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 ԳՈՌ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ

 ՄԵՐ ՁԱ ՎՈՐ ԱՐԵ ՎԵԼ ՔԻ ԱՐ ԴԻ Ա ԿԱՆԱՑ ՄԱՆ ԽՆ ԴԻ ՐԸ. 
«Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱՆ ԳԱ ՐՈՒ ՆԸ»  ԵՎ ԵԳԻՊ ՏՈ ՍԸ

 
Ա րա բա կան աշ խար հում տի րող քա ղա քա կան ան կա յուն 

իրա վի ճա կը և որոշ երկր նե րում առ կա քաո սային իրադ րու թյու
նը, ինչ պես նաև « հե ղա փո խա կան իշ խա նու թյուն նե րի» կող մից, 
այդ թվում և Եգիպ տո սում նոր մո դե լի բռ նա պե տու թյուն ստեղ
ծե լու փոր ձե րը ստի պում են ևս մեկ ան գամ հա յացք բևե ռել այն 
պատ ճառ նե րի և նա խադ րյալ նե րի վրա, որոնք հան գեց րին ժա
մա նա կա կից զար գա ցում նե րին: Հոդ վա ծի նպա տակն է ոչ մի այն 
ներ կա յաց նել մեր ձա վոր Ար ևել քի «ար դի ա կա նաց ման» խն դիրն, 
այլև վեր լու ծել տվյալ հայե ցա կար գի խո ցե լի կող մե րը, ար դի զար
գա ցում նե րի տե սան կյու նից կր կին քն նար կել «ա րա բա կան գա
րու նը» և ներ քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը Եգիպ տո սում: 

2011 թ. վեր ջին սկս ված, այս պես կոչ ված, «ա րա բա կան գա
րունը» արա բա կան մի շարք երկր նե րում դար ձավ զանգ վա ծային 
հուժ կու բո ղոք նե րի և որա կա պես նոր հա սա րա կա կան–քա ղա
քա կան իրա վի ճա կի ձևա վոր ման նա խադ րյալ, իսկ նրան ցից մի 
քա նի սում, այդ թվում և Եգիպ տո սում այն հան դի սա ցավ ավան
դա կան ավ տո րի տար վար չա կար գե րի ան կման խթա նիչ1: սկս
ված գոր ծըն թա ցի ար դյուն քում առա ջա ցած, այս պես կոչ ված, 
« դո մի նոյի էֆեկ տը»2 և արա բա կան մի շարք երկր նե րում ազ գայ
1  «Ա րա բա կան գար նան» ար դյուն քում 2012 թ. դրու թյամբ տա պալ վել էին արա
բա կան չորս երկր նե րի իշ խա նու թյուն նե րը. Թու նի սում` Զին էլ Աբի դին բին 
Ալին, Եգիպ տո սում` Հոս նի մու բա րա քը, լի բի ա յում` մո ւամ մար Քա դա ֆին, Եմե
նում` Ալի Աբ դալ լա սա լե հը: Տե՛ս the Arab Spring’s cascading effects, http://www.
psmag.com/politics/the–cascading–effects–of–the–arab–spring–28575/, Ва сил ье
вич Д.Б., “А рабс кая вес на” ито ги и перс пек ти вы, Տե՛ս նաև http://perspektivy.
info/oykumena/vostok/arabskaja_vesna_itogi_i_perspektivy_2012–04–19.htm

2   Տե՛ս eisenhower gives famous «domino theory» speech, Apr.7, 1954, http://
www.history.com/this–day–in–history/eisenhower–gives–famous–domino–theory–
speech, http://www.martinfrost.ws/htmlfiles/april2009/domino–theory.html 
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նա կան գա ղա փար նե րի ճգ նա ժա մը3 ստեղ ծե ցին ազատ այ լընտ
րան քային ընտ րու թյուն կա տա րե լու բա ցա ռիկ հնա րա վո րու թյուն 
հօ գուտ իս լա միս տա կան շար ժում նե րի4:

 սո ցի ա լա կան հա րա բե րա կան ար դա րու թյան և քա ղա քա կան 
ազա տու թյան օբյեկ տի վո րեն հա սու նա ցած հե ղա փո խա կան հեն
քի վրա սկս ված «ա րա բա կան գա րու նը» և կամ «ա րա բա կան 
զար թոն քը» բազ մա թիվ ու ժե րի հա մար, այդ թվում՝ արևմ տյան, 
դար ձավ ան նա խա դեպ անակն կալ, մա նա վանդ երբ հաս կա նա
լի դար ձավ, որ «ա րա բա կան փո ղո ցի» զգա լի հատ վա ծը սկս ված 
շարժ ման գլ խա վոր դե րում արա բա կան լի բե րալ–ժո ղովր դա վա
րա կան հա յացք ներ ու նե ցող ու ժե րի փո խա րեն նա խընտ րեց տես
նել իս լա միստ նե րին5: Եվ չնա յած այն հան գա ման քին, որ մեծ 
հաշ վով «ա րա բա կան զար թոն քը» ինք նա բուխ էր և իր վրա կրում 
էր արա բա կան փո ղո ցի կնիքը6, այ նո ւա մե նայ նիվ հար կա վոր է 
   Ա րա բա կան աշ խար հում « դո մի նոյի էֆեկ տի» ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ տե՛ս 

նաև գ. գևոր գյան, կա ռա վար վող ժո ղովր դա վա րա կան մո դե լի գոր ծար կու մը 
Եգիպ տո սում (2008–2010 թթ.), Ժա մա նա կա կից Եվ րա սի ա, հա տոր 1(2), Եր., 
2012, էջ 67–88:

3  Առ հա սա րակ արա բա կան ազ գայ նա կա նու թյան ճգ նա ժա մի մա սին քն նար
կում ներն ավե լի վաղ են սկս վել, իսկ «ա րա բա կան գա րու նը» այն հս տա կեց
րեց: Տե՛ս dawisha A., requiem for Arab Nationalism, Middle east Quarterly, http://
www.meforum.org/518/requiem–for–arab–nationalism

4  Տ ևա կան ժա մա նակ արա բա կան մի շարք երկր նե րում կրո նա քա ղա քա կան 
ուժե րը եղել են աշ խար հիկ վար չա կար գե րի հիմ նա կան գոր ծուն ընդ դի մա խոս
նե րը, իսկ քա ղա քա կան իս լա մը` այ լա խո հու թյան գա ղա փա րա կան հիմ նա կան 
աղ բյուր նե րից մե կը: որոշ երկր նե րում նրանք գոր ծել են ընդ հա տա կում և դա
ժա նո րեն հե տապնդ վել իշ խա նու թյուն նե րի կող մից: Ամեն ևին էլ պա տա հա կան 
չէ, որ «ա րա բա կան գար նան» հա մա տեքս տում իս լա միզ մը կա րո ղա ցավ լց նել 
գա ղա փա րա խո սա կան այն « տո րի չե լյան դա տար կու թյու նը», որն արա բա կան 
երկր նե րում առա ջա ցել էր բա վա կան եր կա րատև ժա մա նա կահատվածում` 
սո ցի ա լա կան «եր ջան կու թյան և ար դա րու թյան» նոր հույ սեր որո նե լու ըն թաց
քում: «Ա րա բա կան գար նան» ան մի ջա կան ար դյունք նե րից կա րե լի է հա մա րել 
Հյու սի սային Աֆ րի կայի ու մեր ձա վոր և մի ջին Ար ևել քի որոշ երկր նե րում հա
սա րա կա կան–քա ղա քա կան զար գա ցում նե րի վրա իս լա մա կան գոր ծո նի բա
ցա հայտ ազ դե ցու թյու նը:

5   Հարկ է նշել, որ իս լա միս տա կան շար ժում նե րից շա տե րը և մաս նա վո րա պես 
եգիպ տա կան « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կրո նա քա ղա քա կան կազ մա կեր պու
թյու նը հայ տա րա րե ցին, որ հրա ժար վում են ծայ րա հեղ դրս ևո րում նե րից` հռ չա
կե լով իրենց, այս պես կոչ ված, « չա փա վոր իս լա միստ ներ»: Տե՛ս Воз ник ло но вое 
по ли ти чес кое по ня тие – уме рен ный ис ла мизм. Все восп ри ни ма ют его как мень
шее из зол, 16.01.2012г., http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1326658560

