա-
րա խո ս� թ յ�  նը հան գեց րել են նրան, որ հայ լի նե լը հա մար վ� մ է վի րա-
վո րա կան, իսկ հայ կա կան ծագ ման մա սին հայ տա րա ր� թ յ�  նը կա րող է 
ան գամ դա տա կան հե տաքն ն� թ յան պատ ճառ հան դի սա նալ119լ : Ա վե լին, 
ադր բե ջա նա կան www.pia.az կայ ք� մ տեղ գտած « Վար կա բե կող փաստ 
կրթա կան հա մա կար գ$ մ» խո րագ րով նյ�  թ� մ ո րո շա կիո րեն քննա դատ-
վ� մ է կրթ� թ յան նա խա րար Մի սիր Մար դա նո վը, քա նի որ նա «Ադր բե-
ջա նի նո րա հաս սերն դի դաս տիա րա կ$ թ յան գոր ծը վստա հել է թ$ ր քե-
րի թշնա մ$ ն» (պարզ վել էր, որ Բաք վի թիվ 246 դպրո ցի տնօ րե նը մայ րա-
կան գծով հա յ�  հի Էլ զա Թա գի ևան է): Կայ քը զար մանք է ար տա հայ տ� մ
առ ե ղե լ� թ յ� ն՝ ձևա կեր պե լով հետև յալ հռե տո րա կան հար ցը. «Ինչ պե՞ս 
կա րե լի է վստա հել մե ր ա պա գա յի՝ ե րե խա նե րի կրթ$ թ յան և հայ րե-
նա սի րա կան դաս տիա րա կ$ թ յան գոր ծը խառ նա ծին հա յ$  հ$ ն»120: 
Ակն հայտ է, որ այս հրա պա րա կ� մն  ադր բե ջա նա կան օ րեն քի պա հան ջի 
խախտ ման կոչ է բո վան դա կ� մ, քա նի որ Ադր բե ջա նի քա ղա քա ցին իր 
հայ կա կան ծագ ման պատ ճա ռով դի տարկ վ� մ է աշ խա տան քա յին գոր-
ծ�  նե� թ յ� ն ծա վա լե լ�  տե սանկ յ�  նից ոչ ի րա վա հա վա սար այլ քա ղա-
քա ցի նե րի հա մե  մատ: Այ սինքն՝ Ադր բե ջա նի քա ղա քա ց�  ի րա վ� նք նե րը
կախ վա ծ� թ յան մե ջ են դրվ� մ նրա էթ նի կա կան պատ կա նե լ� թ յ�  նից, 
ինչն օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա հա վա սա ր� թ յան գա ղա փա րա կան 
մե ր ժ� մն  է կամ խախ տ�  մը: Պա տա հա կան չէ, որ ադր բե ջան ցի ազ գագ-
րա գետ Ս ևիլ Հ�  սեյ նո վան իր՝ « Հեն րիխ Բ յո լի հիմն  ադ րա մի » կող մի ց հրա-
տա րակ ված «Էթ նի կա կան պատ կա նե լ$ թ յ$  նը որ պես կար գա վի ճակ 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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ս տիգ մա. հա յե րը հետ խորհր դա յին Բաք վ$ մ» խո րագ րով հե տա զո տ� թ-
յան մե ջ նշ� մ է, որ հայ կա կան էթ նի կա կան ինք ն� թ յ�  նը հետ խորհր դա-
յին Բաք վ� մ ստիգ մա տի զա ցիա յի121 է են թարկ վել: Այ սինքն՝ հա մա ձայն 
Հ�  սեյ նո վա յի՝ Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան դաշ տը ներ թա փանց ված է 
այն գա ղա փա րա խո ս� թ յամբ, որ Բաք վի ստիգ մա տի զաց ված բնա կիչ նե-
րը (նկա տի �  նի հա յե րին) վտանգ են ներ կա յաց ն� մ և բա ցա սա կան հ� յ-)
զեր ա ռա ջաց ն� մ: «ԶԼՄ-նե ր$ մ, ինչ պես նաև ա ռօր յա կյան ք$ մ,- գր� մ
է Հ�  սեյ նո վան,- մե նք լս$ մ ենք ստիգ մա տի զաց ված հա յե ցա կար գեր՝ 
«պատ մա կան թշնա մի  ներ», «փոք րիկ հայ տա կանք», « Խա չիկ» և  այլն:
Կա րե լի է ա սել, որ էթ նի կա կան պատ կա նե լ$ թ յ$  նը դառ ն$ մ է ո րակ, 
ո րը տար բե րա կ$ մ է Բաք վի հա յե րին քա ղա քի այլ բնա կիչ նե րից և Ադր-
բե ջա նի այլ քա ղա քա ցի նե րից»122: 

Վե րա դառ նա լով ս� յն պա րագ րա ֆի հիմն  ա կան հար ցին՝ Ադր բե ջա նի 
կրթա կան հա մա կար գ� մ հա յատ յա ց� թ յա նը, փաս տենք, որ վեր ջինս �  նի 
մի  շարք ախ տա նիշ եր, ո րոնք կա րե լի է ներ կա յաց նել հետև յալ խմբե րով.

– Պատ մա գի տա կան կամ պատ մամ շա կ$  թա յին: Այս ախ տա նիշ ե րը 
դրսևոր վ� մ են պատ մ� թ յան դա սագր քե րի, պատ մա գի տա կան հե տա զո-
տ� թ յ� ն նե րի բո վան դա կ� թ յան մա կար դա կ� մ: Դ րան ց� մ հա յե րը հետ-
ևո ղա կա նո րեն ներ կա յաց վ� մ են որ պես տա րա ծաշր ջա նա յին «հյ�  րեր», 
պատ մա զ� րկ և մ շա կ�  թա կոր ծան ժո ղո վ� րդ:

– Էթ նո հո գե բա նա կան: Այս ախ տա նիշ ը հստակ դրսևոր վ� մ է տա-
րաբ ն� յթ գրա կա ն� թ յան մե ջ հա յի էթ նո հո գե բա նա կան նկա րագ րի ներ-
կա յաց ման ժա մա նակ: Ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան հետ ևո ղա կա-
նո րեն ար մա տա վո ր� մ է չա րի քի աղբ յ� ր հան դի սա ցող հա յի բնա զան ցա-
կան կեր պա րը, ո րի հա մա տեքս տ� մ հայ լի նե լը դառ ն� մ է բա ցա սա կան 
ո րա կի ար տա հայ տ� թ յ� ն: Ընդ ո ր� մ, հա յի կեր պա րի ա րա տա վո ր�  մը 
հա ճախ տե ղի է �  նե ն� մ «բա ցա սա կան ընտ րան քի» մե  թո դով: Բանն
այն է, որ ինչ պես ԶԼՄ-նե րը, այն պես էլ �  ս� մն  ա կան գրա կա ն� թ յ�  նը

121 Առաջացել է հ� նական ծագ� մ � նեցող ստիգմա բառից: Նշանակ� մ է պիտակավոր� մ, 
հիմն ական� մ բացասական այս կամ այն հատկ� թյան ասոցաց� մը 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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ներ կա յաց ն� մ կամ ստեղ ծ� մ են ո րո շա կի բա ցա սա կան հա մա տեքստ, 
որ տեղ գլխա վոր դե րա կա տա րը հայն է: Օ րի նակ, ադր բե ջա նա կան ԶԼՄ-
նե րը լ�  սա բա ն� մ են հա յաս տան յան կամ մի  ջազ գա յին այն պի սի ի րա-
դար ձ� թ յ� ն ներ, ո րոնք �  նեն բա ցա սա կան նշա նա կ� թ յ� ն և  առնչ վ� մ 
են հա յե րի հետ կամ վկա յ� մ են հա յե րի «արատների» կամ «թ�  լ� թ յան» 
մա սին (հան ցա գործ հա յի կող մի ց կա տար ված սպա ն� թ յ� ն, հայ մար զիկ-
նե րի պար տ� թ յ� ն, ՀՀ զին ված �  ժե ր� մ զին վո րի մահ և  այլն):

Մինչ դեռ այն լ�  րե րը, որ տեղ կա րե լի է ար ձա նագ րել հա յե րի ձեռք բե-
ր� մն  ե րը, ՀՀ ա ռա ջըն թա ցը123 և  այլն, վճռա կա նո րեն շրջանց վ� մ են: Իսկ 
դա նշա նա կ� մ է, որ ադր բե ջա նա կան լսա րա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տ� թ յան և հա յե րի մա սին բա ժին է ընկ ն� մ ա ռա վե լա պես բա ցա սա կան 
հ� յ զեր և տ րա մադր վա ծ� թ յ� ն ա ռա ջաց նող տե ղե կատ վ� թ յ� ն: 

