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Յատուկ Թիւ

Սիրելի «Զարթօնք»ի ընթերցող,
Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան 28-րդ տարեդարձին առիթով Ձեզի կը ներկայացնենք 
այսօրուան հետ անմիջականօրէն առնչուած Ամենայն Հայոց Հայրապետ Վազգէն Ա. 
Կաթողիկոսի կոչը, որ հրապարակուած է 1991 թուականին՝ Անկախութեան հանրաքուէին 
նախօրէին:
«Կամօքն Աստուծոյ եւ մեր ազատատենչ ազգի, յառաջիկայ Սեպտեմբերի 21-ին, մեր 
նորածին հանրապետութեան քաղաքացիները պիտի պատասխանեն անկախութեան 
հրաւէրին, միաձայն ու բարձրաձայն յայտարարելով՝ Այո՛:
Ազատութեան ու անկախութեան կանչը մեր բազմադարեան պատմութեան 
հրամայականն է, մեր ազգի գիտակցութեան թելադրանքն է, մեր ապագայ գոյատեւման 
երաշխիքն է:
Կը խորհինք թէ Սեպտեմբերի 21-ի այոն ոչ թէ լրումն է մեր անկախութեան իտէալին, 
այլ շարունակումն է անկախութեան առաւել վճռական ու գործարար գործընթացի, 
ապահովումովը մեր հայրենիքի քաղաքական անվտանգութեան եւ տնտեսական 
զարգացման:
Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցին անվարան ու լաւատես սպասում է լսել մեր 
ժողովրդի պատմական Այո՛-ն, եւ հետեւիլ այդ ձայնին:
Մաղթում ենք սրտանց, մեր երկրի երիտասարդ անձնուրաց ղեկավարներին՝ ազգաշէն 
անսպառ եռանդ ու իմաստութիւն, միասնակամ համերաշխ գործակցութեամբ:
Այս արեւոտ պահին, ես յիշում եմ՝ Պուխարեստում 1938 թուականին «Հերկ» ամսագրում 
իմ խմբագրականի վերջին սա տողերը՝
«Ահա թէ ինչու, այսօր երբ կը վերյիշենք կորսուած անկախութեան պատմութիւնը, 
լեցուն հաւատով ու լաւատեսութեամբ մեր ազգի ներկայի եւ ապագայի նկատմամբ, 
կուզենք գոչել՝ Թող ապրի մեր Հայաստանը: Թող մնայ Մայիս 28-ի խորհուրդը որպէս 
անոր ապագայի աստղը:
Հայոց աշխարհի հորիզոնի վրայ, ահա բարձրանում է անկախութեան այդ աստղը:
Օրհնութիւն եւ փառք՝ ճառագայթող այդ աստղին ու յաւէտ ազատ՝ արմենական մեր 
ազգին»: 
Հայոց Հայրապետին վերոյիշեալ պատմական կոչէն արդէն անցած են 28 տարիներ: 
Մեր Հայրենիքի անկախացումէն շուրջ երեք տասնեակ տարիներ ետք այսօր Աստուծոյ,  
Հայոց Հայրապետին յիշատակին ու պատմութեան համար եկէք միասնաբար քննենք, 
թէ որքանո”վ արժեւորած ենք այդ մեծ ու քաջ Հայուն սրտաբուխ իղձերն ու յոյզերը:
Եկէք լռելեայն պատասխանենք հետեւեալ հարցումներուն.
- Եթէ ազատութիւնը կը նշանակէ նաեւ պատասխանատուութիւն, մենք, որքանով 
ազատատենչ ազգ ենք:
- Մեր ազատութեան ու անկախութեան արժէքը գիտե՞նք: 
- Այսօրուայ մեր պահուածքով երաշխաւորուա՞ծ է մեր գոյատեւումը:
- Անկախութեան նոյն իտէալը կը բաժնե՞նք երջանկայիշատակ մեր Հայրապետին հետ: 
- Անկախութեան առաւել վճռական ու գործարար գործընթացին մէջ երբեւիցէ մտա՞ծ ենք:
- 28 տարիներ ետք, որքանո՞վ ապահոված ենք մեր հայրենիքին անվտանգութիւնն ու 
տնտեսական զարգացումը:  
- Մեր երկրի երիտասարդ «անձնուրաց» ղեկավարները ազգաշէն անսպառ եռանդով 
ու իմաստութեամբ, միասնակամ համերաշխ գործակցութիւն ունեցա՞ծ են:
- Ունի՞նք Հայրապետին քաջութիւնն ու պայծառատեսութիւնը երբ 1938ին ան, սովետին 
քթին տակ,Պուխարեստ (ատենի արեւելեան Եւրոպա) նստած խօսելու ու գրելու 
լիարժէք անկախութեան եւ ազատութեան խորհուրդին մասին՝ աչքերնիս յառած դէպի 
ապագայի աստղը:  
- Մեր Հայրենիքին գլխուն եկած, պատմական մե՜ծ թիւրիմացութեան մը այս օրերուն, 
Հայոց աշխարհի հորիզոնի վրայ, Հայրապետին տեսիլքով բարձրացած անկախութեան 
այդ աստղը պիտի կարենա՞նք պահել մենք...:
Հայաստանի Անկախութեան տարեդարձին առիթով այսօր՝ խունկ, յարգանք ու պատիւ 
Հայոց Հայրապետին յիշատակին ինչպէս նաեւ տեսլապաշտ բոլոր այն մարդոց, որոնք 
28 տարիներ առաջ կային... ու ալ չկան: 

Խմբագրական

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգէն Առաջինի Կոչը
28 Տարիներ Ետք Այսօր Որքանո՞վ Արժեւորած Ենք Հայոց 

Հայրապետին Սրտաբուխ Իղձերը

Մեր սիրելի Հայրենիքին յարատեւ զարգացման ու վերելքի մաղթանքներով՝
Լիբանանի Պետ. Նախկին Երեսփոխան
Ընկ. Յակոբ եւ Տիկ. Անի Գասարճեան
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Դոկտ. ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԱԳԷՍԵԱՆ

It Takes a Village to Raise a Child

Մուտք
Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան հռչակման տարեդարձին առթիւ պէտք 
էր թուղթին դնէի շրջանէ մը իվեր զիս յուզող միտքեր: Հիմնական երեք նիւթ 
կար որոնց մասին կ’ուզէի գրել.-
Grace Period, նախանձախնդրութիւն եւ it takes a village...:

Grace Period
Քաղաքական կեանքին մէջ որեւէ նորանշանակ անձի կամ իշխանութեան 
հանդուրժողութիւն կը ցուցաբերուի, «աչք կը գոցուի» իր սկզբնական շրջանի 
որոշ խակ ու տհաս եւ ձախորդ արարքներուն ու գործունէութիւններուն 
համար (բացի եթէ անոնք աղէտալի ըլլան): Այս հանդուրժողութիւնը ժամանա-
կային սահմանափակութիւն ունի (grace period), որմէ ետք ընդդիմութիւնը, 
չորրորդ իշխանութիւնը, նախանձախնդիր մտաւորականութիւնը «լեզու 
կ’ելլէ»: 
Կը փափաքէի գրել այս grace periodին մասին, եւ հարցադրել թէ մեր` 
հայութեան grace periodը ե՞րբ կ’աւարտի եւ մենք՝ իբրեւ պետականատէր 
ազգ, իբրեւ իշխանութիւն, իբրեւ պատկան մարմիններ, կուսակցութիւններ, 
նախանձախնդիրներ, յանձնառուներ ե՞րբ պիտի խելքի գանք:
Ըսել կ’ուզեմ թէ Հայաստանի grace periodը ե՞րբ կ’աւարտի, այսինքն 
Հայաստանը իր բացարձակ իմաստով ե՞րբ պիտի դադրեցնէ հանդուրժող ըլլալ 
հայութեան հանդէպ: Թէ՞ արդէն իսկ ան վերջակէտ դրած է grace periodին, 
բայց մենք խուլ ու կոյր կը ձեւանանք պարտկելու համար մեր ծուլութիւնն 
ու անպատասխանատութիւնները:

Նախանձախնդրութիւն
Ասիկա ուրիշ նիւթ մըն էր որուն մասին կը փափաքէի գրել: Ընկե-
րաքաղաքական բառապաշարին մէջ ասոր իբրեւ եզր կը գործածեն 
social capital բառակապակցութիւնը: Ես զայն կը թարգմանեմ ազգային 
նախանձախնդրութիւն: Եթէ փորձեմ գէթ մասնակիօրէն բացատրել զայն, 
պիտի ըսեմ «այն հոգեբարոյական եւ ազգային-ընկերային արժէքներու 
պաշարը, որ մեզ պիտի մղէ միւս հայուն ու հայկականին (հաստատութիւն, 
թաղ, վիճակ, ձեռնարկ...) աջակցելու, զօրակցելու, օգնելու»:
Ազգային նախանձախնդրութիւնն է նաեւ որ զիս չի մղեր ինքնաշարժէն 
դուրս աղբ թափելու, տան աղբը խմբաւորելու, կարելիէս աւելիով օգտակար 
դառնալու, միւս հայուն եւ մարդուն հետ իբրեւ մարդ եւ անհատ վերաբերելու... 