    միև նույն ժա մա նակ դա սա կան քա ղա քա կան տե սու թյան դպ րոց նե րի տե սան
կյու նից դժ վար է որ ևէ ծայ րա հե ղա կան շարժ ման թև դի տար կել « չա փա վո րա
կա նու թյան հար թա կում»: Ել նե լով նշ վա ծից՝ Եգիպ տո սում ըն թա ցող ներ կա 
զար գա ցում նե րից կա րե լի է փաս տել, որ « չա փա վոր իս լա միզ մը» ընդ ա մե նը 
հռե տո րա կա նու թյուն է:

6   Зи нин Ю.Н., “А рабс кая вес на” в по вест ке дня экс перт но го со об щест ва Ро си и, 
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նշել, որ մեր ձա վոր Ար ևել քի և մաս նա վո րա պես արա բա կան աշ
խար հի, այս պես կոչ ված, «ար դի ա կա նաց ման խն դի րը» տևա կան 
ժա մա նակ քն նարկ ման առար կա է եղել ԱմՆ–ո ւմ, իսկ հե տո նաև 
արևմ տաեվ րո պա կան մի շարք երկր նե րում7:

 մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» կամ «ար դի ա կա նաց
ման» գա ղա փա րը ԱմՆ–ի կող մից առաջ քաշ ված քա ղա քա կան 
նոր հայե ցա կարգ էր, որը հա ճախ ներ կա յաց վում է որ պես Վա
շինգ տո նի կող մից նա խա ձեռն ված իրա քյան ար կա ծախնդ րու
թյու նից8 պատ վա վոր դուրս գա լու ճա նա պարհ9: ԱմՆ–ի և նրա 
« դաշ նա կից նե րի» կող մից իրա քում ծա վալ ված ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը Վա շինգ տո նի կող մից հա ճախ դի տարկ վում են, 
որ պես մեր ձա վո րար ևե լյան տա րա ծաշր ջա նի « վե րա կա ռուց ման» 
առա ջին հա մա լիր փու լը10: իրա կա նաց նե լով նշ ված ծրա գի րը՝ 
սպի տակ տու նը փոր ձում է « հան դար տեց նել» մեր ձա վոր Ար ևել
քը՝ ձևա վո րե լով տա րա ծաշր ջա նում ամե րի կա մետ բա րե կա մա
կան–ժո ղովր դա վա րա կան վար չա կար գեր11: 

ԱմՆ–ի կող մից մեր ձա վոր Ար ևել քի « ժո ղովր դա վա րա ցու մը» 

http://ehd.mgimo.ru/IOrManagerMgimo/file?id=cA29f12f–d299–0793–09bA–
2dfA63b78eb7

7  Shireen t. hunter, Modernization and democratization in the Muslim World, http://
www.gees.org/documentos/documen–089.pdf

8   խոս քը վե րա բե րում է 2003 թ. մար տին ԱմՆ–ի կող մից ձեռ նար կած « Վախ և 
ցն ցում» հա կաի րա քյան ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին, որոնք միտ ված էին 
սադամ Հու սեյ նի վար չա կազ մի տա պալ մա նը և ժո ղովր դա վա րու թյան ներդր
մա նը: Տե՛ս uS Attack on Iraq in 2003: Violation of International humanitarian 
law, http://www.internationalpeaceandconflict.org/profiles/blogs/us–attack–on–
iraq–in–2003: իրա քում ժո ղովր դա վարաց մանն ուղղ ված Արև մուտ քի և մաս
նա վո րա պես ԱմՆ–ի նա խա ձեռ նած տա րաբ նույթ գոր ծըն թաց ներն իրա քը 
ներ քա շե ցին քաո սի մեջ, որի ար դյուն քում եր կի րը մինչ օրս գտն վում է ճգ նա
ժա մի մեջ: Ջ. բուշ կրտ սե րի հա մար «ի րա քյան նա խա ձեռ նու թյու նը» ԱմՆ–ի 
ներ քա ղա քա կան դաշ տում քն նա դա տու թյան պատ ճառ նե րից մեկն էր, որից էլ 
տվյալ վար չա կազ մը պատ վով դուրս գա լու ճա նա պարհ էր փնտ րում: Winner 
A., democracy and ethno–religious conflict in Iraq, Stanford university, 2003., 
http://aceproject.org/ero–en/regions/mideast/IQ/wimmer.pdf