– Բա րո յա գի տա կան: Այս ախ տա նիշ ը դրսևոր վ� մ է ա ռա քի ն� թ յ� ն, 
հայ րե նա սի ր� թ յ� ն, մար դա սի ր� թ յ� ն, հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յ� ն և բա-
րո յա գի տա կան տե սանկ յ�  նից կար ևո ր� թ յ� ն ներ կա յաց նող այլ հաս կա-
ց� թ յ� ն նե րի ադր բե ջա նա կան ըմբռ ն� մն  ե րի մա կար դա կ� մ: Օ րի նակ՝ 
Ադր բե ջա ն� մ հայ րե նա սի ր� թ յ�  նը են թադ ր� մ է ոչ այն քան սեր դե պի 
հայ րե նի քը, սե փա կան մշա կ� յ թը, որ քան ա տե լ� թ յ� ն հա յե րի հանդեպ: 
Այս տե սանկ յ�  նից վերս տին պետք է հի շել Ռ. Սա ֆա րո վի օ րի նա կը, ո րը 
Ադր բե ջա ն� մ մե  ծա մա սամբ ըն դ� ն վեց որ պես հե րոս, որ պես ազ գա յին 
ո գ�  խորհր դա նիշ, ա ռա քի ն� թ յան և բա րո յա կան ո րակ նե րի կրող: Ա վե-
լին, մահ մե  դա կան (ադր բե ջան ցի) ե րե խա նե րի դաս տիա րա կ� թ յան, բա-)
րո յա կան կողմն  ո րո շ� մն  ե րի հետ կապ ված լրջա գ� յն խնդիր նե րը հա տ� կ
�  շադ ր� թ յան են ար ժա նա ցել ա վե լի քան մե կ դար ա ռաջ: Այս ա ռ�  մով 
հատ կան շա կան է Ու զեիր Գա ջի բե կո վի՝ իր և մի  ե րի տա սարդ մ�  ս� լ մա նի 
մի ջև երկ խո ս� թ յան ձևով գրված «Այս տե ղից-այն տե ղից» հոդ վա ծը, ո րի 
հատ ված նե րից մե  կ� մ հե ղի նա կը �  շագ րավ հա մե  մա տ� թ յ� ն է անց կաց-
ն� մ մի  կող մի ց ռ� ս և հայ, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ մահ մե  դա կան (ադր բե ջան-
ցի) ե րե խա նե րի ըն տա նե կան դաս տիա րա կ� թ յ� ն նե րի մի ջև: Ըստ Գա ջի-)
բե կո վի, հայ և ռ� ս ե րե խա նե րը տա նը դաս տիա րակ վ� մ են գրա գետ և 
կիրթ մայ րե րի կող մի ց, ժա մա նա կին են քն� մ, ո գ� , բա րո յա կա ն� թ յան 
123 Օրինակ՝ հայ շախմատիստների օլիմպիական չեմպիոն դառնալը, ֆ� տբոլի ՀՀ ազգային 
հավաքականի հաղթանակը, արցախյան զորահանդեսը, մի ջազգային զեկ� յցներ� մ ՀՀ 
առաջընթացի մասին թեզերը և այլն:
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և ֆի զի կա կան ա ռող ջ� թ յան հա մար պի տա նի խա ղա լիք նե րով են խա-
ղ� մ, լս� մ են հո գ�  և  ա ռող ջ� թ յան հա մար հիաս քանչ ե րաժշ տ� թ յ� ն, 
առնչվ� մ հայտ նի ման կա վարժ նե րի կող մի ց հա տ� կ ե րե խա նե րի հա մար 
գրված պատմ վածք ների, պոեմն  երի, ա ռաս պել ների: Բա ցի այդ, լս� մ են 
ծնող նե րի բա րո յախ րա տա կան ճա ռե րը, ի րենց տան բա րե կիրթ և բա նի-
մաց հյ�  րե րի զր� յց նե րը և  այլն124: Մինչ դեռ այլ է պատ կե րը մահ մե  դա կան
(ադր բե ջան ցի) ե րե խա նե րի պա րա գա յ� մ: ) «Այն, ինչ նրանք լս$ մ են,-
գր� մ է Գա ջի բե կո վը,- կեղ տոտ հայ հո յանք ներ և վի րա վո րանք ներ են,
ինտ րիգ ներ և  ան պատ վա բեր բա ռեր են: Ն րանց տե սա ծը մե  ծե րի վատ 
ա րարք ներն են, նրանց ա մե  ն$  րեք շրջա պա տ$ մ են կեղտն $  կեղ տաջ-
րե րը, նրանք խա ղ$ մ են փո շոտ և հո ղոտ վայ րե ր$ մ, նրանց հա մար 
որ պես խա ղեր են հան դի սա ն$ մ... կատ վին խեղ դե լը, շա նը հար վա ծե-
լը, մկնե րի վրա նավթ լցնելն $  այ րե լը: Այս պի սով, մի նչ մե ր ե րե խա նե-
րը դպրոց կհա ճա խեն՝ նրանց «տ$ նն ար դեն քանդ ված է»: Այ սինքն՝ 
նրանք հենց ար մատ նե րից են դաս տիա րա կ$ թ յ$  նից զ$ րկ և դ րա հա-
մար ստա ն$ մ ենք տխ$ ր արդ յ$ նք: Ա հա թե ին չ$ մ է մե ր դժբախ տ$ թ-
յ$  նը՝ հա սա րա կ$ թ յան մե ջ»125: 

Թ վարկ ված խմբե րի ախ տա նիշ ե րը մի մ յանց հետ սեր տո րեն կապ ված 
են, գտնվ� մ են ներ դաշ նակ մի աս ն� թ յան մե ջ, ինչն ա վե լի արդ յ�  նա վետ 
է դարձ ն� մ հա յատ յա ց� թ յան ար մա տա վոր մանն � ղղ ված ջան քե րը: 

Ար դեն նշվել է, որ պատ մ� թ յան ադր բե ջա նա կան դա սագր քե ր� մ
ադր բե ջան ցի նե րը ներ կա յաց վ� մ են որ պես տա րա ծաշր ջա նի հնաբ նակ 
ժո ղո վ� րդ, ո րը հա մառ պայ քար է մղել օ տար զավ թիչ նե րի դեմ, տ�  ժել է 
տար բեր դա վադ ր� թ յ� ն նե րից և մե ծ ա վանդ է �  նե ցել մարդ կ� թ յան քա-
ղա քակր թա կան զար գաց ման գոր ծ� մ: Պա տա հա կան չէ, որ հետ խորհր-
դա յին երկր նե րի պատ մ� թ յան դպրո ցա կան դա սագր քե րի �  ս� մն  ա սի-
ր� թ յան արդ յ� նք նե րի վե րա բեր յալ զե կ� յ ցի հա մա ձայն՝ «...բա ցա ռ$ թ-
յամբ Բե լա ռ$  սի և Հա յաս տա նի (պա կաս չա փով)՝ մն ա ցած երկր նե րը
գնա ցել են նո րա հաս սերն դին ազ գա յնա կան մե կ նա բա ն$ թ յամբ պատ-
մ$ թ յ$ ն դա սա վան դե լ$  ճա նա պար հով, ո րը հիմն  ված է հին ժո ղո վ$ րդ 
լի նե լ$ , նախ նի նե րի բարձր մշա կ$  թա յին ա ռա քե լ$ թ յան և «ո խե րիմ 

124 Տե՛ս У. Гаджибеков, Наше несчастье в умме (2012), http://azerichild.info/publicism_02.html
125 Ն� յն տեղ� մ: 
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թշնա մ$ » դի ցե րի վրա»126:
Պատ մա կան կեղ ծա րա ր� թ յ� ն նե րի և սե փա կան պատ մ� թ յան նո րո-

վի ներ կա յաց մամբ՝ ադր բե ջա նա կան դա սագր քերը նո րա հաս սերն դի մոտ 
ձևա վո ր� մ են պատ մա կան այն պի սի «հար թակ», որ տեղ հա յե րը կա մա թե 
ա կա մա պետք է հան դես գան ագ րե սո րի, այ լատ յա ցի, մար դատ յա ցի կար-
գա վի ճա կով: Ե թե պատ մ$ թ յան ճշմա րիտ շա րադր ման դեպ ք$ մ բա ցա-
հայտ վ$ մ են դրա կան և բա ցա սա կան կեր պար նե րը, խա ղա ղա սեր ներն 
$  այ լատ յաց նե րը, ա պա դրա կեղծ ման պա րա գա յ$ մ ստեղծ վ$ մ են այդ 
կեր պար նե րը: Իսկ սա նշա նա կ� մ է, որ պատ մ� թ յան  ադր բե ջա նա կան 
դա սագր քե րի բո վան դա կ� թ յ� նն ա ռա վե լա պես մի տ ված է ադր բե ջան-
ցի նե րի մոտ նոր ես-կոն ցեպ ցիա ձևա վո րե լ� ն կամ ար մա տա վո րե լ� ն և
դ րա հա մա տեքս տ� մ հա յի թշնա մա կան կեր պա րը ստեղ ծե լ� ն, հիմն  ա վոր 
դարձ նե լ� ն: «Այն,- ա ս� մ է ադր բե ջան ցի պատ մա բան Ա. Յ�  ն�  սո վը,- թե 
ինչ պես են հա յե րը ներ կա յաց վ$ մ (ադր բե ջա նա կան) դա սագր քե ր$ մ՝ 
ռա սիզմ է: Այդ ե րե խա նե րը կմե  ծա նան ա տե լ$ թ յամբ, հան դ$ ր ժո ղա-
կան չեն լի նի»127: Հա յե րի բա ցա սա կան բն�  թա գի րը չի սահ մա նա փակ-
վ� մ սոսկ պատ մ� թ յան դա սագր քե րի մա կար դա կ� մ, քան զի Ադր բե ջա նի 
կրթա կան հա մա կար գ� մ հա յե րին պի տա կա վո րող բո վան դա կ� թ յան կա-
րե լի է հան դի պել տար բեր ա ռար կա նե րի գծով նա խա տես ված դա սագր-
քե ր� մ կամ �  ս� մն  աօ ժան դակ նյ�  թե ր� մ: Օ րի նակ, ադր բե ջան ցի Մ. 
Գ յ�  նեշ լին քննա դա տե լով ադր բե ջա նա կան դա սագր քե րի բո վան դա կ� թ-
յ�  նը, ըստ է� թ յան ց� յց է տա լիս, որ դրան ց� մ հայ րե նա սի ր� թ յան ո գով 
դաս տիա րա կ� մն  անց ն� մ է զա վեշ տի սահ ման նե րը: Դ րա վկա յ� թ յ�  ննե-
րից է ադր բե ջա նա կան դպրոց նե ր� մ կեն սա բա ն� թ յ� ն ա ռար կա յի հա-
մար նա խա տես ված դա սա գիր քը128, ո րի հե ղի նակ նե րը նպա տակ �  նեին 
«գործ նա կան աշ խա տանք նե րի (լա բո րա տոր աշ խա տանք ներ, թես տեր, 