Այնճարի մէջ շուն մը սատկեցնելու առիթով տանս ամբողջ աղբը մարդոց 
գլխուն չթափելու...:
Հաւանաբար ազգային նախանձախնդրութիւնը ուղիղ համեմատական է 
որեւէ ազգի ներազգային ագուցումի հզօրութեան...:

It takes a village to raise a childը իմացեր եմ որ ափրիկեան ասացուածք 
է: Յստակ է ըսուածը, թէ՝ ամբողջ գիւղ մը պէտք է աջակցի մանուկի մը 
աճումին:
Այս տողերուն ետին պէտք է տեսնել, սակայն որ կայ մանուկ մը որ պէտք է աճի, 
պէտք ունի աճման: Մանուկ մը կայ, որ վտիտ է: Մանուկ մը կայ, որ որբ չէ, 
բայց ծնողքին կողքին կարիքը ուրիշներու հոգատարութեան, հոգածութեան: 
Մանուկ մը կայ, որ պէտք է սորվի ոչ միայն իր ծնողքէն այլեւ ուրիշներէ: 
Որովհետեւ ան պէտք է աճի բազմակողմանի գիտելիքներով, շնորհքներով, 
ճարտարութիւններով ու կարողութիւններով: Եւ այդ բազմակողմանի աճու-
մին պատասխանատուն գիւղն է: Այդ մանուկին աճումին տէրը գիւղն է, 
այսինքն բոլոր գիւղացիք:
Պէտք է տեսնել, նաեւ որ աճումը գործընթաց կ’ենթադրէ, միօրեայ յանձ-
նառութիւն չէ, այլ յարատեւ հոգածութիւն:
Թերեւս հակաճառենք թէ՝ ի՛նչ երաշխիք կայ որ մանուկը ճիշտ պիտի աճի 
ամբողջ գիւղին աջակցութենէն ետք: Ո՞վ կը վստահեցնէ թէ ամբողջ գիւղին 
թափած ճիգերէն ետք մանուկը պիտի աճի, գաճաճ պիտի չմնայ, խոտոր 
կամ զարտուղի պիտի չմեծնայ..:
Մանուկին քաջառողջ, ողջմիտ, խոհեմ, իմաստուն հաւասարակշռուած 
եւ օրինակելի աճումին գերագոյն երաշխիքը զինք աճեցնողներուն մօտե-
ցումին ոգին է: Ի՞նչպիսի նախանձախնդրութեամբ մենք մօտեցանք եւ 
աջակցեցանք այդ մանուկին աճումին. եթէ ազնիւ՝ ապա ան նուազագոյն 
հաւանականութիւնը ունի անազնիւ աճելու:
Փակագիծի մէջ ըսեմ որ մանուկը քիչ մը կը նմանցնեմ ծառին: Զայն իբրեւ 
տունկ կը ցանես, կը հոգաս, իսկ ինք կը մեծնայ շուք կու տայ եւ պտուղ, 
որոնցմէ կ’օգտուին տունկը ցանողն ու յետնորդները:
Ոմանք կրնան առարկել թէ գիւղացիք գործ բան չունի՞ն ուրիշին մանուկը 
աճեցնլէ բացի:
Փաստն այն է սակայն, որ գիւղացիք պէտք է գիտակցին որ այդ մանուկը 
իրե՛նց մանուկն է, իրենցմէ իւրաքանչիւրի՛ն մանուկն է, որովհետեւ եթէ ես 
կ’ուզեմ որ զաւկիս (մանուկիս) հանդէպ ազնիւ վերաբերում ցուցաբերես 
դուն, իրաւունք չունիմ ազնիւ վերաբերում չցուցաբերել քու՛ մանուկիդ 
հանդէպ...: Որովհետեւ քու մանուկդ ի՛մ ալ մանուկս է՝ եթէ ես զաւկիդ 
մօտենամ հաւաքական գիւղին ելակէտէն:
Ափրիկեան այս ասացուածքը նաեւ հայկական է, միայն մանուկ բառը փոխենք 
«Հայաստան» բառով, իսկ գիւղացիք ալ՝ «հայերս»:

ԱՆԱՀԻՏ ԿՕՇԿԱՐԵԱՆ
«Զարթօնքի»  աշխատակից

Իմ Անունը Հայաստան Է, 
Ազգանունս՝ Հանրապետութիւն

Իմ անունը  Հայաստան է։ Երկար ժամանակ կոչուում էի Հայաս-
տանի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապետութիւն: 1991 
թուականի սեպտեմբերի 21-ին ազգանունս փոխեցին, կնքեցին 
Հանրապետութիւն։ Դարձայ Հայաստանի Հանրապետութիւն։

Ինձ ասացին, որ այսօրուանից ես նորածին, ազատ, անկախ, հպարտ 
պետութիւն եմ: Խոստացան ինձ պայծառ ապագայ, անխախտ սահման-
ներ, հպարտ որդիներ եւ դուստրեր։ Ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ էր ու 
խոստումնալից.... Բայց սահմաններս անխախտ չէին.  արդեն որերորդ 
տարին էր որդիներս կեանքի գնով փորձում էին սահմաններս ամուր պահել: 
Ես մայր էի, ով ամեն օր որդի էր կորցնում: Սովը, մութը, ցուրտը սկսեցին 
հետզհետէ հիւծել ժողովրդիս՝ դուստրերիս եւ որդիներիս։ Բայց անկոտրում 
ու հպարտ են զաւակներս։ 
Շուտով վերջացան  պատերազմն ու նեղութեան տարիները։ Թեւակոխեցինք 
նոր մի փուլ՝  զարգացման, առաջընթացի, հզօրացման եւ ծաղկման փուլ։ Քար 
առ քար կառուցուեցին նոր շէնքերս, փողոցներս.... Քաղաքներս  սկսեցին 
ծաղկել, կառուցուել ու մեծանալ:  Չգիտեմ երբ եւ որտեղ սխալուեցի , բայց 
մի օր նկատեցի, որ ինձանից հեռանում են իմ լաւագոյն զաւակները....Երեւի 
նոր՝ աւելի հոգատար, գրկաբաց եւ յառաջադիմած մայր  փնտռելու։ Սիրտս 
մաս-մաս եղաւ, բայց ինչ կարող էի անել....Մնում էր յուսալ, որ օրերից մի օր 
կը դառնամ Հայաստան, ուր կ՛ուզեն ետ վերադառնալ  ու ապրել դուստրերս 

ու որդիներս: Ու շարունակում էինք ապրել 
այսպէս. ես՝ զաւակներիս կարօտած, 
նրանք՝ ուրիշ մօր գրկում։ 
Անցան տարիներ, ծնուեցին նոր որդի-
ներ եւ դուստրեր, ովքեր իմ գալիքի հան-
դէպ լիայոյս էին ու հոգատար:  Բայց երբ 
կարծում էինք, թէ խաղաղուած ու պաշ-
տպանուած ապրում էինք երջանկութեան 
մէջ, սահմաններս նորից արիւնոտեցուեցին։ Քառօրեան նորից խլեց իմ 
հպարտ, վեհանձն, հերոս որդիներին: 
Այսօր, երբ արդեն բոլորում եմ 28 ամեակս, լիայոյս եմ,  որ շատ շուտով 
պիտի ապրեմ խաղաղ ու երջանիկ երկնքի տակ, պիտի լինեմ ծաղկուն ու 
բարգաւաճ՝  որ տուն դառնան զաւակներս, որ կարողանամ ամուր պահեմ 
սահմաններս, քաղաքներս ու հանքերս։ Որ իմ տանն ամեն քաղաքացի 
ապրի օրէնքի մէջ,  լինի պաշտպանուած, ապահով, բարեկեցիկ, անվախ: 
Ես վստահ եմ, որ շուտով գալու է  ժամանակը, երբ զէնք առնելու փոխարէն 
գիրք պիտի առնեմ, երաժշտական գործիքներ, ներկեր ու կտաւներ: Որ 
խրամատ կառուցելու փոխարէն նոր գիւղեր ու քաղաքներ կը կառուցեմ, 
որպէսզի տանս տեղաւորեմ տուն վերադարձած պանդուխտ որդիներիս: 
Ես սրտի մեծագոյն փափաքով սպասում եմ ապագայի այն օրուան, երբ կը 
տեսնեմ լիարժէք ու երջանիկ կեանքով ապրող որդիներիս ու դուստրերիս: 
Իմ անունը Հայատան է, ազգանունս՝ Հանրապետութիւն: Ես մայր եմ 
հազարաւոր հերոսների, գիտնականների, արուեստագէտների, շինարար-
ների...Հայերի։ 
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Պատրաստեց`  ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից

Անկախութեան Սերունդը 
Անկախութեան Մասին

Իւրաքանչիւր սերունդ, իրեն յաջորդող սերնդին ինչ-որ բան է 
ժառանգելիս, մտավախութիւն ունի՝ թէ արդեօ՞ք ժառանգորդները 
կը կարողանան պահել դժուարութեամբ ստեղծուած վաստակը։ Եւ 
ահա այսօր, անկախութեան սերունդը խօսում է անկախութեան, 

դրա կարեւորութեան ու այն պահպանելու մասին:
Մասնագիտութեամբ ծրագրաւորող 
26-ամեայ Սամուէլ Հայրապետեանի 
համար  անկախութիւնը առաջին 
հերթին ինքնիշխանութիւնն է. 
«Անկախութիւնը սեփական 
որոշումներ կայացնելու ու 
իրագործելու հնարաւորութիւնն 
է։ Անկախութիւնը կարող ենք 
պահպանել կայացած ու հզօր 
լինելով, իսկ հզօր են, երբ 
կախում չունեն որեւէ մէկից»։

ԵՊԲՀ ուսանող 22 ամեայ Վահագն Կարապետեանն ասում է. «Անկախութիւնը 
սեփական ռեսուրսների օգտագործումն է այն ոլորտներում, որտեղ 
ինքդ ես ցանկանում դրանք տեսնել ու դրանք վարել այնպէս, 
ինչպէս քո երկրի շահը կը թելադրի։ Ըստ իս, անկախութեան 
պահպանումը կայանում է մարդկային ու կրթական ռեսուրսների 
ճիշտ օգտագործման մէջ։ Ինչպէս օրկանիզմն է կազմուած բջիջներից, 
այնպէս էլ պետութիւնը` մարդկանցից: Առանձին մարդկանց ներուժը 
պիտի օգտագործուի յանուն պետութեան շահի»։