9  Անհ րա ժեշտ է նշել, որ մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման կամ ար դի ա
կա նաց ման» խն դի րը կա րե լի է դի տար կել դեռ 1990–ի երկ րորդ կե սին ԱմՆ–ի 
մեր ձա վո րար ևե լյան քա ղա քա կան հայե ցա կար գի հա մա տեքս տում: սա կայն 
մեր կար ծի քով ԱմՆ–ի կող մից մեր ձա վոր Ար ևել քի «ար դի ա կա նաց ման» ուղ
ղու թյամբ վճ ռա կան քայ լե րի լա վա գույն առի թը 2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ին 
Նյու Յոր քում տե ղի ու նե ցած հայտ նի ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն ներն էին: 

10  conrad c. crane, Andrew W. terrill, reconstructing Iraq: insights, challenges, 
and missions for military forces in a post–conflict scenario, http://www.
strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub182.pdf 

11  the Arab Spring: Implications for uS policy and Interests, http://www.mei.edu/
content/arab–spring–implications–us–policy–and–interests
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դի տարկ վում էր նաև որ պես մի ջազ գային ահա բեկ չու թյան դեմ 
հնա րա վոր պայ քա րի ձևե րից մե կը12: 

մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» ծրա գիրն առա ջին 
ան գամ ամ բող ջա կան տես քով ձևա կերպ վեց Ջ. բու շի (կրտ սեր) 
կող մից 2003 թ. նոյեմ բե րի 6–ին Ժո ղովր դա վա րաց ման ազ գային 
հիմ նադ րամ–կա ռույ ցում /National endowment for democracy – 
Ned/ ու նե ցած ելույ թում13: 

մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» հայե ցա կար գի ստեղծ
ման հե ղի նակ ներն են Հ. Քի սին ջե րը, գ. դոր փե թը, դ. Ռամս վել
դը, դ. Չեյ նին, Ք. Ռայ սը, Ռ. Փեր լը, Փ. Վուլ ֆո վի ցը, մ. գ րոս մա նը 
և մի շարք այլ ամե րի կյան հայտ նի քա ղա քա գետ ներ: ու շագ րավ է 
այն հան գա ման քը, որ տվյալ հայե ցա կար գի մշակ ման գոր ծում ոչ 
պա կաս մաս նակ ցու թյուն են ու նե ցել նաև ամե րի կաբ նակ արաբ 
մտա վո րա կան նե րը14:

 Հա մա ձայն այդ հայե ցա կար գի՝ արևմ տյան ժո ղովր դա վա րու
թյունն ու նի վեր սալ հա մա կարգ է, որն ապա հո վում է քա ղա քա կան 
հա մա կար գի ար դի ա կա նա ցում, բար գա վա ճում, հա սա րա կա կան 
ար դա րու թյուն և մշա կույթ նե րի երկ խո սու թյուն15: Նման պայ ման
նե րով մեր ձա վոր Ար ևել քում ստեղծ վող հա սա րա կու թյու նը պետք է 
հա մա պա տաս խա նի տա րա ծաշր ջա նում ԱմՆ–ի շա հե րին: Ամե
12   Օ րի նակ` ԱմՆ–ի նա խա գահ Ջ. բու շ կրտ սե րը կար ծում էր, որ « ժո ղովր դա

վա րա կան երկր նե րում չի կա րող լի նել այն պի սի ամո թա լի եր ևույթ, ինչ պի
սին է ահա բեկ չու թյու նը»: Տե՛ս president bush`s Speech on terrorism, the New 
York times, http://www.nytimes.com/2006/09/06/washington/06bush_transcript.
html?pagewanted=all&_r=0 և president bush`s Speech on Global democracy and 
freedom, http://www.brookings.edu/research/interviews/2003/11/10globalgoverna
nce–daalder

    Հարկ է նշել, որ մեր ձա վոր Ար ևել քի ժո ղովր դա վա րաց ման նա խա գի ծը մաս
նա վո րա պես ար ձա նագ րում է ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում նե րի անց
կաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, տն տե սու թյան ազա տա կա նա ցում` տվյալ են
թա տեքս տում պայ քար աղ քա տու թյան դեմ, որն էլ իր հեր թին կն պաս տի ահա
բեկ չու թյան վե րաց մա նը: 

13  hamid Ahmadi, the Greater Middle east Initiative: Internal contradictions and 
external problems, http://en.merc.ir/default.aspx?tabid=73&ArticleId=223