126 Освещение общей истории России и народов постсоветских стран в школьных 
учебниках истории новых независимых государств, М., 2009, с. 5.
127 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
128 9-րդ դասարանցիների համար նախատեսված «Կենսաբան$ թյ$ ն-մարդ: Լաբորատոր 
աշխատանքներ» դասագիրքը հաստատվել է 2003թ. Ադրբեջանի Հանրապետ� թյան 
կրթ� թյան նախարար� թյան գիտամե թոդական հանձնաժողովի «Կենսաբան� թյ� ն» 
սեկցիայի նիստի ժամանակ:
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խնդիր ներ, խաչ բա ռեր) օգ ն� թ յամբ ձևա վո րել սո վո րող նե րի տե սա կան )
գի տե լիք նե րը և դաս տիա րա կել հայ րե նա սեր ան հատ ներ»129: Ող ջ� -
նե լի է, երբ տար բեր ա ռար կա նե րի դա սագր քե րը մի տ ված են նաև ար-
ժեք ներ ձևա վո րե լ� ն, սա կայն ս� յն դա սագր ք� մ քա րոզ վող հայ րե նա սի-
ր� թ յ�  նը կա ռ� ց ված է հայ կա կան թե մա տի կա յի շ� րջ՝ ա շա կերտ նե րին 
հա կա հայ կա կան տրա մադր վա ծ� թ յ� ն հա ղոր դե լ�  տրա մա բա ն� թ յամբ: 
Հան գա մանք, ո րը կար ծես հեր թա կան վկա յ� թ յ� նն է այն բա նի, որ Ադր-
բե ջա ն� մ հայ րե նա սի ր� թ յ�  նը չափ վ� մ է հա կա հայ կա կա ն� թ յամբ կամ 
դրա աս տի ճա նով: Աս վածն ա ռա վել հիմն  ա վոր կդառ նա, ե թե վերս տին 
անդ րա դառ նանք Մ. Գ յ�  նեշ լիին: Վեր ջինս վկա յա կո չ� մ է դա սագր քի
« Հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի բն$  թա գի րը», « Հա կիրճ տե ղե կ$ թ-
յ$ ն ներ ար յան և  ար յ$  նաս տեղծ հա մա կար գի մա սին», « Հա կիրճ տե-
ղե կ$ թ յ$ ն ներ շնչա ռա կան հա մա կար գի մա սին» բա ժին նե րը, ո րոն ց� մ 
դա սագր քի հե ղի նակ նե րը ա շա կերտ նե րին հայ րե նա սի րա կան ո գով դաս-
տիա րա կե լ�  հա մար ա ռա ջար կ� մ են հետև յալ խնդիր նե րը կամ հար ցե րը 
(դրանք կներ կա յաց նենք բա ռա ցիո րեն).

– Ո՞վ կա րող է նշել ղա րա բաղ յան պա տե րազ մ� մ վեր ջ� յթ նե րը կորց-
րած հաշ ման դամն  ե րի մո տա վոր թի վը:

– Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի պա տե րազ մ� մ 20-21 տա րե կան ե րի տա սարդ-
նե րը թշնա մ�  �  շադ ր� թ յ�  նը շե ղե լ�  նպա տա կով նետ վ� մ էին բարձր
ժայ ռե րից: Չ նա յած բ� ժ մա նը՝ նրանք հաշ ման դամն  եր են: Շա տե րի ստո-
րին վեր ջ� յթ նե րը չեն շարժ վ� մ, առ կա է ան մի  զա պա հ� թ յ� ն: Բա ցատ-
րեք պատ ճա ռը: 

– 1992թ. ղա րա բաղ յան ի րա դար ձ� թ յ� ն նե րի ժա մա նակ թշնա մ� ց 
փախ չող մարդ կանց խ� մբն (ե րե խա ներ, դե ռա հաս ներ, հղի կա նայք, ծե-
ր�  նի ներ) �  ժե րի նե րա ծին չա փով վա զ� մ էին դե պի ան տառ ներ, լեռ ներ, )
հո վիտ ներ: Ն շեք այդ մարդ կանց սրտի բա բախ յ� ն նե րի մո տա վոր թի վը և
բա ցատ րեք պատ ճա ռը: 

– Զան գե զ�  րից ադր բե ջան ցի նե րին վտա րե լիս յ�  րա քանչ յ� ր երկ րոր-
դի վի ճա կը վա տա ն� մ էր և  ար հես տա կան շնչա ռ� թ յան կա րիք էր զգաց-
վ� մ: Ո մանք տեղ չհա սան, ո մանք կեն դա նի մն ա ցին: Բա ցատ րեք մարդ-

129 Մեջբ. ըստ М. Гюнешли, МАРксизм – МАРданизм (2012), http://azerichild.info/books_03.html
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կանց հետ կա տար վա ծի պատ ճա ռը130: 
Զա վեշ տի հաս նող այս ձևա կեր պ� մն  ե րից շա տե րի պա րա գա յ� մ 

հստակ կա րե լի է ար ձա նագ րել ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի հա-
կա հայ կա կան թե զե րից շա տե րը, ո րոնք դի դակ տիկ «նպա տա կա հար մա-
ր� թ յան» և հայ րե նա սի ր� թ յան գա ղա փա րի հո վա ն�  ներ քո կրթա կան 
հաս տա տ� թ յ� ն նե րը վե րա ծ� մ են այ լատ յա ց� թ յան կրթօ ջախ նե րի: 
Բանն այն է, որ, օ րի նակ, վերոբերյալներից 2-րդ կե տով ակ նարկ վ� մ է
հայ կա կան  ագ րե սիա յի, դա ժա ն� թ յան և Ար ցա խի ադր բե ջա նա պատ կա-
ն� թ յան մա սին, քան զի 20-21 տա րե կան ան դա մա լ� յծ ե րի տա սարդ նե րի 
հե րո ս� թ յ� ն նե րը բնո րոշ են հայ րե նի բնօր րա նը ար տա քին ագ րե սո րից 
պաշտ պա նո ղի, խա ղաղ բնակ չ� թ յա նը հնա րա վոր ոչն չա ց�  մի ց փրկո ղի 
վար քագ ծին: 3-րդ կե տը ց� յց է տա լիս, որ թշնա մի  հա յից փախ չ� մ էին 
ե րե խա նե րը, դե ռա հաս նե րը, հղի կա նայք և ծե ր�  նի նե րը, ին չը լա տենտ 
վկա յ� թ յ� նն է հա յե րի ա նօ րի նակ դա ժա ն� թ յ� ն նե րի, ան պաշտ պան 
մարդ կանց ոչն չաց նե լ�  նպա տա կադ ր� թ յան (հա մա ձայն ադր բե ջա նա-
կան քա րոզ չա մե  քե նա յի՝ ե րե խա նե րը, հղի կա նայք և ծե ր�  նի նե րը մար-
դաս պան հա յե րի ան մե ղ զո հերն էին նաև Խո ջա լ�  ի դեպ քե րի ժա մա նակ):
4-րդ կե տով ա շա կերտ նե րին այն մի տքն է սեր ման վ� մ կամ հի շեց վ� մ, 
որ ադր բե ջան ցի նե րը հա յե րի կող մի ց վտար վել են Զան գե զ�  րից՝ ի րենց 
«պատ մա կան հայ րե նի քի» մի  հատ վա ծից և  այլն: Ակն հայտ է, որ այս
խնդիր նե րի շնոր հիվ ադր բե ջան ցի ա շա կերտ նե րի հա մար հայ րե նա սի-
ր� թ յ�  նը կա րող է դառ նալ հա յատ յա ց� թ յան հա մար ժե քը, քա նի որ, դա-
տե լով դա սագր քի հե ղի նակ նե րի ձևա կեր պած հար ցե րից, հայ րե նա սեր 
ադր բե ջան ցի ձևա վո րե լ�  հա մար անհ րա ժեշտ են մար դաս պան հա յի և  
ադր բե ջան ցի զո հի կեր պար նե րը: Ե թե հար ևան պե տ� թ յան մե ջ ան գամ 
կեն սա բա ն� թ յ� ն ա ռար կան է ծա ռա յ� մ հա կա հայ կա կան ո գով հայ րե-
նա սեր ներ կեր տե լ�  գոր ծին, ա պա մն � մ է պատ կե րաց նել, թե հա յատ յա-
ց� թ յան ինչ պի սի նե ր� ժ են բո վան դա կե լ�  հ�  մա նի տար ա ռար կա նե րի 
դա սագր քե րը կամ դրանց հետ կապ ված գրա կա ն� թ յ�  նը:

Չ նա յած վե րոգր յալ դա սա գիր քը վե րա բե ր� մ էր 9-րդ դա սա րան ցի-
նե րին, սա կայն դա չի նշա նա կ� մ, թե հա յե րի մա սին հի շա տա կ� մն  ե րը 
սկսվ� մ են բարձր դա սա րան նե րից: Հայ կա կան թե մա տի կան Ադր բե-