Ըստ պատմաբան, ապագայ 
միջազգայնագէտ Թամարա 
Ղազարեանի անկախութիւնը 
միաբաղադրիչ լինել չի կարող. 
«Ինձ համար անկախութիւնը 
այն կը լինի, երբ մի օր աչքերս 
բացեմ այն Հայաստանում, 
որտեղ ում դէմքին տեսնես՝ 
ժպիտ լինի, սիրով լինենք իրար 
հետ, փողի կարիք չունենանք, 
ատելութեամբ չլցուենք միմի-
անց նկատմամբ, սահմանին 
խաղաղութիւն լինի, զինուոր 
չզոհուի, Արցախեան հարցը 
լուծուած լինի։ Այ սա կը լինի 
ինձ համար անկախութիւնը: 
Անկախութեան պահպանման 
համար ուղղակի պիտի ապրես, 
արարես, օգնես բոլորին առանց 
սպասելիքի, օգնես հայրենիքիդ, 
ամէն ինչ անես, որ շէնանայ»։

Մասնագիտութեամբ լրագրող, 
Մարիամ Ղազարեանի համար 
անկախութիւնն սկսուում է սահ-
մանից .«Սահմանին ապրող 
բնակիչը անկախ  պիտի լինի իր 
մտքերում: Անկախութիւնը այն 
է, երբ ոչ մի կրամ երկիւղ չկայ՝  
կորցնելու կամ՝ կորսուելու»:   

Ի վերջոյ անկախութիւնն արժէք է, 
երբ դու դրա տէրն ես:  Անկախութեան 
գլխաւոր արժէքն ու ձեռքբերումը 
անկախութեան սերունդն է, որն իր հայրենիքն այլ կերպ, քան անկախ, չի 
պատկերացնում՝ գիտակցելով, որ վաղն իր ուսերին է կրելու նախորդների 
յաջողութիւններն  ու  ապագան:
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ՆՈՐԱՅՐ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Արցախի Աշխատակից

Շուշիի Ղազանչեցոց Տաճարին Մէջ 
Կնքուած Են Ապրիլեան Պատերազմի 

Զոհերու Հարազատները

Սեպտեմբերի 15-ին Շուշիի սուրբ 
Ղազանչեցոց տաճարին մէջ մկր-
տութեան մեծ արարողութիւն 
կազմակերպուած է: Մկրտուած 

են Ապրիլեան պատերազմին զոհուած 
հերոսներու հարազատները, պատե-
րազմէն յետոյ ծնած եւ զոհուած տղոց  
անունները կրող փոքրիկները: Կնքա-
հայրերն ալ ապրիլեան պատերազմի 
մասնակիցներն են՝ շարքայինէն գնդա-
պետ: Բոլորն ալ իրենց պարտքը կը  համարեն զոհուած մարտընկերներու 
ընտանիքներուն կողքին ըլլալը: Անոնք վստահ են, նոր, հոգեւոր կապը, առաւել 
քան իր նպատակին պիտի ծառայելէ՝ դառնալով նաեւ տասնամեակներու 
վրայ երկարող բարեկամութեան հիմքը:
Ապրիլ՝ չմոռնալով անոնց, որոնք մնացին ապրիլին մէջ: Ապրիլեան մարտական 
գործողութիւններու մասնակիցներու միութեան հռչակած նպատակն է: Անոր, 
որ ճակատագիրը խնայած է մարտի դաշտին մէջ, իր պարտքը կը համարէ 
զոհուած մարտընկերոջ ընտանիքի կողքին ըլլալ: «Որեւէ բան չկայ, որ կրնայ 
անոնց հուշերուն մէջէն ջնջել այդ ցաւը: Բայց մենք կրնանք թեթեւցնել այդ 
ցաւը՝ ըլլալով անոնց կողքին: Իրենց երեխաներու թիկունքին կրնայ կանգ-
նիլ ապրիլեանի մասնակիցը՝ որպէս քաւոր, զոհուած  տղոց երեխաներուն, 
իսկ երեխաները մեր հարազատները, որպէս սանիկ»,- կ՛ըսէ Ապրիլեան 
մարտական գործողութիւններու մասնակիցների միութեան անդամ Շուլի 
Յակոբեանը: Ճիշդ այդպէս ալ միութեան մէջ հասունացաւ գաղափարը, 
որ Ապրիլեան պատերազմի մասնակիցները դառնան նոյն պատերազմին 
զոհուած հերոսներու՝ հարազատներու, պատերազմէն յետոյ ծնած եւ զոհուած 
տղոց անունը կրող փոքրիկներու կնքահայրերը: Ռուբէն Մխիթարեանն 
ու ընկերներ ալ օգնեցին գաղափարը գործի վերածել: «Ես ու ընկերներս 
ուղղակի մէկ անգամ ալ ցոյց տուինք, Հայոց բանակին, պաշտպանութեան 
բանակին անդամ ինկած տղոց պէտք է յիշել ոչ թէ առիթից առիթ, այլ ամէն 
օր»,- բազմաթիւ օրերու չարչարանքը կարճ բանաձեւեց նախաձեռնու-
թեան կազմակերպիչ Ռուբէն Մխիթարեան: Արդիւնքը Շուշիի Ղազանչեցոց 
եկեղեցուոյ մարդաշատ հրապարակն է: Ռոպերթ Ապաճեանի պապը 
կնքահայր չէ, բայց որոշած է անպայման ներկայ ըլլալ փոքրիկ Ռոպերթնե-
րուն մկրտութեանը...: Փոքրիկ Ռոպերթներէն մէկը Քաշաթաղի շրջանէն 
է: Երիտասարդ մայրը կը խոստուանի՝ իր 7-րդ երեխայի անունը որոշած 
էր այն ժամանակ, երբ տակաւին բժիշկները չէին ըսած՝ տղա՞յ կը ծնի, թէ 
աղջիկ: «Երազ եմ տեսել: Ինչը ճիշտ է՝ էդպէս եմ որոշել: Ամուսինս ասաց՝ ինչ 

գիտես, թող ծնուի՝ յետոյ: Ասացի՝ ես 
արդէն գիտեմ»,- պատմում է Արեւիկ 
Գրիգորեանը:
Իսկ գնդապետ Սահակեանի գիր-
կը զոհուած մարտական ընկերոջ՝ 
Դաւիթ Գասպարեանի դուստրն է:  
«Մարիանան իմ գեղեցկուհին է, 
ու ես քաւոր եմ կանգնելու իրեն 

Ո’վ աւելի լաւ գիտէ անկախութեան իմաստն ու արժէքը քան անոր 
համար պայքարած ու զոհեր մատուցած ժողովուրդը: Իսկ այն 
ժողովուրդը, որ մեռնելու կարգին գիտէ նաեւ ապրիլ, ան չի մեռնիր: 
Այն հողը, որ զոհուած Ռոպերթներու, Արմենակներու եւ Տիգ-
րաններուն տեղ կը ծնի նոր քաջեր, ու մնացողները ի պատիւ 
ինկածներուն, երեխաներուն  կը կոչեն զոհուած հերոսներուն 
անուններով, մինչ զոհուածներուն Աստուած տակաւին ապրիլ 
պարգեւած ընկերները տէր կը կանգնին իրենց մարտական 
ընկերներուն զաւակներուն, այդ հողին իրաւունքն է անկախ 
ըլլալ... այդ հայրենիքը յաւերժ կ՛ապրի, իր զաւակներուն միջոցաւ, 
իր զաւակներուն համար:

«Խմբ.» ու մինչեւ մեր գեղեցկուհին 
ամուսնանայ՝ բոլոր միջո-
ցառումներին էլ պար-
տադիր մասնակցութիւն 
կ՛ունենամ»,- կը վստահեցնէ 
պահեստազօրի գնդապետ 
Գրիգորի Սահակեանը: 
Պատմութիւնները շատ են: 
Ղազանչեցոցի բակը լեցուն 
է հիւրերով ու անոնց պատ-

մութիւններով: Բայց արդէն տաճար մտնելու ժամն է: 40 կնքահայրերը, 90 
սանիկներու եւ անոնց ընտանիքներու անդամներուն հետ Ղազանչեցոց կը  
մտնեն, ուր արդէն ամէն ինչ պատրաստ է պատասխանատու արարողութեան 
համար: Մեծ կնունքին նաեւ նախագահ Բակօ Սահակեանն ալ մասնակցեցաւ՝ 
Արցախի բարձրաստիճան պաշտօնեաներու ուղեկցութեամբ: Անոնցմէ 
շատերը նախկին ազատամարտիկներ են, 1990-ականներու պատերազմի 
ու Ապրիլեան պատերազմի մասնակիցներ:
Տաճարը, որ որպէս կանոն լուռ ու խորհրդաւոր կ՛ըլլայ ընդհանրապէս, 
լեցուած  է փոքրիկ Ռոպերթներու, 
Արմենակներու, Տիգրաններու 
ճիչ ու ծիծաղով: Այսպէս նոր 
պատմութիւններ կը ծնին, բարե-
կամական նոր կապեր կ՛ամ-
րանան: Արցախի թեմակալ առաջ-
նորդը օրուայ տօնական տրա-
մադրութիւնը բնական կը համարէ:  
Մարդոց միաւորողը պարզապէս 
կորուստի ցաւը չէ, այլ այդ ցաւը 
միասին յաղթահարելու ձգտումը: 
«Մկրտեցինք, խաչը կախեցինք հենց 
խաչուերացի տօնին, որ կրկնակի 
ուժեղ լինի եւ իրենք էլ դառնան հայ-
րենիքի հզօր պաշտպան»,- օրուայ 
խորհուրդը կ՛ամբողջացնէ Պարգեւ 
արքեպիսկոպոս Մարտիրոսեանը:

Ստեփանակերտ
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ԶԱՐԱ ՂԱԶԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Աշխատակից 

Անկախութեան Գոյներ

Այո-ն մենք ըսինք այն ժամանակ, երբ եկանք հայրենիք: Եւ Այո 
պիտի ըսենք  միշտ, որովհետեւ անկախութեան երջանկաբեր 

էութիւնը մենք միշտ երազած ենք եւ այնտեղ, եւ այստեղ: 
                                                        

  Գոհար Գասպարեան

Ինքնիշխանութիւն, ինքնակամութիւն, ինքնօրինութիւն, ինքնա-
վարութիւն։ Այսպէս երկար ու բազմիմաստ բառերով  կարելի է թուար-
կել ու բացատրել անկախութեան իմաստը մինչ այդ անկախութիւնը 
պէտք է ստեղծել։ Ան ուրիշ բան չէ բայց ամենօրեայ յամառ պայքար։ 