14   Տե՛ս նաև Gambill G.c., Jumpstarting Arab reform, the bush Administration`s 
Greater Middle east Initiative, http://www.meforum.org/meib/articles/0407_me2.
htm: Հա մա ձայն որոշ տե ղե կու թյուն նե րի՝ նշ ված ծրագ րի մշակ ման գոր ծում իր 
մաս նակ ցու թյունն է ու նե ցել նաև հայտ նի տե սա բան էդ վարդ սաի դը:

15   Հարկ է նշել, որ դեռ 2003 թ. մար տի սկզ բին ԱմՆ պետ քար տու ղա րի օգ նա
կան գրոս մա նը արա բա կան մի շարք երկր ներ, Թուր քի ա և բրյու սել կա տա
րած պաշ տո նա կան այ ցե րի ժա մա նակ փոր ձել էր պա րարտ հող գտ նել « մեծ 
մեր ձա վոր Ար ևելք» ստեղ ծե լու ամե րի կյան ծրագ րի հա մար: Grossman comes 
to talk Greater Middle east, http://www.hurriyetdailynews.com/grossman–comes–
to–talk–greater–middle–east.aspx?pageId=438&n=grossman–comes–to–talk–
greater–middle–east–2004–03–01
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րի կյան հայե ցա կար գում առանձ նա հա տուկ տեղ է հատ կաց ված 
նաև իրա քի բռ նա զավթ մա նը16, որը, ինչ պես նշ վել էր, մեր ձա վոր 
Ար ևել քում ամե րի կյան « ժո ղովր դա վա րու թյուն տա րա ծե լու» գոր
ծըն թա ցի առա ջին փուլն էր17: Վա շինգ տո նը հա մոզ ված էր նաև, 
որ « պա ղես տի նյան հար ցի լու ծու մը հնա րա վոր է իրա կա նաց նել 
բաղ դա դի մի ջո ցով»18: 

Նշ ված ծրագ րի իրա կա նաց ման երկ րորդ փու լը նա խա տե սում 
էր ճն շում գործադրել իրա նի և սի րի այի վրա, որոնք աջակ ցում 
էին տար բեր կրո նա քա ղա քա կան շար ժում նե րին: Ամե րի կյան 
նշված հայե ցա կար գի գաղտ նի կե տե րից մե կը են թադ րում էր նաև 
վե րը նշ ված երկր նե րի ղե կա վար նե րի ֆի զի կա կան ոչն չա ցու մը19:

 մեր ձա վոր Ար ևել քի «ար դի ա կա նաց ման» ամե րի կյան հայե
ցա կարգն արա բա կան երկր նե րից շա տե րը որա կե ցին որ պես 
տա րա ծաշր ջա նի ներ քա ղա քա կան զար գա ցում նե րին մի ջամտե
լու ԱմՆ–ի փորձ և մեր ժե ցին այն20: Նրանք մի ա ձայն պն դում էին, 
որ « Ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում նե րը պետք է լի նեն արա
բա կան հան րու թյան էվո լյու ցի ոն զար գաց ման ար դյունք և թե
լադր ված չլի նեն դր սից»21: 

16  1979 թ. Եգիպ տո սի և 1994 թ. Հոր դա նա նի արաբ–իս րայե լա կան հա կա մար
տու թյու նից դուրս գա լուց հե տո իս րայե լին հա կազ դող արա բա կան երկր նե
րից մնա ցին սի րի ան և իրա քը: ԱմՆ–ի հա մար սի րի ա կան խն դի րը ավե լի 
բարդ էր, այդ իսկ պատ ճա ռով Վա շինգ տոնն իր և իս րայե լի հա մար «ա րա
բա կան դաշ տը» մաք րե լու գոր ծըն թա ցը սկ սեց հենց իրա քից` ան հիմն մե ղադ
րե լով սադամ Հու սեյ նի ջլատ ված իշ խա նու թյա նը ահա բեկ չու թյա նը աջակ
ցե լու, զանգ վա ծային ոչն չաց ման զեն քի ստեղծ ման և ժո ղովր դա վա րու թյան 
բա ցա կա յու թյան մեջ: Փաս տո րեն, մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» 
առա ջին փու լը են թադ րում էր իրա կա նաց նել հենց բաղ դա դում « ռե ժի մային 
ժո ղովր դա վա րու թյուն» ստեղ ծե լու մի ջո ցով: u.S. Guided reconstruction and 
democracy in Iraq: but where are the weapons of mass destruction! http://www.
southasiaanalysis.org/paper676 