130 Տե՛ս ն� յն տեղ� մ:
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ջա նի պատ կան կա ռ� յց նե րը շրջա նա ռ� թ յան մե ջ են դրել ան գամ նա-
խադպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե րի դեպ ք� մ: Օ րի նակ՝ Ֆ. Քո չար լիի 
ան վան Հան րա պե տա կան ման կա կան գրա դա րա նի գի տա մե  թո դա կան և 
Ս. Վ� ր ղ�  նի ան վան Կենտ րո նա կան գրա դա րա նի մե  թո դա կան բա ժին-
նե րի մշա կած « Նա խադպ րո ցա կան և դպ րո ցա կան տա րի քի ե րե խա նե-
րի հայ րե նա սի րա կան դաս տիա րա կ$ թ յան մե  թո դա կան ձեռ նար կը» և
«Ե րե խա նե րին հայ րե նա սի րա կան ո գով դաս տիա րա կե լ$  մե  թո դա կան
ձեռ նար կը» խո ս� ն վկա յ� թ յ� նն են այն բա նի, որ դեռևս 3 տա րե կա-
նից սկսած` ադր բե ջան ցի ե րե խա նե րը «ծա նո թա ն� մ» են հա յե րի բա ցա-
սա կան կեր պա րին, դաս տիա րակ վ� մ են վրե ժի և  ա տե լ� թ յան ո գով: Այդ
ձեռ նարկ նե ր� մ բեր ված են կոնկ րետ սցե նար ներ և վա րող նե րի շ� ր թե րից
ար տա բեր ման են թա կա բա ռեր �  ար տա հայ տ� թ յ� ն ներ, ո րոն ց� մ հա-
յերն �  նեն ի րենց �  ր� յն տե ղը: Օ րի նակ՝ հա յ� թ յ�  նը բա ռա ցիո րեն բնո-
րոշ վ� մ է որ պես դա րի ա ղետ, իսկ ե րե խա նե րին հայ րե նա սի րա կան ո գով 
դաս տիա րա կե լ�  և ն րանց մոտ քա ղա քա ցիա կան դիր քո րո շ� մ ձևա վո րե-
լ�  հա մար կար ևոր վ� մ է «Ով քե՞ր են հա յե րը և  ո՞րն է մե ր քա ղա քա ցիա-
կան պարտ քը», «Ո՞վ է լավ մար դը», «Ե՞րբ է տե ղի $  նե ցել Խո ջա լ$  ի 
ող բեր գ$ թ յ$  նը»  թե մա նե րով քննար կ� մն  ե րի անց կա ց�  մը131: 

Ինչ վե րա բե ր� մ է Ադր բե ջա նի պատ մ� թ յան դա սագր քե րին, ա պա
դրան ց� մ հա յատ յա ց� թ յան մա սին ըստ է� թ յան «խոս տո վա ն� մ» են 
հենց հե ղի նակ նե րը կամ ե րաշ խա վո րե լ�  ի րա վա ս� թ յ� ն �  նե ցող նե րը:
Օ րի նակ՝ IWPR (Institute for War and Peace Reporting) մի  ջազ գա յին կազ-)
մա կեր պ� թ յան պաշ տո նա կան կայ քի հրա պա րա կ� մն  ե րից մե  կ� մ բեր-
ված են 10-րդ դա սա րա նի պատ մ� թ յան դա սագր քի հե ղի նակ Թո ֆիկ 
Վե լի ևի132 հետ հար ցազ ր� յ ցից ո րոշ դրվագ ներ, որ տեղ նա ըն դ�  ն� մ է, 
որ դա սագր ք� մ «ճշմար տ� թ յ�  նը» ներ կա յաց նե լ�  հա մար օգ տա գոր ծել 
է բա ցա սա կան ե րանգ �  նե ցող ար տա հայ տ� թ յ� ն ներ: «Այդ պի սի բա ռե-
րը,- ա ս� մ է Վե լի ևը,- հա յե րի մա սին ճշմա րիտ պատ կե րա ց$ մ են ստեղ-
ծ$ մ: Ե թե ես նրանց չներ կա յաց նեի այդ պես, ա պա ստիպ ված կլի նեի 

131 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 
132 Բաքվի պետական համալսարանի սլավոնական երկրների պատմ� թյան ամբիոնի վարիչն է: 
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խե ղաթ յ$  րել պատ մ$ թ յ$  նը»133: Հ րա պա րակ ման մե ջ նշվ� մ է նաև, որ 
Վե լի ևի «լեզ վին» հա րիր ար տա հայ տ� թ յ� ն ներ օգ տա գործ վ� մ են նաև
11-րդ դա սա րա նի դա սագր ք� մ, որն ընդգր կ� մ է ար ցախ յան պա տե րազ-
մի  շրջա նը և  որ տեղ հայ կա կան զոր քերն ան վան վ� մ են ֆա շիս տա կան: 
Ադր բե ջա նի կրթ� թ յան նա խա րա ր� թ յան �  ս� մն  ա կան ձեռ նարկ նե րի և 
հ րա տա րա կ� թ յ� ն նե րի բաժ նի վա րիչ Ֆաիկ Շահ բազ լիի հա վաստ մամբ, 
պատ մ� թ յան դա սագր քե րի հա մար մի ակ պա հան ջը ե ղել է այն, որ տեքս-
տ� մ վի րա վո րա կան ար տա հայ տ� թ յ� ն ներ չլի նեն, դա սագր քե րը պետք 
է նպաս տեն ոչ թե ա տե լ� թ յան, այլ ժո ղովր դա վա ր� թ յան �  հան դ� ր ժո-
ղա կա ն� թ յան ձևա վոր մա նը134: Ան շ� շտ, դրվա տան քի ար ժա նի է ադր բե-
ջան ցի պաշ տոն յան, երբ խո ս� մ է հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յ� ն սեր մա նող 
դա սագր քե րի անհ րա ժեշ տ� թ յան մա սին: Ա վե լին, նրա խոս քե րը կար ծես 
բխ� մ են Ադր բե ջա նի Հան րա պե տ� թ յան ընդ հա ն� ր կրթ� թ յան հա յե ցա-
կար գից: Վեր ջի ն� մ նշված է, որ հան րակր թա կան հաս տա տ� թ յան շրջա-
նա վարտն այն մարդ է, որն ի թիվս այլ ո րակ նե րի՝ «դրսևո ր$ մ է հան դ$ ր-
ժո ղա կան, նրբազ գաց և  ար դար վե րա բեր մ$ նք մարդ կանց, ազ գա յին 
ա վան դ$ յթ նե րի և սո վո ր$ յթ նե րի հան դեպ»135: Ա վե լին, մի ջ նա կարգ 
կրթ� թ յա նը նվիր ված բաժ ն� մ նպա տակ է սահ ման ված՝ սո վո րող նե րի 
մոտ «...հար գա լից և հան դ$ ր ժո ղա կան վե րա բեր մ$ նք սեր մա նել հա-
մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի, մարդ կանց ի րա վ$ նք նե րի և  ա զա տ$ թ-
յ$ ն նե րի հան դեպ»136: Փաս տաթղ թա յին այս ձևա կեր պ� մն  ե րը պետք է 
արժ եվո րել, սա կայն ե թե հաշ վի առ նենք ադր բե ջա նա կան ի րո ղ� թ յ� ն նե-
րը՝ ստիպ ված պետք է փաս տենք, որ այդ փաս տա թ� ղթն �  նի դեկ լա րա-
տիվ բն� յթ: Պա տա հա կան չէ, որ Ֆ. Շահ բազ լին, անդ րա դառ նա լով պատ-
մ� թ յան ադր բե ջա նա կան դա սագր քե ր� մ հա յե րի առն չ� թ յամբ «ա հա բե-
կիչ», «ա վա զակ», «ֆա շիստ», «թշնա մի » բա ռե րի գոր ծած մա նը, կար ծես 
ար դա րա ն� մ է՝ ա սե լով, որ դրանք չեն խախ տ� մ իր նշած սկզբ� ն քը:  
«Այդ բա ռե րը,- ա ս� մ է Շահ բազ լին,- ար տա ցո լ$ մ են փաս տե րը: Դ րանք 

133 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 ն� յն տեղ� մ:
135 Концепция (национальный куррикулум) общего образования Азербайджанской 
Республики (2013), http://www.edu.gov.az/view.php?lang=ru&menu=78 
136 Ն� յն տեղ� մ:
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հա յե րի հան դեպ ան հան դ$ ր ժո ղա կա ն$ թ յ$ ն չեն ա ռա ջաց ն$ մ, չեն 
ակ նար կ$ մ այն մա սին, որ հայ ժո ղո վ$ րդն իր ամ բող ջ$ թ յան մե ջ կա-
տա րել է հան ցա գոր ծ$ թ յ$ ն ներ: Դ րանք պար զա պես ց$ յց են տա լիս 
հան ցա գոր ծ$ թ յ$ ն կա տա րող նե րի ազ գ$ թ յ$  նը»137:

Այս պա րա գա յ� մ ա ռա ջա ն� մ են մի  շարք հար ցեր. կա՞ն արդ յոք այն-
պի սի հե տա զո տ� թ յ� ն ներ, ո րոնք ա պա ց�  ց� մ են, որ այ դօ րի նակ բա ռե-
րի գոր ծա ծ�  մը չի հան գեց ն� մ հա յե րի հան դեպ ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ-
յան ձևա վոր ման, ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված «հան ցա գործ նե րի» ազ գ� թ-
յ�  նը ա նընդ հատ շեշ տե լ�  անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը, ին չո՞ւ է «հան ցա գոր ծի» 
ազ գ� թ յան հի շա տա կ�  մը հա ճախ �  ղեկց վ� մ կամ փո խա րին վ� մ ազ-
գ� թ յան շեշտ մամբ, ին չո՞ւ Ադր բե ջա ն� մ շրջա նառ վող կրթա կան գրա կա-
ն� թ յան մե ջ բա ցա սա կան եր և� յթ նե րը ներ կա յաց վ� մ են հա յի մի  ջո ցով, 
բազ մա թիվ հե քիաթ նե ր� մ բա ցա սա կան կեր պար նե րը հա յեր են: Ա վե լին, 
հան դ� ր ժո ղա կան և մար դա սեր սե ր� նդ դաս տիա րա կող ադր բե ջան ցի 
պաշ տոն յան ինչ պե՞ս պետք է բա ցատ րի, օ րի նակ, Ադր բե ջա նի մի ջ նա կարգ 
դպրոց նե ր� մ ար տա դա սա րա նա յին ըն թեր ցա ն� թ յան հա մար ե րաշ խա-
վոր ված Է. Զեյ նալ լիի « Հա յը» պատմ ված քը, որ տեղ հե ղի նա կը մե րթ հի շո-
ղ� թ յ�  նը կորց րած և թ� ր քի ինք նա գի տակ ց� թ յ� ն �  նե ցող հա յի, մե րթ էլ 
էթ նիկ թ� ր քե րի շ� ր թե րով պի տա կա վո ր� մ է հա մայն հա յ� թ յ�  նը, բայց 
ոչ հան ցա գոր ծին՝ հի շա տա կե լով նրա ազ գ� թ յ�  նը:

Դժ վար է պատ կե րաց նել ադր բե ջան ցի ե րե խա նե րի հ�  մա նիզմն  �  
հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յ�  նը, ե թե նրանք դաս տիա րակ վ� մ են նշված 
պատմ ված ք� մ տեղ գտած «հա յե րը ստոր են և ն րանց բո լո րին պետք 
է ոչն չաց նել», «հա յե րին պետք է ջնջել երկ րի ե րե սից» ար տա հայ տ� թ-
յ� ն նե րով, հա յե րին տրվող «շ$ ն», «ար նա խ$ մ», «դա ժան», «գո ղի ար-
յ$ ն $  նե ցող», «կեղ տոտ ար յ$ ն $  նե ցող» և  այլ պի տակ նե րի138 ո գով: 
Դժ վար է պատ կե րաց նել նաև այն դեպ ք� մ, երբ, ինչ պես փաս տ� մ է ադր-
բե ջան ցի լրագ րո ղ�  հի Ուլ քեր Իս մա յիլ գի զին, ադր բե ջա նա կան դա սագր-
քե րից հան վել են չա րի նկատ մամբ բա ր�  հաղ թա նա կի մա սին պատ մող 
ա վան դա կան հե քիաթ նե րը139, սո վո րա կան ման կա կան սյ�  ժե նե րը և փո-

137 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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խա րե նը մտցվել են ազ գա յին տո նե րը, Խո ջա լ�  ի ող բեր գ� թ յան և Մ� -
բա րի զի մա սին պատմ վածք նե րը: « Մենք,- գր� մ է Իս մա յիլ գի զին,- հա-
յե րի հան դեպ ա տե լ$ թ յան հիմ քի վրա դաս տիա րա կե լով մի  ամ բողջ
սե ր$ նդ՝ չենք կա րող մե ր ողջ գի տակ ցա կան կյան քը կա ռ$  ցել թշնա-
մ$ ն $ ղղ ված հա կա քա րոզ չ$ թ յան վրա: Երբ վա ղը խա ղա ղ$ թ յ$ ն 
հաս տատ վի (հաշ վի առ նե լով պատ մ� թ յ�  նը` այդ հե ռան կա րը ա վե լի քան 
հա վա նա կան են հա մա ր� մ)` այդ պի սի ջա նա սի ր$ թ յամբ էլ ստիպ ված 
ենք լի նե լ$  հանգց նել մե ր ա տե լ$ թ յան զգա ց$  մը»140: 

Ի հար կե, ժո ղովր դա վա րա կան զար գաց ման ճա նա պարհ անց նե լ�  
հայտ ներ կա յաց րած ցան կա ցած հա սա րա կ� թ յան կամ պե տ� թ յան մե ջ 
կա րող են գո յ� թ յ� ն �  նե նալ մար գի նալ խմբեր, ո րոնք հան դես են գա լիս 
ծայ րա հե ղա կա ն� թ յան, այ լատ յա ց� թ յան, ռա սա յա կան �  ազ գա յին աս-
տի ճա նա կար գե րի պաշտ պա ն� թ յան դիր քե րից: Սա կայն պա րա դոք սալն 
այն է, որ ԵԽ ան դամ Ադր բե ջա նը, ո րը պա տեհ ա ռի թը բաց չի թող ն� մ իր 
հան դ� ր ժո ղա կան և ժո ղովր դա վա րա կան լի նե լը բարձ րա ձայ նե լ�  հա մար՝ 
ի րա կա ն� մ մար գի նա լաց ն� մ է այն խմբե րին, ո րոնց հա մար էթ նի կա կան 
ան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յ�  նը, ստիգ մա տի զա ցիան, այ լատ յա ց� թ յան հիմ-
քով ձևա վոր ված հայ րե նա սի ր� թ յ� նն ա նըն դ�  նե լի են: Պա տա հա կան չէ, 
որ սե փա կան հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յ�  նը «փաս տե լ� » հա մար պաշ տո-
նա կան Բա ք� ն շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դրեց Ադր բե ջա ն� մ 30000 հա յե րի 
գո յ� թ յան թե զը (ի հար կե, ար տա քին լսա րա նի հա մար), սա կայն ներ քին 

գրական ստեղծագործ� թյան նմ� շ հանդիսացող», «հայրենասիր� թյ� ն, անկեղծ� թյ� ն, 
ազնվ� թյ� ն և հոգ�  մաքր� թյ� ն» դաստիարակող «Իլհամի  և Ֆարիզայի պատմ� թյ� նը» 
հեքիաթ� մ ընթերցողը ավանդական հեքիաթներին բնորոշ բար�  և չարի պայքարի փոխարեն 
կարող է ծանոթանալ ադրբեջանական քարոզչամե քենայի թեզերի հիման վրա կառ� ցված 
սյ� ժեի: Բանն այն է, որ այստեղ ռ� սները և հայերը հանդես են գալիս թալանչիների և 
արյ� նարբ�  էակների կարգավիճակ� մ՝ դաժանաբար սպանելով ծերերին և երեխաներին, 
թալանելով և ավերելով հանդիպած ամե ն բան: Ավելին, հայի ստոր� թյ� նը և դաժան� թյ� նը 
դրսևորվ� մ է նաև այն ժամանակ, երբ գլխավոր հերոսի ընկերները (նրանցից մե կը հայ է) 
սրիկայաբար և դաժանաբար սպան� մ են Իլհամի ն՝ չարաշահելով նրա վստահ� թյ� նը: 
Ադրբեջանի կրթ� թյան նախարար� թյան տրամաբան� թյամբ՝ ազգային ատել� թյան
«չտանող», «հանդ� րժողական� թյ� ն և հայրենասիր� թյ� ն սերմանող» այս հեքիաթը 
ներառված է մանկավարժական բ� հերի � սանողների � ս� մն ական ձեռնարկներ� մ և 
դպրոցական ծրագր� մ (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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լսա րա նի հա մար շա ր�  նա կ� մ է լե գի տի մաց նել թշնա մի  հա յի կեր պա րը: 
Այ սինքն՝ էթ նի կա կան փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե րի հետ կապ ված խնդիր նե րի 
մա սով պաշ տո նա կան Բա ք� ն ար տա քին լսա րա նին ներ կա յա ն� մ է ա ռա-
վե լա պես քա ղա քա ցիա կա նի, մի նչ դեռ ներ քին լսա րա նին՝ էթ նի կա կա նի 
ա ռաջ նա հեր թ$ թ յան դիր քե րից: Մի կող մի ց խո ս� մ է էթ նիկ փոք րա մաս-
ն� թ յ� ն նե րի հան դեպ հո գա ծ� թ յան և  անխտ րա կան վե րա բեր մ� ն քի մա-
սին, իսկ մյ� ս կող մի ց թշնա մի  է հռչա կ� մ էթ նիկ փոք րա մաս ն� թ յ� ն նե-
րի ներ կա յա ց�  ցիչ նե րից մե  կին՝ հա յե րին (հենց Ադր բե ջա նի նա խա գահ Ի. 
Ա լի ևը 2012թ. հա մաշ խար հա յին հա յ� թ յա նը հրա պա րա կավ թշնա մի  հռչա-
կեց): Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րը վկա յ� մ է այն մա սին, որ Ադր բե ջա նի քա րոզ չա մե -
քե նան ներ քին և  ար տա քին լսա րան նե րի մա կար դա կ� մ քա ղա քա ցիա կա-
նի և  էթ նի կա կա նի ար հես տա կան տար բե րակ ման  քա ղա քա կա ն� թ յամբ 
վաղ թե � շ լ� րջ խնդիր նե րի առջև է կանգ նե լ� : Չ նա յած Ադր բե ջանն իր 
«նավ թա յին» դի վա նա գի տ� թ յամբ մի  ջազ գա յին մա կար դա կ� մ այ սօր կա-
րո ղա ն� մ է ո րո շա կիո րեն խ�  սա փել ար ժա նի քննա դա տ� թ յ�  նից, սա-
կայն դա չի նշա նա կ� մ, թե հայ կա կան կող մը պետք է դա դա րեց նի Ադր-
բե ջա նի ռա սիս տա կան քա րոզ չ� թ յան մա սին բարձ րա ձայ ն� մն  ե րը: Դա 
հնա րա վո ր� թ յ� ն կտա մի  կող մի ց խնդի րը մի  ջազ գա յին հար թակ տե ղա-
փո խել, տար բեր կա ռ� յց նե րի �  ան հատ նե րի շրջա նակ նե ր� մ դիս կ� ր սի 
նա խադր յալ ներ ստեղ ծել և, ին չ�  ոչ, մյ� ս կողմի ց հար վա ծել ադր բե ջա նա-
կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի «գրպա նին»: 
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Հայտ նի է, որ ար ցախ յան հա կա մար տ� թ յան խա ղաղ կար գա վոր մա նը 
մի տ ված բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ց� մ առ այ սօր լ� րջ հա ջո ղ� թ յ� ն ներ 
չեն ար ձա նագր վել: Այս ի րո ղ� թ յ�  նը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես բա նակ-
ցող կող մե  րի դիր քո րո շ� մն  ե րի ընդգծ ված ան հա մա պա տաս խա ն� թ յամբ, 
այն պես էլ նրա նով, որ կող մե  րից մե  կը՝ Ադր բե ջա նը, շ� րջ եր կ�  տաս նամ-
յակ աչ քի է ընկ ն� մ ա պա կա ռ�  ցո ղա կան քայ լե րով:  Բանն այն է, որ ադր-
բե ջա նա կան կող մը խա ղաղ բա նակ ց� թ յ� ն նե րին մաս նակ ցե լ� ն զ�  գա-
հեռ և սե փա կան ժո ղովր դին խա ղա ղ� թ յան նա խա պատ րաս տե լ�  փո խա-
րեն՝ հետ ևո ղա կա նո րեն ի րա գոր ծ� մ է հա յատ յաց պե տա կան քա ղա քա-
կա ն� թ յ� ն, �  ժե ղաց ն� մ է ռազ մա կան հռե տո ր� թ յ�  նը: Իսկ դա վկա յ� մ 
է այն մա սին, որ բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ց� մ Ադր բե ջա նի ներգ րավ վա-
ծ� թ յ� նն �  նի նաև ի մի  տա ցիոն բն� յթ, քա նի որ բա նակ ցո ղի «խա ղա-
ղա սի ր� թ յ�  նը» չի կա րող �  ղեկց վել բաղ ձա լի խա ղա ղ� թ յ�  նը վտան գող 
այ լատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յա նը հա վա տար մ� թ յամբ: Կաս կա ծից վեր է, 
որ Ադր բե ջա ն� մ հըն թացս խո րա ցող հա յատ յա ց� թ յ�  նը լ� րջ մար տահ-
րա վեր է հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րի, հա մայն հա յ� թ յան և, ին չ�  ոչ, 
մար դա սի ր� թ յան, այ լա սի ր� թ յան ար ժեք նե րը հա րա զա տած և  այ լա հարգ 
պե տ� թ յ� ն նե րի, խմբե րի հա մար: Ի րո ղ� թ յ� ն, ո րի հան դեպ քննա դա-
տա կան լռակ յա ց� թ յ�  նը մի  կող մի ց կա րող է ա ռա վել ան կաշ կանդ դարձ-
նել Ադր բե ջա նի այ լատ յաց գոր ծ�  նե� թ յ�  նը, իսկ մյ� ս կող մի ց՝ վտան գել 
փաս տա ցի ան կախ Ար ցա խի և ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հե տա գա գո յ� թ յ� -
նը, ինք նիշ խան պե տ� թ յ� ն նե ր� մ նրանց ինք նադրս ևոր ման և ս տեղ ծա-
գոր ծա կան ինք նաի րաց ման ի րա վ� ն քը: Իսկ այս ա մե  նը վկա յ� մ է այն 
մա սին, որ ներ քին և  ար տա քին լսա րան նե րի մա կար դակ նե ր� մ Ադր բե-
ջա նի հա կա հայ կա կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը կա րիք �  նի ոչ մի այն սոսկ 
փաստ ման, այլև՝ վեր լ$ ծ ման և  ի մաս տա վոր ման: Դա հնա րա վո ր� թ յ� ն 
կտա Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան ա հա բեկ չ� թ յան դեմ հա մա կարգ ված 
և ծ րագ րա յին պայ քար մղե լ կամ հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րին պար տադ-
րած տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մ� մ պար տ� թ յ� ն նե րից խ�  սա փե լ:

Վե րը նշված հան գա մանք նե րի գի տակ ց�  մով պայ մա նա վոր ված՝ ս� յն  

ԵԶՐԱԿԱՑ�  � Ն
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�  ս� մն  ա սի ր� թ յան մե ջ հա տ� կ վեր լ�  ծ� թ յան նյ� թ է դար ձել Ադր բե ջա-
նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գը, ո րը հիմն  ա կա ն� մ 
դի տարկ վել է ծա գ$ մն  ա բա նա կան և բո վան դա կա յին մա կար դակ նե ր� մ: 
Նշ ված մա կար դակ նե րից ա ռա ջի ն� մ վեր լ� ծ վել են Ադր բե ջա նի հա յատ-
յաց քա ղա քա կա ն� թ յան նա խադր յալ նե րը: Այ սինքն՝ այն գոր ծոն նե րը,
ո րոնք նպաս տել են Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յան տա րած մանն �  ար-
մա տա վոր մա նը և պայ մա նա վո րել են ադր բե ջա նա կան իշ խա ն� թ յ� ն նե րի
հա մար հա յատ յաց քա ղա քա կան կ� ր սի որ դեգր ման անհ րա ժեշ տ� թ յ�  նը: 
Ինչ վե րա բե ր� մ է բո վան դա կա յին մա կար դա կին, ա պա այս տեղ քննվ� մ
և ց� յց են տրվ� մ հա յատ յա ց� թ յան ա ռար կա յա կան դրսևո ր� մն  ե րը, 
դրանց տո տա լ� թ յ�  նը: Բա ցի այդ, նո րո վի դա սա կարգ վ� մ և վեր լ� ծ վ� մ
են ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նա յի հա կա հայ կա կան թե զե րը, վեր-
հան վ� մ է այդ թե զե րի հա մա կար գի կա ռ� ց ման տրա մա բա ն� թ յ�  նը: 

Ամ փո փե լով ս$ յն հե տա զո տ$ թ յան արդ յ$ նք նե րը՝ կա ռանձ նաց-
նեինք հետև յալ հիմն  ա կան եզ րա կա ց$ թ յ$ ն նե րը.

1. Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ�  նը պե տա կա նո րեն ի րա գործ վող քա-
ղա քա կան կ� րս է: Այն չի կա րե լի դի տար կել սոսկ որ պես այս կամ այն 
մար գի նալ խմբի գա ղա փա րա խո ս� թ յան բն�  թագ րա կան գիծ: Ա վե լին, 
Ադր բե ջա ն� մ մար գի նալ են դառ ն� մ կամ մար գի նա լաց ման են են թա կա 
այն խմբե րը, ան հատ նե րը, ո րոնք չենք ա ռաջ նորդ վ� մ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի
հա յատ յաց քա ղա քա կա ն� թ յան և քա րոզ չա կան թե զե րի տրա մա բա ն� թ-
յամբ:

2. Գո յ� թ յ� ն �  նեն հստակ ց�  ցիչ ներ, ո րոնք վկա յ� մ են այն մա սին, 
որ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տ� թ յ�  նը ի րա կա նաց ն� մ է հետ ևո ղա կան և 
ծ րագր ված հա յատ յաց պե տա կան քա ղա քա կա ն� թ յ� ն: Այդ ց�  ցիչ նե րից 
են. ա/ Ադր բե ջա նի նա խա գա հի և բազ մա թիվ պե տա կան պաշ տոն յա նե րի, 
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ռա սիս տա կան, հա յատ յա ց� թ յ� ն սեր մա նող 
կամ խրա խ�  սող պաշ տո նա կան հայ տա րա ր� թ յ� ն նե րը, բ/ Ադր բե ջա-
նի կրթ� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց ե րաշ խա վոր ված, հաս տատ ված 
և կր թա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ շրջա նա ռ� թ յան մե ջ դրված �  ս� մ-
նա մե  թո դա կան ձեռ նարկ նե րը, դա սագր քե րը, հե քիաթ նե րը, կրթա կան 
ծրագ րե րը, գ/ Ադր բե ջա ն� մ օ րենսդ րա կան ո րոշ նա խա ձեռ ն� թ յ� ն նե րի 
բն� յ թը և մի  ջազ գա յին տար բեր կա ռ� յց ներ կամ կազ մա կեր պ� թ յ� ն ներ 
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ներ կա յաց նող հա յե րին մ� տ քի վի զա չտրա մադ րե լ�  կամ երկ րից ար-
տաք սե լ�  մա սին պատ կան կա ռ� յց նե րի ո րո շ� մն  ե րը, դ/ Հա սա րա կա կան 
տար բեր կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րի և հիմն  ադ րամն  ե րի գոր ծ�  նե� թ յ�  նը, 
ո րոնք �  նե նա լով պե տա կան հո վա նա վո ր� թ յ� ն կամ ա ջակ ց� թ յ� ն՝ մշա-
կ�  թա յին, գի տա կան և  այ լաբ ն� յթ նպա տակ նե րի հռչակ ման քո ղի ներ քո 
փոր ձ� մ են մի  ջազ գա յին հար թակ տե ղա փո խել հա կա հայ կա կա ն� թ յ�  նը, 
ե/ Ա զա տ� թ յան ընդգծ ված «դե ֆի ցիտ» �  նե ցող (փաս տ� մ են մի  ջազ գա-
յին կա ռ� յց ներն �  հե ղի նա կա վոր կազ մա կեր պ� թ յ� ն նե րը)  ադր բե ջա-)
նա կան ԶԼՄ-նե ր� մ հայ կա կան թե մա տի կա յով հրա պա րա կ� մն  ե րի գե-
րա ռա տ� թ յ� նն �  դ րանց չա փա վոր և ծայ րա հեղ հա կա հայ կա կան բն� յ-
թը և  այլն:

Միա կող մա նի և թե րի են բո լոր այն մո տե ց� մն  ե րը, ո րոնք Ադր բե ջա-
ն� մ հա յատ յա ց� թ յան գո յ� թ յան փաս տը պայ մա նա վո ր� մ են սոսկ քա-
ղա քա կան կամ, ա վե լի ստ� յգ, ա լիև յան կլա նի քա ղա քա կան ինք նա վե-
րար տադր ման ցան կ� թ յան գոր ծո նով: Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յան 
լե գի տի մա ց�  մը պայ մա նա վոր ված է սո ցիալ-հո գե բա նա կան, քա ղա քա-
կան և էթ նոմ շա կ$  թա յին նա խադր յալ նե րով: Իսկ սա նշա նա կ� մ է, որ 
Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յան վե րա ց�  մը են թադ ր� մ է ոչ մի այն և գ� -
ցե թե ոչ այն քան քա ղա քա կան վեր նա խա վի փո փո խ� թ յ� ն, որ քան ար-
ժե քա յին հե ղա փո խ� թ յ� ն: 