Կեանքի մէջ ընդհանրապէս, շղթայական հակադարձութիւններու հիմքն է 
կռիւը. գոյութեան կռիւը  եւ ո՛չ գոյութեան պատերազմը։                                                                                                                    
Եթէ պատերազմներու նպատակը ըլլար գաղափարը, շատ հաւանաբար 
գիրքերը այդ գործը աւելի լաւ կ՛ընէին քան՝ զէնքերը:  Գաղափարներ, 
խոստումներ, արժէքներ շատ ու շա՜տ մնացին ու կը մնան   դարակների 
փոշոտ անկիւններուն մէջ: Պէտք  էր զէնքերը գործի դնել:
1991-ին պատմութիւնէն քիչ թէ շատ  դասեր առած  ծնունդ առաւ Հայաստանի 
Երրորդ հանրապետութիւնը: Հայ ժողովուրդը կրկին իրաւունք ստացաւ 
ինքնուրոյն կառուցել իր ապագան, ըլլալ իր հողին տէրը, վերագտնելով 
վերջին դարերու ընթացքին կորսուած պետականութիւնը:  Գիտէ՞ք  յաղթողի 
տրամադրութիւնը շատ հզօր բան է, պարտուողինը` վտանգաւոր: 
 Հանրապետութեան բնակչութեան ճնշող մեծամասնութիւնը՝ 2 մլն 43 
հազար մարդ (կամ քուէարկութեան իրաւունք ունեցողների 94.39 տոկոսը), 
«այո» ըսաւ անկախութեան եւ անկախութեան  վերահաստատումով 
ազգային գիտակցութիւնը քիչ-քիչ սկսաւ վերականգնուիլ: Պատմութիւնը 
զսպանակաձեւ բնոյթ ունի:  Ան կը սիրէ կրկնուիլ, միայն թէ ճակատագրական 
պահերուն փոփոխութիւնները կախուած են մեզմէ: Անկախութեան  սերունդը 
իր հայրենիքը ազատ ու անկախ ըլլալէ բացի այլ կերպ չի կրնար պատկերաց-
նել գիտակցելով, որ վաղը իր ուսերուն վրայ պիտի կրէ նախորդներուն 
յաջողութիւններն ու կերտած ապագան:  
Որքա՜ն բարդ էր ու դժուար Առաջինէն Երրորդ հանրապետութիւն 

անցած ճանապարհը, այդքան հեշտ է Երրորդից հասնել Առաջին` ու 
անոր ճակատագիրը կրկնելը: Կրնայ ըլլալ ֆիզիքական իմաստով Երրորդ 
հանրապետութիւնը չդադրի գոյութիւն ունենալէ, բայց իրական անկախու-
թեան առումով ան կանգնած է իսկապէս վճռական խաչմերուկի մը առջեւ, եւ 
եթէ պետականութեան զգացումը չգերակշռէ Երրորդ հանրապետութեան մէջ, 
ապա համակարգային շատ  ախտեր ի վերջոյ պիտի հասցնեն անկախութեան 
տէ ֆաքթօ կորուստի, Հայաստանը դարձնելով աշխարհաքաղաքական 
գործընթացներու խամաճիկը: 
Անկախութեան մասին բոցաշունչ ճառեր արտասանելու փոխարէն, կ՛արժէ 
Երրորդ հանրապետութիւնը դարձնել քաղաքական միտքի վերածնունդի 
ելակէտ: Ըլլալ նոյնինքն այդ ելակէտերէն մին եւ անորմով ալ պատմութեան 
զսպանակաձեւ  ընթացքին մէջ անդադար բարձրանալ ու իջնելու փոխարէն՝ 
առաջ երթալ:
Մեր գեներուն մէջ կայ միահամուռ նպատակ. Կերտել (պահել) ինքնուրոյն 
պետականութիւն եւ հզօր սահմաններ: 
ՇՆՈՐՀԱՒՈ՜Ր տօնդ իմ Մայրաստան Հայաստան:
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ալ առաջ, մեր լեզուամտածողութիւնը սեռային խտրականութիւն չունի, 
մեր կանայք եւրոպական շատ մը երկիրներէ առաջ ունեցած են ընտրելու 
եւ ընտրուելու իրաւունք, մենք մեր մշակոյթով հպարտ՝ աշխարհը նուաճած 
ենք»,-ներկաներուն ուշադրութիւնը հրաւիրեց Յակոբեան: Արցախի խնդրով 
«Զարթօնք»ի խմբագիրը շեշտեց, որ այնտեղ տարուող պայքարը Արցախը 
Հայաստանին միացնելու պատերազմ չէ: «Այնտեղ տեղի ունեցածը կը բխի 
մարդկային տարրական իրաւունքէ՝ Ժողովուրդի մը ինքնորոշման ազատ 
իրաւունքին խնդիրն է, ուր ուշ կամ կանուխ, ազատ եւ անկախ ապրիլ վճռած 
Արցախցի Հայ ժողովուրդը պիտի յաղթէ» եզրափակեց Յակոբեան:
Իր կարգին, «Արմէնփրես»ի տնօրէն Արամ Անանեան ըսաւ, որ հայ ժողովուր-
դի պատմութեան մէջ վերջին հարիւր տարուան ընթացքին պատերազմը 
վերացական երեւոյթ չէ. ան իւրաքանչիւրի կենսագրութեան մէկ  մասնիկն 
է: «Առաջին աշխարհամարտը մեզի համար Հայոց Ցեղասպանութեան 
վերապրումն էր: Երկրորդ աշխարհամարտը հայ ժողովուրդը կը համարէ իր 
պատերազմը, քանի որ տուն վերադարձած չեն ռազմաճակատ մեկնած հայե-
րու կէսէն աւելին, իսկ Արցախի հերոսամարտը մեր ժողովուրդի ազատութեան 
համար պայքարի նշանաւորումն էր: Խաղաղութեան խորհուրդը կրնան 
հասկանալ այն ժողովուրդները, որոնք խորապէս կ՛ընկալեն պատերազմի 
սարսափը»,-նշեց Անանեանը:
Միջոցառման մասնակիցներուն իր ուղերձը յղեց Եւրոխորհրդարանի 
փոխնախագահ Մասսիմօ Գասդալտոն՝ ողջունելով նման քննարկում-
ներու նախաձեռնութիւնը: «Եւրոպան հետաքրքրուած է այսպիսի նախա-
ձեռնութիւններով, որոնք հիմքն են երկխօսութեան եւ հաղորդակցութեան»,-
նշեց փոխնախագահը՝ հանդիպումը արժեւորելով, որպէս «արժէքաւոր 
ձեռնարկ»:

Պատուոյ Քաղաքացիութիւն Իտալիոյ Մէջ Հայաստանի Եւ 
Լիբանանի Դեսպաններուն
«Մարզանի» Միջազգային Փառատօնի 
ընթացքին յատկանշական անդրադար-
ձով մը Սան Ճիորճիօ Տէլ Սաննիոյի 
քաղաքապետութիւնը պատուոյ քաղա-
քացիութիւն շնորհեց Իտալիոյ մէջ Հայաս-
տանի եւ Լիբանանի դեսպանուհիներուն Վիք-
թորիա Պաղտասարեանին եւ Միրա Տահէ-
րին, առ ի գնահատանք անոնց կարեւոր 
աշխատանքին եւ որպէս խորհրդանիշ՝ 
իտալացի ժողովուրդին բարեկամական 
զգացումներուն հանդէպ Հայաստանի եւ 
Լիբանանի:  

«Մարզանի» Միջազգային Փառատօնի 
Լրագրութեան եւ Գրականութեան  Մրցանակը 

Շնորհուեցաւ «Զարթօնք»ին
«Զաթօնք»ի Խմբագիրը Մրցանակը Ձօնեց`

Հայաստանի Անկախութեան Տարեդարձին,
Լիբանանեան Հայրենիքին եւ Թերթին Ընթերցողներուն

12-րդ տարին ըլլալով Եւրո-միջերկրականեան 
համագործակցութեան խորհուրդը Իտալիոյ 
Պենեւենթօ շրջանին մէջ կազմակերպեց «Ստեղ-
ծագործ միտք»ը պատուելու փառատօնը՝ արժա-
նաւորներուն շնորհելով «Մարզանի» լրագրու-
թեան եւ գրականութեան միջազգային մրցանակը:  
«Մարզանի» լրագրութեան եւ գրականութեան 
միջազգային մրցանակին այս տարի, այլ գոր-
ծիչներու շարքին, արժանացաւ նաեւ «Զար-
թօնք»ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը: 
«Մարդկային արդի պատմութեան մէջ, 
լրատուական միջոցները ինչպէս, որ օգտա-
գործուած են պատերազմներ, հակամար-

տութիւններ եւ փոխադարձ ատելութիւն սերմանելու անոնց կարելի է 
օգտագործել խաղաղութիւն հաստատելու ու հանդուրժողականութիւն 
ուսուցանելու»: Այս մասին նշեց «Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ 
Յակոբեան նշեալ փառատօնին ծիրէն ներս կայացած հրապարակային 
քննարկման հանդիպումի մը ընթացքին, որ տեղի ունեցաւ Իտալիոյ 
Պենեւենթօ շրջանի  Սան Ճիորճիօ Տէլ Սաննիօ քաղաքին մէջ:

Հրապարակային Քննարկումի Երեկոյ

«Փխրուն խաղաղութիւնը Միջին Արեւելքի եւ Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ. 
Իտալիան եւ Եւրոմիութիւնը՝ հակամարտութիւններու գօտիներուն վրայ 
հաւասարակշռութեան փնտռտուքի մէջ» խորագիրը, կրող հրապարակա-
յին քննարկում մը տեղի ունեցաւ Շաբաթ 14 Սեպտեմբեր 2019ի երեկոյեան: 
Քննարկման մասնակցեցան Իտալիոյ մէջ Լիբանանի դեսպան Միրա 
Տահերը, Լիբանանի ազգային լրատուական գործակալութեան տնօրէն 
Լոր Սուլէյմանը, «Զարթօնք»-ի գլխաւոր խմբագիր Սեւակ Յակոբեանը, 
«Արմէնփրես» լրատուական գործակալութեան տնօրէն Արամ Անանեանը, 
Եւրո-միջերկրականեան համագործակցութեան խորհուրդի նախագահ 
Վինսէնզօ Պարզիալէն եւ այլք:
Հայոց Ցեղասպանութեան հետ կապուած հարցին, Յակոբեան իմիջի այլոց 
նշեց, որ ինք արդար չի տեսներ, որ Հայ ժողովուրդը ներկայացուի կամ 
ճանչցուի միայն որպէս ցեղասպանութեան զոհ: «Ես այս ուղերձը կը յղեմ բոլոր 
ներկաներուն եւ այլ միջոցներով սոյն քննարկումին հետեւող ունկնդիրներու». 
ըսաւ «Զարթօնք»ի խմբագիրը: «Հայ ժողովուրդը նաեւ պէտք է յիշել իր 
պատմութեամբ, մշակոյթով եւ այլ արժանիքներով, որոնք պէտք մտաբերել  
ցեղասպանուածի ու զոհի կերպարէն առաջ: Մեր թագաւորները յաճախ 
դաշնակիցը եղած են Հռոմի կայսրերուն, որոնց հետ ծունկ-ծունկի ունեցած 
են յաղթարշաւներ, մենք քրիստոնեայ պետութիւն եղած ենք Վատիկանէն 

«Զարթօնք» Ի Պատուի

Ձախէն՝ քաղաքապետը, Իտա-
լիոյ մէջ Լիբանանի դեսպանը 
եւ Իտալիոյ մէջ Հայաստանի 
ԴեսպանըՇար. Էջ13
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12 տարիէ ի վեր Եւրո-միջերկրականեան համագործակցութեան խորհուրդը 
Իտալիայի Պենեւենթօ շրջանին Սան Ճիորճիօ Տէլ Սաննիօ քաղաքին 
մէջ կը կազմակերպէ միջազգային փառատօն մը՝ շնորհելու «Մարզանի» 
լրագրութեան եւ գրականութեան միջազգային մրցանակը եւ գնահատելու 
աշխարհի տարբեր երկրներուն մէջ գործունէութիւն ծաւալող, ստեղծա-
գործ միտքի տէր անձանց, որոնց գործը համամարդկային արժէք ունի եւ 
իրենց աշխատանքը նուիրած են մարդկանց ճշմարիտը ներկայացնելու: 
Միջոցառումը կը կազմակերպուի Իտալիոյ Պատգամաւորներու պալատի, 
Սենատի եւ Արտաքին գործոց նախարարութեան հովանաւորութեամբ: 
Պարգեւատրուողները կ՛ընտրուին դատական յատուկ կազմի մը կողմէ, 
որոնք թեկնածուները կ՛ընտրեն ըստ Եւրոպական Միութեան չափանիշերուն: 
Փառատօնին կը մասնակցին պետական, քաղաքական եւ հասարակական 
գործիչներ՝ ինչպէս Իտալիայէն, նաեւ եւրոպական տարբեր երկրներէն: 
Ներկայ կը գտնուի նաեւ Իտալիոյ Եւրոպական հարցերու նախարարը: 

«Մարզանի» Միջազգային Փառատօնի 
Լրագրութեան եւ Գրականութեան  Մրցանակը 

Շնորհուեցաւ «Զարթօնք»ին
«Զաթօնք»ի Խմբագիրը Մրցանակը Ձօնեց`

Հայաստանի Անկախութեան Տարեդարձին,
Լիբանանեան Հայրենիքին եւ Թերթին Ընթերցողներուն

«Զարթօնք» Ի Պատուի

Ձախէն՝  Վինսէնզօ Պարզիալէ, Սեւակ Յակոբեան, դեսպանուհիներ՝ Վիքթորիա 
Պաղտասարեան եւ Միրա Տահէր

                                                                          
Հաճելի եւ Շնորհակալ Անակնկալը

«Մարզանի» Միջազգային 
Փառատօնի նախօրէին 
Սան Ճիորճիօ Տէլ  Սաննի-
ոյի քաղաքապետութիւնը 
Հայոց Ցեղասպանու-
թիւնը ճանչնալու բանաձեւ 
որդեգրած էր: Բանաձեւը 
հեղինակած էր Եւրո-

միջերկրականեան համագործակցութեան 
խորհուրդի նախագահ, Հայ ժողովուրդի 
բարեկամ՝ Վինսէնզօ Պարզիալէն: Քաղա-
քապետը հաճելի անակնկալով մը այդ մասին 
ընտրած էր յայտարարել փառատօնին ընթաց-
քին ի պատիւ այնտեղ ներկայ գտնուող Իտալիոյ 
մէջ Հայաստանի դեսպանուհիին եւ Հայ պարգեւատրեալներուն:

Պարգեւատրում
Կիրակի 16 Սեպտեմբեր 2019ի 
երեկոյեան հանդիսութեան վայրը 
փութացած էին մեծ թիւով պետա-
կան եւ պաշտօնական հիւրեր ինչ-
պէս նաեւ տեղւոյն մշակութասէր 
քաղաքացիները: 
«Զարթօնք»ի գլխաւոր խմբագիրը, 
ձեռամբը Եւրո-միջերկրականեան 
համագործակցութեան խորհուրդի 
նախագահին պարգեւատրուեցաւ 
«Մարզանի» լրագրութեան եւ 
գրականութեան «Ստեղծագործ 
միտք» միջազգային մրցանակով 
հայկական սփիւռքի մէջ աւելի քան 80 տարիէ ազատ ու յանդուգն սակայն 
պատասխանատու խօսքի,  անաչառ լրատուութեան եւ Հայ ժողովուրդի 
անժամանցելի դատին մեծապէս նպաստած ռահվիրայ օրաթերթի մը 
յանձնառու առաքելութեան դրօշը բարձր պահած ըլլալուն համար: 
Յակոբեան շնորհակալութիւն յայտնելէ ետք Պրն. Քաղաքապետին, կազ-
մակերպող խորհուրդին ինչպէս նաեւ Իտալիոյ ժողովուրդին այս մրցանակը 
իր եւ «Զարթօնք»ի պատասխանատուներուն անունով ձօնեց Հայաստանի 
Անկախութեան մօտալուտ տարեդարձին, Լիբանանեան Հայրենիքին եւ 
Թերթին Ընթերցողներուն:
Համամարդկային արժէք ունեցող աշխատանք տանող ու իրենց կեանքը 
մարդկութիւնը ճշմարտութեամբ իրազեկելու նուիրած մօտ 2 տասնեակ 
քաղաքական գործիչներու, լրագրողներու, Երաժշտութեան, ֆիլմարուեստի, 
եւ գիտութեան ներկայացուցիչներու շարքին պարգեւատրուեցան նաեւ 
«Զարթօնք»ի գործընկերներ «Արմէնփրես» լրատուական գործակալու-
թեան տնօրէն Արամ Անանեանն ու Լիբանանի «Ազգային Լրատուական 
Գործակալութեան տնօրէնուհի Լոր Սուլէյմանը: 
Արամ Անանեան իր կարգին, շնորհակալութիւն յայտնելով կազմակերպող 
մարմնին ըսաւ« «Արմէնփրես»-ը եւ ես կ՛արժանանք այս մրցանակին Հայոց 
ցեղասպանութեան, հայկական հարցի լուսաբանման եւ մարդասիրութեան 
խնդիրներուն անդրադառնալու համար: Իմ համեստ կարծիքով՝ Հայկական 
հարցը հարստացած է նոր բովանդակութեամբ. այդ բովանդակութիւնը 
աշխարհի որեւէ ծայրը մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու 
անթոյլատրելիութեան ընկալումը պէտք է ըլլայ»: «Մեր յանձնառութիւնը՝ 
ուղղուած մարդասիրութեան եւ մարդկութեան դէմ յանցագործութիւններու 
կանխարգիլման պիտի շարունակուի»,- հաստատեց Անանեան: 

Սկիզբը Էջ 12
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ՔՐԻՍԹԻՆԱ ԱՂԱԼԱՐԵԱՆ
«Զարթօնք»ի Երեւանի Աշխատակից

Զանգուածային Լրատուուական Միջոցները  Որպէս 
Ղարաբաղեան Հակամարտութեան Վերաբերեալ 

Հասարակական Կարծիք Ձեւաւորող Հաստատութիւն

21-րդ դարի սկզբին, կարծես, շատ ցանկալի խաղաղ ապագան շարունակում 
է թաքնուած մնալ զինուած հակամարտութիւնների ստուերի տակ:
Միջպետական պատերազմներից բացի, Սառը պատերազմի աւարտից յետոյ, 
ներքին բուռն հակամարտութիւնների թիւը կտրուկ աճեց եւ համաշխարհային 
առումով նոր հակամարտութիւններ առաջ եկան։ 
Պատմութիւնը ցոյց է տուել, որ լրատուամիջոցները կարող են մարդ-
կանց հրահրել բռնութեան: Հիթլերը լրատուամիջոցներին օգտագործել է 
հրեաներին, համասեռամոլներին եւ փոքրամասնութիւնների այլ խմբերի 
համար ատելութեան աշխարհահայեացք ստեղծելու նպատակով։ Օրինակ, 
Ռուանտայի ռատիոկայանը՝ RTLM- ին կոչ է արել ունկնդիրներին վերցնել 
հսկայական դաշոյններ (machetes ) եւ իջնել փողոցներ` սպանելու համար 
նրանց, ում կոչում էին «խցուկներ»: Պալգաններում հեռարձակողները 
բեւեռացնում էին տեղական համայնքները, որտեղ բռնութիւնը դարձել էր 
դժգոհութիւնների լուծման համար ընդունելի գործիք: 
Զարգացած երկրներում նոյնպէս ժողովուրդները տուժել են ներքին 
հակամարտութիւններից, ինչպիսիք են Մեծ Բրիտանիան (Իռլանդական), 
Սպանիան (Պասքերի), Ռուսաստանը (Չեչենների), Թուրքիան (քրտական) 
փոքրամասնութիւնների հարցերի հետ կապուած, տեղի է ունեցել զինուած 
ու արիւնալի հակամարտութիւններ:
ԶԼՄ-ների դերը յաճախ յիշատակւում է հակամարտող գործընթացներից 
առաջ, ընթացքում եւ յետոյ, բայց հիմնականում ուսումնասիրւում են ԶԼՄ-
ների բացասական ազդեցութիւնը։ ԶԼՄ-ների հզօրութիւնը խաղաղութեան 
կառուցման համար մնում է անտեսուած եւ խորապէս չուսումնասիրուած1: 
Սակայն, ԶԼՄ-ների գոյութիւնը այնքան կենսանան է, որ նոյնիսկ «որոշ 
դէպքերում Բոսնիայում տեղակայուած լրագրողների ներկայութիւնը դրա-
կան պատճառ է հանդիսացել կանխելու կամ առնուազն հետաձգելու 
վայրագությունները2:
Չնայած նրան, որ չկան ուսումնասիրութիւններ, որոնք ապացուցում են 
ԶԼՄ-ների ազդեցութիւնը էթնիկ հակամարտութեան վրայ, այնուամենայ-
նիւ  «կայ ձեւաւորուող համոզմունք, որ լրատուամիջոցները կարող են 
լինել հակամարտութեան կարգաւորման ամենարդիւնաւէտ միջոցը եւ նոր 
պատերազմների կանխարգելումը»։  
Ըստ Հովարդի վերջին տասը տարիների ընթացքում մէկ միլիարդ դոլարի 
ներդրում է կատարուել ԶԼՄ-ներում՝ կապուած նորարարութիւնների հետ: 
ՄԱԿ-ի կողմից ջանքեր են գործադրւում, որպէսզի կարողանան ԶԼՄ-ներն 
օգտագործել հակամարտութիւնների կանխարգելման, լուծման, հաշտեց-
ման կամ խաղաղութեան դերի բարձրացման ուղղութեամբ։ 
Արդի աշխարհում տեղի ունեցող համաշխարհայնացումը եւ մասշտաբային 
փոխակերպումների գործընթացները, հաղորդակցային նորագույն միջոցների 
բուռն զարգացումը, հասարակութեան կեանքում տեղեկատւութեան աճող 
դերը պայմանաւորում են զանգուածային լրատուամիջոցների գործառոյթ-
ների պատմական եւ հասարակությանը վերաբերող տարբերակման, 
հասարակական գործընթացներում դրանց տեղի եւ դերի, գործառնութեան 
հիմնարար փոփոխութիւնների հետազօտութեան անհրաժեշտութիւնը։
Այսօր տեղեկատուական քաղաքականութիւնը կարեւորագոյն զէնք է 
ցանկացած պետութեան համար, քանի որ հենց դրա միջոցով կարելի է 
ձեւաւորել հասարակական կարծիք։ Աշխատանքում հիմնական շեշտադրումը 
կատարուած է  Ղարաբաղեան հակամարտութեան վերաբերեալ ԶԼՄ-ների 
եւ տեղեկատուական նորագոյն միջոցների կողմից հասարակական կարծիքի 
ձեւաւորման փուլերին, մամուլի աւանդական ձեւերի փոխակերպմանն ու 
արդի ԶԼՄ-ների գործառույթներին, տեղեկատուական անորոշութիւններին, 
շատ դէպքերում նաեւ նպատակադրուած եղծումներին, դրանում ԶԼՄ-ների 
դերին եւ այլն։ 
Ինչպէս նախկինում,  ներկայում եւս ԶԼՄ-ները՝ որպէս քաղաքական 

համակարգի ինստիտուտ ծառայել եւ ծառայում են որպէս հասարակա-
կան կարծիքի ձեւաւորման եւ պետութեան հասարակատնտեսական ու 
քաղաքական գործընթացների  լուսաբանման կարեւորագոյն միջոց: 
Արցախեան Ազատամարտը Հայկական Եւ Միջազգային 
ԶԼՄ-Ներում (1988). Ինքնորոշո՞ւմ Թէ Տարածքային 
Ամբողջականութիւն

Մենք չենք յաղթում, մինչեւ CNN-ը չի հաղորդում, որ մենք յաղթում ենք։ 
Ճոն Շալիկաշւիլի, ամերիկեան գեներալ

Լրագրողները մշտապէս հարցնում են՝ խաղաղութիւն լինելո՞ւ է, թէ ոչ։ 
Այդ հարցը ենթագիտակցաբար հանգում է բռնութեան եւ խաղաղութեան 

միջեւ Մանիքեան երկուութեան՝ վերջապէս մէկը յաղթելո՞ւ է միւսին։ 
Իհարկէ ոչ։ Ոչ 2000 թուականին, ոչ էլ որեւէ այլ թուականի ոչ 

համընդհանուր խաղաղութիւն, ոչ էլ համընդհանուր առողջութիւն չի 
լինելու»3։

Եոհան Գալթունգ
«Խաղաղութիւն խաղաղ միջոցներով»
1988 թուականը բախտորոշ էր Հայաստանի համար: Տարին սկսուեց 
համաժողովրդական մեծ վերելքով եւ դարձաւ խորհրդային անցեալից 
հրաժարուելու ու ապագայի մոդելը կառուցելու անհրաժեշտութեան տարի: 
Այն հայ ժողովրդի նորագույն  պատմութեան մէջ ամրագրուեց որպէս 
Արցախեան շարժման սկիզբ: Արցախեան շարժումը, կարելի է ասել, բերեց 
հիմնականում բոլոր խնդիրների լուծմանը: Դա այն գիտակցումն էր, որ 
մեծ եւ  ազգային գործերի համար պէտք է ժողովրդական համախմբում: 
Շարժումն աւարտուեց  անկախութեան ձեռքբերումով,  դրանից յետոյ 
պետականաշինութեան կարեւոր գործընթաց սկսվեց4։
Հրապարակներում մարդիկ հաւաքւում էին, պահանջներ դնում, օրակարգ  
թելադրում: Բնականաբար պարտադիր է ժամանակի մամուլի նիւթերին 
հետեւելը5։ 
Պաշտօնական մամուլը 1988-89 թթ. համար որոշակի նիւթեր է պարու-
նակում ինչպէս իրադարձութիւնների ժամանակագրութիւնը ճշտելու, 
համայնավարական իշխանութիւնների պաշտօնական դիրքորոշումներն 
արձանագրելու, նրա ու նրան ծառայող ու պաշտպանող ուժերի՝ Շարժման 
դէմ քարոզչութեան բնոյթը պարզելու եւ այլազան հարցերի ուսումնասիրման 
համար։ Երբեմն խօսուն են ոչ միայն շարժման հետ կապուած նիւթերը այլ 
նաեւ դրանց տեւական բացակայութիւնը6։ 
Խստագոյն գրաքննութեան տակ գտնուելով՝ այս տարիներին մամուլն 
անմատչելի էր Շարժման մասնակիցներին ու գործիչներին7: 

Շար. Էջ19

 1 Gilboa, 2009: 88; Laplante and Phenicie, 2009: 252; Wolsfeld quoted in Spencer, 2003: 56
 2 Gilboa, E, (2009) Media and conflict Resolution: A Framework for Analysis, Marquette Law Review, 93, 87-110 
 3 Յոհան Գալթունգ, «Խաղաղութիւն խաղաղ միջոցներով. խաղաղութիւն եւ հակամարտութիւն, զարգացում և քաղաքակրթութիւն, Երեւան 2005, էջ 34-36
 4 Դեմոյեան Հայկ, Ղարաբաղեան հակամարտութիւնը և թրքական գործօնը, Երեւան, 2002
 5 Սարգսեան Ա. Ղարաբաղեան շարժման պատմութիւն 1998-89, էջ 13, 2018 թ
 6 Նոյն տեղում
 7 Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը Թուրքիայի հասարակական-քաղաքական դիսկորսում, Երեւան, 2017
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Զանգուածային Լրատուուական Միջոցները  Որպէս 
Ղարաբաղեան Հակամարտութեան Վերաբերեալ 