4. Ռե սեն տի մե ն տ եր և� յ թի վեր լ�  ծ� թ յան հա մա տեքս տ� մ հիմն  ա վոր-
վ� մ է, որ ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ յան մե ջ հա յատ յա ց� թ յան տա րա-
ծ� մն  �  ար մա տա վո ր�  մը խարսխ ված են նաև սո ցիալ-հո գե բա նա կան 
պատ վան դա նի վրա: Ար ցախ յան պա տե րազ մ� մ կրած պար տ� թ յ�  նից 
հե տո �  նե նա լով վրեժ լ�  ծե լ�  կամ ազ գա յին ես-կոն ցեպ ցիա յի դիր քե րից 
«ար դա ր� թ յ�  նը» հաս տա տե լ�  ցան կ� թ յ� ն՝ Ադր բե ջա նը, այ ն�  ա մե  նայ-
նիվ, շ� րջ եր կ�  տաս նամ յակ շա ր$  նա կ$ մ է հե տաձ գել վրե ժը և մի այն 
բարձ րա ձայ ն$ մ է այն կյան քի կո չե լ$  պատ րաս տա կա մ$ թ յա ն մասին:
Իսկ այս հան գա ման քը լ� րջ նա խադր յալ է ադր բե ջա նա կան ի րա կա ն� թ-
յան մե ջ ռե սեն տի մե ն տի ձևա վոր ման կամ խո րաց ման հա մար, քա նի որ 
ռե սեն տի մե ն տը վրե ժի ան կա րո ղ$ թ յ$ նն է: Այ սինքն՝ �  նե նա լով վրե ժի
ցան կ� թ յ� ն և բախ վե լով այն կյան քի կո չե լ�  ան կա րո ղ� թ յա նը՝ ադր բե-
ջան ցին հո գե բա նա կան մա կար դա կ� մ աս տի ճա նա բար դառ ն� մ է ռե սեն-
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տի մե ն տալ, սե փա կան ան հա ջո ղ� թ յ� ն նե րի պատ ճա ռը փնտր� մ է ոչ թե 
իր ներ ս� մ, այլ ար տա քին աշ խար հ� մ: Այս պա րա գա յ� մ ձևա վոր վ� մ է 
այ լատ յա ց� թ յան սո ցիալ-հո գե բա նա կան պլատ ֆորմ, ո րի շա հարկ մամբ 
էլ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը կա ռ�  ց� մ են ի րենց հա յատ յաց տե ղե-
կատ վա կան հա մա կար գը՝ նպա տակ �  նե նա լով ար դա րաց նել ի րենց իշ-
խա նա վար ման թե ր� թյ� ններն �  ձախող� մն երը և հիմն  ա վո րել հե տա-
գա իշ խա նա վար ման նպա տա կա հար մա ր� թ յ�  նը: Ա վե լին, Ադր բե ջա նի 
հա յատ յաց տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի ձևա վոր մանն �  զար գաց մա նը 
նպաստ բե րած նա խադր յալ նե րի շար քին պետք է դա սել նաև մի  ջազ գա յին 
հան ր� թ յան և, մաս նա վո րա պես, Արև մ� տ քի «է ներ գե տիկ հան դ� ր ժո ղա-
կա ն� թ յ�  նը»: Իսկ սա վկա յ� մ է այն մա սին, որ ե թե սո ցիալ-հո գե բա նա-
կան նա խադր յալ ներն �  նեն ներ քին պայ մա նա վոր վա ծ� թ յ� ն, ա պա քա-
ղա քա կան նա խադր յալ նե րը՝ ներ քին և  ար տա քին: 

5. Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ� նն �  նի նաև էթ նոմ շա կ�  թա յին հիմ-
քեր, ո րոնք ա ռա վել դյ�  րին են դարձ ն� մ հա յատ յա ց� թ յան ար մա տա-
վոր ման իշ խա նա կան ջան քե րը: Բանն այն է, որ ադր բե ջա նա կան կամ 
օ ղ�  զա կան է պո ս� մ լե գի տի մաց ված է հա յաս պա ն� թ յ�  նը, այն դիտ վ� մ 
է քա ջ� թ յան, պատ վախնդ ր� թ յան և հե րո ս� թ յան դրսևո ր� մ: Եվ քա նի 
որ է պոսն այն ծնող ժո ղովր դի ինք ն� թ յան բա ցա հայտ ման աղբ յ� ր նե-
րից է, ա պա հաս կա նա լի է դառ ն� մ, որ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը 
ան կա խ� թ յան տա րի նե րը չեն օգ տա գոր ծել մի  ջազ գայ նո րեն ստանձ նած 
պար տա վո ր� թ յ� ն նե րը կյան քի կո չե լ�  � ղ ղ� թ յամբ: Այ սինքն՝ այ լա հարգ
և հան դ� ր ժող սե ր� նդ ձևա վո րե լ�  փո խա րեն հետ ևո ղա կա նո րեն նպաս-
տել են է պո սի տրա մա բա ն� թ յամբ ա ռաջ նորդ վե լ�  գա ղա փա րի ար մա-
տա վոր մա նը: Դ րա վառ ա պա ց� յց նե րից է Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե-
րի կող մի ց շար քա յին, սա կայն ա ռանձ նա կի դա ժա ն� թ յամբ աչ քի ըն կած 
մար դաս պան Ռա մի լ Սա ֆա րո վի հե րո սա ց�  մը, ո րը կա րե լի է դի տար կել 
որ պես հա յաս պա ն� թ յան պե տա կան հո վա նա վո ր� թ յան ար տա հայ տ� թ-
յ� ն:

6. Ադր բե ջա ն� մ Ռա մի լ Սա ֆա րո վի հե րո սա ց�  մը չի կա րե լի բա ցատ-
րել սոսկ քա ղա քա կան գոր ծոն նե րով: Ե թե Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե-
րի կող մի ց Սա ֆա րո վին հե րո սի կո չ� մ շնոր հելն �  ներ քա ղա քա կան բա-
ցատ ր� թ յ� ն, ա պա նրան որ պես հե րոս ըն կա լե լը՝ էթ նո հո գե բա նա կան և 



139

մ շա կ�  թա յին: Բանն այն է, որ հե րոս կո չ� մ շա տե րին կա րող են շնոր-
հել, սա կայն պար տա դիր չէ, որ նրանք ըն կալ վեն կամ ըն դ� ն վեն որ պես
հե րոս: Մինչ դեռ ադր բե ջա նա կան հա սա րա կ� թ յան կող մի ց Սա ֆա րո վի
հե րո սա ց�  մը խո ս� ն վկա յ� թ յ� նն է այն բա նի, որ այդ հա սա րա կ� թ յ� -
նը այ սօր էլ ապ ր� մ է ադր բե ջա նա կան (օ ղ�  զա կան) է պո սի ար ժեք նե րի 
տրա մա բա ն� թ յամբ, քան զի Սա ֆա րո վի «հե րո ս� թ յ�  նը» ոչ այլ ինչ էր, 
ե թե ոչ այդ է պո սի հե րոս նե րի սխրա գոր ծ� թ յ� ն նե րի ար դիա կան «թարգ-
մա ն� թ յ�  նը»:

7. Ադր բե ջա նի տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի բն�  թագ ր�  մը հարկ է 
ի րա կա նաց նել հա կա հայ կա կա ն� թ յ� ն և հա յատ յա ց� թ յ� ն եզ րե րի տար-
բե րակ ման հա մա տեքս տ� մ: Բանն այն է, որ կախ ված ներ քին և  ար տա-
քին լսա րան նե րի գոր ծո նից՝ ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան հան դես 
է գա լիս հա կա հայ կա կան շեշ տադ ր� մն  ե րի տար բե ր� թ յամբ:

8. Հա յատ յա ց� թ յ�  նը դի տար կե լով որ պես հա կա հայ կա կա ն� թ յան 
մաս նա վոր և  ա ռա վել ծայ րա հեղ դրսևո ր� մ՝ ց� յց է տրվ� մ, որ Ադր բե-
ջանն ար տա քին լսա րա նի մա կար դա կ� մ (նկա տի �  նենք մի  ջազ գա յին 
հան ր� թ յ�  նը, մի  ջազ գա յին կա ռ� յց նե րը) հիմն  ա կա ն� մ հան դես է գա-)
լիս չա փա վոր, իսկ ներ քին լսա րա ն� մ՝ ծայ րա հեղ հա կա հայ կա կա ն� թ յան 
կամ, ա վե լի ստ� յգ, հա յատ յա ց� թ յան դիր քե րից: Ե թե ար տա քին մա կար-
դա կ� մ Ադր բե ջա նը շրջա նա ռ� թ յան մե ջ է դն� մ ՀՀ իշ խա ն� թ յ� ն նե րի ոչ 
կա ռ�  ցո ղա կան և մի  ջազ գա յին նոր մե  րը խախ տող քա ղա քա կա ն� թ յան, 
ՀՀ ագ րե սիա յի, «ցե ղաս պա ն� թ յ� ն» ի րա գոր ծած «ան ջա տո ղա կան» հա-
յե րի մա սին թե զե րը, ա պա ներ քին մա կար դա կ� մ այս թե զե րը ո րո շա կիո-
րեն ծայ րա հե ղաց վ� մ են, ա ռանց քա յին թշնա մի  է հա մար վ� մ հա յը, իսկ 
պայ քա րի թի րախ՝ ա մե  նայն հայ կա կանն �  հա յա մե տ ցան կա ցած եր և� յթ 
կամ նա խա ձեռ ն� թ յ� ն: Բա ցի այդ, ար տա քին լսա րա ն� մ հիմն  ա կա ն� մ 
շեշ տադր վ� մ են ինս տի տ�  ցիո նալ-պե տա կան գոր ծոն նե րը, իսկ ներ քի-
ն� մ՝ էթ նոմ շա կ�  թա յին և  էթ նո հո գե բա նա կան:

9. Հա յատ յա ց� թ յան ադր բե ջա նա կան տար բե րա կ� մ բա ցա հայտ կամ 
քո ղարկ ված կեր պով ա պա բա րո յա կա նաց վ� մ, ա պա հ�  մա նի զաց վ� մ է 
հայ կա կան ինք ն� թ յ�  նը կամ հա յի կեր պա րը, եր բեմն  էլ կաս կա ծի տակ է 
դրվ� մ հայ ժո ղովր դի գո յ� թ յան ի րա վ� ն քը:

10. Ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան �  նի հա կա հայ կա կան թե զե րի 
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լավ մշակ ված հա մա կարգ, որ տեղ թե զերն �  նեն հաս ցեագր ման հստակ 
տրա մա բա ն� թ յ� ն և  աչ քի են ընկ ն� մ մա նի պ� լ յա տիվ նե ր�  ժով: Ադր-
բե ջա նի հա կա հայ կա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գի բնո րոշ գծե րի և 
յ�  րա կեր պ� թ յ� ն նե րի վեր հան ման նպա տա կով ի րա կա նաց վ� մ է թե զե-
րի նո րո վի դա սա կար գ� մ՝ վեց հիմ քե րի հա մա ձայն: Դ րանք են՝

ա/ ըստ կար ևո ր$ թ յան աս տի ճա նի կամ ա ռանց քայ ն$ թ յան – կոն-
ցեպ տ�  ալ և փո խա կերպ վող կամ, այլ կերպ, ռազ մա վա րա կան և մար տա-
վա րա կան թե զեր

բ/ ըստ նպա տա կի – պա ռակ տող և մի ա վո րող թե զեր, վար կա բե կող և 
գո վա բա նող թե զեր

գ / ըստ տե ղե կատ վա կան բո վան դա կ$ թ յան հաս ցեա տե րե րի – ներ-
քին և  ար տա քին լսա րան նե րին հաս ցեագր ված թե զեր

դ/ ըստ տե ղե կատ վա կան բո վան դա կ$ թ յան բնա գա վառ նե րի –
պատ մ� թ յ� ն, մշա կ� յթ, սո ցիալ-տնտե սա կան կյանք, ի րա վ� նք, քա ղա-
քա կա ն� թ յ� ն, քա ղա քակր թա կան դաշտ, զին ված �  ժեր և  այլն

ե/ ըստ ծագ ման աղբ յ$  րի – ներ քին և  ար տա քին ծագ ման թե զեր
զ/ ըստ հիմն  ա վոր ման ե ղա նա կի – կո րես պոն դեն տիվ և կո հե րենտ:
11. Ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա կան թե զե րը վե րը նշված դա սա կարգ-

ման հիմ քով վեր լ�  ծե լիս ց� յց է տրվ� մ, որ դրանք մե  կը մյ�  սի հետ սեր-
տո րեն կապ ված են, յ�  րա հա տ� կ քա րոզ չա կան «սար դոս տայն» են:

12. Ադր բե ջա ն� մ հա յատ յա ց� թ յ�  նը հետ ևո ղա կա նո րեն ար մա տա-
վոր վ� մ է նաև պատ մամ շա կ�  թա յին գոր ծոն նե րի հա մա տեքս տ� մ: Այս 
ա ռ�  մով ադր բե ջա նա կան քա րոզ չա մե  քե նան շա ր�  նա կ� մ է հայ և  ողջ 
Ար ևել յան Անդր կով կա սի ավ տոխ տոն այլ ժո ղո վ� րդ նե րի պատ մ� թ յան �  
մշա կ� յ թի կեղծ ման ա վան դ� յ թը, ո րի հիմ քե րը դրվել էին դեռևս ԽՍՀՄ 
տա րի նե րին՝ Բ�  նիա թո վի «պատ մա գի տա կան» դպրո ցի կող մի ց: Չ նա յած 
ներ կա յիս Ադր բե ջա ն� մ տի րա պե տող է ադր բե ջան ցի նե րի էթ նո գե նե զի 
պան թ� ր քիս տա կան, այլ ոչ «բ�  նիա թո վյան» հա յե ցա կար գը, այ ն�  ա-
մե  նայ նիվ հա կա հայ կա կա ն� թ յան հա մա տեքս տ� մ դրանք գտնվ� մ են 
ներ դաշ նակ մի աս ն� թ յան մե ջ: Եր կ�  հա յե ցա կար գե ր� մ էլ այս կամ այն 
տար բե ր� թ յամբ փաստ վ� մ է հա յե րի եկ վո ր� թ յան թե զը, տա րա ծաշր ջա-
ն� մ հայ կա կան մշա կ� յ թի պատ մա կան հետ քե րի բա ցա կա յ� թ յ�  նը, ին-
չը, ըստ է� թ յան, «հիմն  ա վո ր� մ» էր Ար ցա խի նկատ մամբ հա յե րի պա հան-
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ջա տի ր� թ յան պատ մա կան հիմ քե րի բա ցա կա յ� թ յան գա ղա փա րը:
13. Ադր բե ջա նի ԽՍՀ-� մ Բ�  նիա թո վի և պան թ� ր քիստ նե րի հա յե ցա-

կար գե րի հա մա ժա մա նակ յա գո յ� թ յ�  նը վկա յ� մ էր այն մա սին, որ դրանք 
ոչ այն քան մի մ յանց, որ քան մի աս նա կան ճա կա տով հայ պատ մա գի տա-
կան մտքի դեմ պայ քա րե լ�  խնդիր �  նեին: Այ սինքն՝ այդ հա յե ցա կար գե-
րի մի ա ժա մա նակ յա գո յ$ թ յ$  նը և հա մառ պայ քարն $  նեին նաև ո րո-
շա կի թե զա յին ին վա րիանտ ար մա տա վո րե լ$  նպա տակ:

14. Ադր բե ջա ն� մ հայ ժո ղովր դի պատ մ� թ յան և մ շա կ� յ թի կեղ ծ� մն  
ի րա կա նաց վ� մ է տար բեր տեխ նո լո գիա նե րով: Դ րանց շար քին է պատ-
կա ն� մ «պատ մ$ թ յան մե ջ $ ղ ղագ րա կան սխալ նե րի շտկման» կամ
պատ մա գի տա կան աղբ յ� ր նե ր� մ հա յե րի և Հա յաս տա նի մա սին հի շա-
տա կ� մն  ե րի վե րաց ման «խմբագ րա կան» ա վան դ� յ թը: Բա ցի այդ, ադր-
բե ջա նա կան կող մը սե փա կան թե զե րի հիմն  ա վոր ման ժա մա նակ հա ճախ 
հան դես է գա լիս հա կա սող դեպ քե րը հաշ վի չառ նե լ� , պատ մա կան փաս-
տերն ան տե սե լ� , ինչ պես նաև էթ նի կա կա նի և կ րո նա կա նի ն� յ նաց ման 
հա մա տեքս տ� մ պատ մա կան փաս տե րը կեղ ծե լ�  կամ կա մա յա կան մե կ-
նա բա նե լ�  դիր քե րից:

15. Ադր բե ջա նի կրթա կան հա մա կար գը հա յատ յա ց� թ յան սեր ման ման 
�  տա րած ման, ինչ պես նաև Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հան ցա վոր 
գոր ծ�  նե� թ յան և ս տանձ նած մի  ջազ գա յին պար տա վո ր� թ յ� ն նե րի ան-
տես ման հեր թա կան ա պա ց� յցն է: Ադր բե ջա նի կրթ� թ յան նա խա րա ր� թ-
յան կող մի ց ե րաշ խա վոր ված և հ րա տա րակ ված դա սագր քե րի, �  ս� մն  աօ-
ժան դակ նյ�  թե րի բո վան դա կ� թ յ�  նը խո ս� ն վկա յ� թ յ� նն է այն բա նի, 
որ նա ցիս տա կան Գեր մա նիա յի իշ խա ն� թ յ� ն նե րի հա կահ րեա կա ն� թ-
յ� նն իր ար ժա նի հետ ևորդ ներն �  նի Ադր բե ջա ն� մ, սա կայն հա կա հայ-
կա կա ն� թ յան տես քով: Ադր բե ջա նի կրթա կան հաս տա տ� թ յ� ն նե ր� մ 
շրջա նառ վող նյ�  թե ր� մ հա յե րը հա ճախ բն�  թագր վ� մ են այն պես, ինչ-
պես հրեա նե րը նա ցիս տա կան Գեր մա նիա յ� մ:

16. Ադր բե ջա նի կրթ� թ յան նա խա րա ր� թ յան կող մի ց պաշ տո նա պես 
ըն դ� ն ված Ընդ հա ն� ր կրթ� թ յան հա յե ցա կար գը, Ե րե խա յի ի րա վ� նք նե-
րի մա սին Ադր բե ջա նի Հան րա պե տ� թ յան օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծը և  ի րա-
կա նաց վող կրթա կան քա ղա քա կա ն� թ յ�  նը գտնվ� մ են ան հա մա պա-
տաս խա ն� թ յան մե ջ: Այ սինքն՝ հաշ վի առ նե լով կրթա դաս տիա րակ չա կան 
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նյ�  թե ր� մ հա յատ յա ց� թ յան բա ցա հայտ և  ան պա տիժ դրևսո ր� մն  երն �  
կո չե րը՝ վստա հա բար պետք է փաս տել, որ վե րը նշված ի րա վա կան նոր-
մե  րը կամ փաս տաթղ թերն Ադր բե ջա ն� մ �  նեն սոսկ դեկ լա րա տիվ բն� յթ: 
Կամ էլ պետք է ըն դ�  նենք, որ հան դ� ր ժո ղա կա ն� թ յան, մար դա սի ր� թ-
յան, հա մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի ադր բե ջա նա կան ըմբռ ն�  մը ո րա կա-
պես տար բեր վ� մ է քա ղա քա կիրթ աշ խար հի ըմբռ ն�  մի ց: 

Հան րա գ�  մա րի բե րե լով ողջ վե րո շա րադր յա լը՝ ևս մե կ ան գամ պետք
է փաս տենք, որ Ադր բե ջա նի սան ձա զեր ծած տե ղե կատ վա կան պա տե րազ-
մը լ� րջ սպառ նա լիք է ոչ մի այն հայ կա կան պե տ� թ յ� ն նե րի և հա յ� թ յան, 
այլև Ադր բե ջա նի քա ղա քա ցի նե րի հա մար: Բանն այն է, որ խո րաց նե լով 
հա յատ յա ց� թ յ�  նը սե փա կան երկ ր� մ՝ Ադր բե ջա նի իշ խա ն� թ յ� ն նե րը 
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