Հասարակական Կարծիք Ձեւաւորող Հաստատութիւն

Եթէ որեւէ մէկը փորձի շարադրել այս տարիների պատմութիւնը միայն 
պաշտօնական մամուլի նիւթերի հիման վրայ, ապա՝ բաւականին 
տարօրինակ ու հակասական պատկեր կը ստացուի։ Կը ստացուի, որ 
Ղարաբաղեան շարժումը մէկ խաթարում է ժողովուրդների բարեկամութիւնը 
եւ ազգայնականների ու ծայրայեղականների ձեռքի գործ է, մէկ, որ այն 
հետամուտ է հայ ժողովուրդի բարձրացրած ամենարդարացի հարցին։ Չի 
հասկացուի՝ Շարժումը ղեկավարել են Հայաստանի իշխանութիւննե՞րը, 
թէ այնուամենայնիւ այն ունեցել է իր ղեկավարութիւնը Ղարաբաղում։  
«Ղարաբաղ»  կոմիտէն մերթ ներկայացւում է «այսպէս կոչուած»  պարտադիր 
բնորոշմամբ՝ որպէս արկածախնդիր ու կաշառակերների հովանաւորող 
յանցաւոր մի կազմակերպութիւն, մերթ քաղաքական մեծ կշռով ու հեղի-
նակութեամբ օժտուած մարմին։ Այլ խօսքով՝ այս շրջանի մամուլի նիւթերը 
որպէս աղբիւր կարող են օգտակար լինել միայն այն դէպքում երբ այլ 
աղբիւրների հիման վրայ արդեն պարզուած ու ճշտուած են հիմնական 
իրադարձութիւնների առանցքն ու ամբողջական պատկերը։
Փողոցում ընթացող գործընթացին դժուարութեամբ էին արձագանքում 
ԶԼՄ-ները: 
Արցախեան շարժման խորհրդանշական օրը՝ փետրուարի 20-ին եւ դրան 
յաջորդող օրերին լոյս տեսաւ «Սովետական Հայաստան» թերթը, որտեղ ամեն 
ինչ ներկայացւում էր որպէս սովորական երեւոյթ, կարծես պէտք է այդպէս 
էլ լիներ: «Ինչ եղան պահեստամասերը», «ինչպէս են նախապատրաստւում 
գարնանը» եւ այլ խորագրերով յօդուածները ցոյց էին տալիս, որ Շարժումը, 
որը սկսուել էր կանխատեսելի էր վերնախաւի համար: 
Հենց «Սովետական Ղարաբաղ» թերթում տպագրւում է Ղարաբաղի մարզը 
Ադրբեջանական ԽՍՀ-ից դուրս բերելու եւ Հայաստանի ԽՍՀ կազմի մէջ 
ընդգրկելու մասին լուրը: 
Ուսումնասիրելով այդ օրերի հայաստանեան մամուլը, խօսելով այդ ժամա-
նակաշրջանի աքդիւ մարդկանց հետ, պարզ է դառնում, որ մամուլը որեւէ 
կերպ չէր արձագանքում իրադարձութիւններին, իսկ եթէ արձագանքում էլ 
էր,  դա տեղի է ունենում միջնորդաւորուած, պատուիրած եւ կողմնակալ: 
Օրինակ «Աւանկարտ» թերթի փետրուարի 29-ին լոյս տեսած համարում կոչ էր 
արւում պահպանել հանգստութիւն եւ կարգուկանոն, առանց ներկայացնելու 
դրանից առաջ տեղի ունեցած իրադարձութիւնների նախապատմութիւնը: 
Այդ օրերի մամուլը  չէր արտացոլում այն, ինչ տեղի էր ունենում իրակա-
նում: Բողոքի ցոյցերի մասնակիցները պահանջում էին իրադարձութիւն-
ների ամբողջական լուսաբանում: Փետրուարի 21-ին արդէն՝ «Վրեմիա» 
համասովետական լրատուական ծրագիրն ու «Փրաւտա» կեդրոնական 
օրաթերթը Երեւանի փողոցները հեղեղած մարդկանց անուանեցին «մի 
խումբ անջատողականներ»։ Փետրուարի 23-ին «Վրեմիան» յայտնեց 
քաղբիւրոյի որոշման մասին՝ սահմանների փոփոխութիւններն անընդունելի 
են։ Առաջին օրերի ոգեւորուած մթնոլորտին շատ արագ փոխարինելու եկաւ 
հզօր ջղայնութիւնը։ Ցուցարարները «Փրաւտայի» դագաղն էին սարքել, 
հանդիսաւոր պտտում էին Երեւանի փողոցներով, յետոյ կազմակերպեցին 
թաղումը։  
Օրինակ, բաւական հետաքրքրական է «Հայաստանի Հանրապետութիւն» 
թերթի 112  համարում հրապարակուած ռուս լրագրող Նատալիա Պետրո-
վայի ղարաբաղեան յուշերը, որոնք վերնագրուած են «Ես կվերադառնամ 
Ղարաբաղ»...  Այդ տարիներին բազմաթիւ էին հրապարակումները այն 
մասին, որ ղարաբաղեան մամուլը շրջափակման էր ենթարկւում, չէին 
թոյլատրում տպագրել առանձին շրջկենտրոնների թերթերը8: 
Այդ օրերին հեղինակաւոր «The Associated Press»-ը, յղում կատարելով 
իր երեւանեան աղբիւրներին, գրում էր, որ զինուած ուժերը բերուած են 
մարտական պատրաստուածութեանժմբ, թանկերը տեղափոխուել են 
քաղաքի ծայրամասեր: 
«Լիդերադուրնայա Արմենիա» (ռուսական) ամսագրի գրական աշխատող 
Սամուէլ Շահմուրատեանը Ղարաբաղեան շարժման եւ պատերազմի 
տարիներին (1988–1992) մամուլում հրապարակել է բազմաթիւ Շարժումը 
լուսաբանող հրապարակախօսական յօդուածներ եւ ակնարկներ: Ի դէպ՝ 
88-ի յունիսի 1-ին հիմնադրւում է Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի 
հեռուստատեսութիւնը: 

ԶԼՄ-Ները Եւ Ղարաբաղեան Հակամարտութեան Փոխա-
կերպումը
Այսօր աւանդական տեղեկատւութեան միջոցներն իրենց տեղը զիջում են 
աւելի նորարարական, էլեկտրոնային ու համացանցային լրատւութեանը։ Եթէ 
նախկինում աւանդական մամուլը՝ թերթերը, նիւթի մատուցման հարցում 
ունէին սահմանուած բարոյական չափանիշներ, այսօր տեղեկատուա-
կան միջոցները չունեն նման չափորոշիչներ ու վերահսկւում են ոչ թէ 
հասարակութեան կողմից, ինչպէս պէտք է լինի, այլ անհատների, որոշակի 
կազմակերպութիւնների կողմից՝ ելնելով ոչ թէ հասարակական շահից, 
այլ՝ անհատների9։ Ղարաբաղեան հակամարտութեան փոխակերպման 
տեղեկատուական դարաշրջանում աւելի ցայտուն է դրսեւորւում։ ԶԼՄ-
ները՝ որպէս հասարակական կարծիքի ձեւաւորման ինստիտուտներ, մեծ 
ազդեցութիւն ունեն այդ նոյն փոխակերպման շարունակականութեան վրայ։ 
Հակամարտության կարգաւորումը փոխակերպումից տարբերւում է նրանով, 
որ փոխակերպման դէպքում պէտք է աշխատանք տանես սեփական 
հասարակութեան հետ, եթէ չկայ ներքին փոխակերպում, դա երկարատեւ 
լինել չի կարող։ Ինչքան շուտ սկսի խնդրի լուծումն ու փոխակերպումը, 
այնքան Հայաստանի զարգացման համար աւելի դրական կլինի։ 
Իսկ ինչ դեր ունեն ԶԼՄ-ները հակամարտութեան քարոզչութեան ու 
փոխակերպման գործում։ Լրագրողը ոչ քարոզիչ է, ոչ խաղաղարար, բայց 
նրա մատուցած որակեալ լրատուութիւնն ինքնին ենթադրում է անուղղակի 
աջակցութիւն խաղաղարարութեանը։ Այս համատեքստում շատ կարեւոր է 
նաեւ երկու պետութիւնների՝ Արցախի Հանրապետութեան ու Հայաստանի 
Հանրապետութեան էլիդաների միջեւ համագործակցութեան մշակոյթի 
զարգացումը, որն էլ իր արտացոլումը կը գտնի նաեւ մամուլում։ 
Համագործակցութեան Մշակոյթը Եւ Ընտրանիների Աններ-
դաշնակութիւնը՝ Որպէս Ազգային Անվտանգութեան 
Ապահովման Գործընթաց
Համագործակցութեան մշակոյթի ապահովման կարեւորագոյն աղբիւրը 
հասարակայնացուած անձն է՝ քաղաքացին։ Հետեւաբար հասարակութեան 
քաղաքական համակարգի ինստիտուտները պարտաւոր են այնպիսի գոր-
ծունութիւն ծաւալել, որը թոյլ կու տայ ՀՀ քաղաքացուն ազատօրէն օգտուել 
իր իրաւունքներից` կատարելով ոչ միայն իր պարտականութիւնները, այլեւ 
ընդլայնելով իր մասնակցությունը10։ Համագործակցութեան մշակոյթը կառա-
վարման ցանցային եւ աստիճանակարգային փորձի համադրումն է, որը 
վերարտադրում, ազգակերտում եւ կառավարում է համակարգը` ապահովելով 
ժողովրդավարութեան որակ: Ներառելով անվտանգութեան փափուկ եւ կոշտ 
մոդելների շրջանակներում մշակուած ազգային շահի արդիականացման 
քաղաքականութիւն՝ այն հիմնւում է ապակենտրոնացուած կառավարման, 
բազմադերային հասարակայնացում, մրցակցային մասնակցութեան եւ 
համագործակցային անվտանգութեան համակարգի վրայ: 

Սկիզբը Էջ 17

 8 Республика Армения № 112 (154), 1991-06-21
 9 Դ. Հ. Ալավերտեան, Տեղեկատուական պատերազմներ, ԵՊՀ հրատ., 2014, էջ 9-10
 10 Մարգարեան Մ. Գ., Համագործակցութեան մշակոյթը՝ որպէս ազգային անվտանգութեան ապահովման գործընթաց., Գիտական Արցախ, №1, 2018, Երևան, «ԱԵԳՄՄ» 
հրատ., 2018.
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Զանգուածային Լրատուուական Միջոցները  Որպէս 
Ղարաբաղեան Հակամարտութեան Վերաբերեալ 

Հասարակական Կարծիք Ձեւաւորող Հաստատութիւն

Կերպափոխուող հասարակութիւններում ազգային անվտանգութեան 
ապահովման գործընթացում որոշիչ է համագործակցութեան (collab-
oration) մշակոյթի դերը: Լինելով քաղաքական յարաբերութիւնների 
ձեւ՝ համագործակցութիւնը յենւում է փոխգործունէութեան եւ բանակ-
ցութիւնների օգնութեամբ խաղաղութիւն հաստատելու վրայ: Փաս-
տօրէն համագործակցութեան մշակոյթը յարաբերութիւնների այնպիսի 
համակարգ է, որը ներառում է քաղաքացիական համերաշխութեան ու 
համաձայնութեան, պետականաշինութեան մշակոյթի զարգացման եւ 
ազգային անվտանգութեան ապահովման գործընթացներ: Այս դիտանկիւնից 
Գոբենհակենեան դպրոցի ներկայացուցիչները (Բարրի Բուզան, Եոհան 
Գալթունգ) ընդլայնեցին անվտանգութեան մասին պատկերացումները` այդ 
հասկացութիւնն ուսումնասիրելով «Ես»-ի ձեւաւորման աշխարհագրա-
կան, քաղաքակրթական, սեռային, մշակութային, հոգեբանական, էթնիկ, 
լեզուաբանական, ծագումնաբանական, արժէքաբանական տիրոյթներում: 
Գալթունգի դիտարկմամբ՝ խաղաղութիւնը ոչ թէ հակամարտութեան 
բացակայութիւն է, այլ դրա համընթաց գործընթացը։ «Խաղաղութիւն ունենք 
միայն այն ժամանակ, երբ ունենք հակամարտութեան ստեղծագործական 
փոխակերպում, առանց բռնութեան կիրառման»11:
Համագործակցութեան մշակոյթը հարստացաւ «մարդկային անվտանգու-
թիւն» (human security) եզրոյթով, որը հիմնւում է մարդու անվտանգու-
թեան հիմնական ներկայացուցչական խմբի, այլ ոչ թէ կանոնաւոր եւ ոչ 
կանոնավոր ինստիտուտների անդամակցելու վրայ: Նման մօտեցումը 
զուգամիտեց անվտանգութեան ապահովման հասարակաքաղաքական, 
քաղաքակրթական, բարոյահոգեբանական տիրոյթները` նպաստելով 
քաղաքացիական անվտանգութեան (civic կամ civilian security) եւ 
համընդգրկուն անվտանգութեան (comprehensive կամ overall security) 
ստեղծմանը, ձեւաւորմանն ու կայացմանը12։
Համագործակցութեան մշակոյթի միջոցով «ազգային անվտանգութիւն» 
եւ «մարդկային անվտանգութիւն» հասկացութիւնները զուգամիտւում 
են: Այս տրամաբանութեամբ նուազում է անվտանգութեան այս ձեւերի 
միջեւ առկայ տարաձայնութիւնները, իսկ «մարդկային անվտանգութեան» 
ապահովումն այլեւս կախուած չէ միայն կառավարութեան գործունութիւ-
նից: Տեղեկատուական նորագոյն միջոցների եւ սպառողական մշակոյթի 
զարգացման արդիւնքում հասարակաքաղաքական փոխակերպումների 
ենթարկուող դերակատարները, իրենց խմբային շահերից ելնելով, նախա-
պատուութիւնը տալիս են ազգային անվտանգութեան ապահովման փափուկ 
եւ կոշտ ձեւերի զուգամիտմանը:
Քաղաքական զարգացման տրամաբանութիւնը դիտարկող այս մօտեցում-
ների շրջանակներում էլ կարեւորում ենք համագործակցութեան մշակոյթը: 
Վերջինս, իր հիմքում ունենալով եւ՛ ընդհանուր, եւ՛ քաղաքական մշակոյթը, 
հնարաւորութիւնն է տալիս քաղաքական հասարակայնացումը դիտարկելու 
որպէս ազգային անվտանգութեան գործօն: Ակնյայտ է, որ եւ՛ ընդհանուր, եւ՛ 
քաղաքական մշակոյթի արդիականացման միջոցով համագործակցութեան 
մշակոյթը հնարաւորութիւնն կտայ կերպափոխուող հասարակութիւններին 
հիմնաւորուած պատասխանելու արտածին եւ ներածին մարտահրաւէրներին:
Այդպիսի մարտահրաւէրներ կային այն ժամանակ, կա նաեւ հիմա, ուստի 
ազգային անվտանգութեան տեսանկիւնից շատ կարեւոր է Արցախի ու 
Հայաստանի ընտրանիների, ղեկավարութեան համագործակցութեան 
մշակոյթի ձեւաւորումը։ 90-ականներին գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի ու 
Լեռնային Ղարաբաղիը ընտրանիները ունէին հակասութիւններ տար-
բեր հարցերի շուրջ, այսինքն՝ գոյութիւն ունէր ընտրանիների աններ-
դաշնակութիւն։ Հայ քաղաքական ընտրանին յարաբերականօրէն երիտա-
սարդ հասարակական շերտ է, այնուամենայնիւ, նրա գիտակցութեանը 
յատուկ են արժէքային բարդութիւններ եւ կնքուած է հակասականութեամբ13: 
Այդ պարագան պատճառաբանւում է նրա խորհրդային ընկերավարա-
կան անցեալով ու դրամատիրական ներկայով։ Պետական իշխանութեան 
իրականացման պայմաններում կառավարող ընտրանին պարտաւոր է 
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իւրաքանչիւրութիւն քաղաքացուն հաղորդակից դարձնել արդի քաղաքա-
կիրթ աշխարհի վարման ժողովրդավարական նուաճումներին կառավար-
ման մշակոյթի արժէքներին եւ այլն:
Ղարաբաղեան հակամարտութեան լուծման տարբերակների հարցում ՀՀ 
եւ Արցախի ընտրանին աններդաշնակութեան ու հակասութիւնների մասին 
խօսել է 1991-1997թթ. ՀՀ նախագահի աւագ խորհրդական, պատմաբան, 
դիւանագէտ  Ժիրայր Լիպարիտյանը14, ով 2017 թուականին «Առաւօտ» 
օրաթերթի առանց համարում յօդուած էր հրապարակել, որում կարեւոր 
փաստեր է հրապարակում ԼՂ հարցի լուծման կապակցութեամբ եւ խօսում 
1997-ի ամռանը ՀՀ եւ ԼՂՀ ղեկավար կազմի հանդիպման մասին։ 
Այսօր եւս Արցախի ու ՀՀ իշխանութիւնների տարաձայնութիւնների, 
անհամաձայնութիւնների միակ պատճառը բանակցային գործընթացն է՝ 
Ղարաբաղի հարցի չլուծուած լինելը եւ 88-90֊ին՝ Ղարաբաղեան շարժման 
նախանշած ազգային, համազգային, համաժողովրդական ուղուց, նախա-
նշուած ուղենիշներից շեղուելը ու ընդհանուր տեսլական չունենալը, թէ մենք՝ 
Երեւանն ու Ստեփանակերտը ու ընդհանրապէս հայ ժողովուրդը, ինչպե՞ս 
ենք պատկերացնում Ղարաբաղի հարցի վերջնական լուծումը։ 
Հիմնական խնդիրն այստեղ այսպէս ասած՝ արտաքին ու ներքին երկ-
խօսութիւնները իրար խառնելն է։ Երբ ասում ենք Արցախը անկախ է տէ 
յիւրէ, դա դիւանագիտական մարտավարութիւն է՝ որդեգրուած  1991-92-ից, 
որ աշխարհին ցոյց տանք, որ սա Ղարաբաղի ժողովրդի արդար պայքարն է 
ու որոշումը, որ այդ պայքարը իրաւունքի վրայ է ամեն ինչ հիմնուած, ոչ թէ 
Հայաստանը, ինչպէս Ադրբեջանն է պնդում, հարձակում է իրականացրել ու 
խախտել իր տարածքային ամբողջականութիւնը։ Միանշանակ, տարածքա-
յին ամբողջականութեան խախտում չկայ, այլ՝ ժողովրդի ինքնորոշման 
իրաւունքի իրացում։
Բացի բանակցային գործընթացում ունեցած հակասութիւններից, Արցախը 
Հայաստանից անկախ պետութիւն ներկայացնելու յայտարարութիւններից, 
այստեղ կա նաեւ արժէհամակարգային, արժէշահային տարբերութիւններ։ 
Ղարաբաղի ժողովուրդը երկար ժամանակ մեզանից առանձին է ապրել, շատ 
փակ հանրութիւն է, ու  այնտեղի մարդկանց, ընտրանու հայեացքները շատ են 
տարբերւում մեր հայեացքներից։ Իհարկէ, սա առանձին ուսումնասիրութեան 
թեմա է, ոչ այս աշխատանքի համար։ Խօսքը նոյն ժողովրդավարութեան, 
քաղաքացիական ազատութիւնների, արտաքին յարաբերութիւնների, 
արտաքին քաղաքական մօտեցումների մասին է, որոնք եւս տարբեր են։ 
Օրինակ, Հայաստանը Ռուսաստանին այլ հայեացքով է նայում, իսկ Արցա-
խում շատերը Ռուսաստանն ընդունում են փրկչի կերպարով։ Իրականում, 
այստեղ խնդիրները շատ աւելի խորն են քան առաջին հայեացքից թւում է, 
որովհետեւ անգամ նոր ազգի ձեւաւորման նախանշաններ է երեւում։ Դրա 
համար առաջին հերթին պէտք է հասկանալ՝ ինչպէս ենք շարժւում առաջ, 
ինչ է ուզում Հայաստանն ու Արցախը եւ դա անել միասնական ձեւով։ 

11 Եոհան Գալտունգ, Խաղաղություն խաղաղ միջոցներով. խաղաղություն և հակամարտություն, զարգացոմ և քաղաքակրթություն, Երևան 2005
12 Տե՛ս նույն տեղում
13 Մարգարյան Մ. Մ., Քաղաքական լիդերություն. տեսություն և պրակտիկա, Երևան, ՀՀ ՊԿԱ 312 էջ, ՀՏԴ 32.001, ԳՄԴ 66.0
14 1997-ի մայիսի առաջարկը հիմքում ունէր փաթեթային լուծումը, որովհետև և՛ Պաքուն, և՛ Ստեփանակերտը երկար ժամանակ արդէն պնդում էին փաթեթային լուծման 
տարբերակը՝ իւրաքանչիւրը մտածելով, որ իր համար դա է նպաստաւորը: Կողմերից Երևանն էր միայն, որ մտածում էր, թէ պէտք չէ անկարելիի յետևից գնալ, այլ հարցը 
պէտք է կարգաւորել ըստ կարելւոյն՝ փուլայինի հիման վրայ, որը տակաւին հնարաւորութիւններ էր ընձեռում ապագայի համար, միաժամանակ, Ղարաբաղն ու Հայաստանը 
դուրս բերելով վտանգաւոր ստատուս քվոյից: Իսկ այդ՝ փաթեթային լուծման առաջարկը ԼՂ-ին անկախութիւն չէր ընծայում: 
14 Լիպարիտեան Ժ., Առաւօտ օրաթերթ, 25 յունուարի 2017թ.
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