17  ԱմՆ–ի նա խա գա հը հայ տա րա րեց, որ « բո լո րը, սկ սած դա մաս կո սից մինչև 
Թեհ րան, կհաս կա նան, որ ազա տու թյու նը յու րա քան չյուր ժո ղովր դի հա մար է»: 
Հարկ է նշել, որ ԱմՆ–ի կող մից ամե րի կյան հա տուկ առա քե լու թյան՝ խա
ղա ղու թյան և ազա տու թյան տա րա ծու մը ամեն ևին էլ նո րույթ չէր. բու շը իր 
նոր վար դա պե տու թյու նը հա մե մա տեց նույ նիսկ Վ. Վիլ սո նի «14 կե տե րի» և 
Ֆրանկ լին դ. Ռուզ վել տի «4 ազա տու թյուն նե րի» հետ:

18  կար ծում ենք, որ նման ձևա կեր պումն ար դեն իսկ վկա յում է նշ ված ծրագ րի 
մշակ ման գոր ծում ԱմՆ–ի հրե ա կան լոբ բիի ակ տիվ մաս նակ ցու թյան մա սին:

19  Ближ ний Вос ток: при го во рен ные к уни чо же ни ю, http://newsland.com/news/
detail/id/964928/

20  Ев се ев В., Кри зис кон цеп ции “Боль шой Ближ ний Вос ток”, http://imamat–news.
ru/index.php?option=com_content&view=article&id=45547:2013–02–18–18–53–
50&catid=20:analitika&Itemid=572

21  Արաբ առաջ նորդ նե րը նշում էին նաև, որ ամե րի կյան ծրա գի րը չի նա խա տե
սում նաև արաբ–իս րայե լա կան դի մա կա յու թյան և պա ղես տի նյան հար ցի կար
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Այս կա պակ ցու թյամբ սի րի այի նա խա գահ բա շար Ասա դը հայ
տա րա րեց. «ոչ ոք չի հա վա տում ամե րի կյան ծրագ րին, քա նի որ 
հնա րա վոր չէ պա տե րազ մի և հա կա մար տու թյան առ կա յու թյան 
պայ ման նե րում խո սել որ ևէ ժո ղովր դա վա րա կան բա րե փո խում
նե րի մա սին»22: լի բի ա կան Ջա մա հի րի այի նա խա գահ մո ւամ
մար Քա դա ֆին նշեց, որ « մաղ րի բի երկր նե րը առ հա սա րակ կապ 
չու նեն մաշ րի քում ըն թա ցող զար գա ցում նե րի հետ, և այդ իսկ 
պատ ճա ռով ամե րի կյան ծրա գիրն ան հե թե թու թյուն է»23: Քու վեյ
թի վար չա պետ շեյխ Ալ–սա բա հը հայ տա րա րեց. «Ան կա րե լի է ըն
դու նել « մեծ մեր ձա վոր Ար ևելք» կա ռու ցե լու ԱմՆ–ի փոր ձե րը»24: 

ի հա կակ շիռ ԱմՆ–ի արա բա կան աշ խար հի ար դի ա կա նաց
ման հայե ցա կար գի` Եգիպ տո սը, սաու դյան Արա բի ան և սի րի
ան առաջ քա շե ցին մեր ձա վոր Ար ևել քի ժո ղովր դա վա րաց ման, 
այս պես կոչ ված, արա բա կան նա խա գի ծը, սա կայն որի նկատ
մամբ, հա մա ձայն «Ալ Ջա զի րա» հե ռուս տաըն կե րու թյան կող մից 
2004 թ. մար տի սկզ բին ան ցկաց ված հարց ման՝ արաբ նե րի մե
ծա մաս նու թյունն ան վս տա հու թյուն էր տա ծում25: սա առա ջին 
հեր թին բա ցատր վում էր այն հան գա ման քով, որ արա բա կան ոչ 
մի նա խա ձեռ նու թյուն չէր կա րող ար դյու նա վետ լի նել արա բա կան 
վար չա կար գե րի կող մից իրենց իսկ հան րու թյան հա նա պա զօրյա 
խն դիր նե րը կար գա վո րե լու ան կա րո ղու թյան պա րա գա յում, մաս
նա վո րա պես քա ղա քա կա նու թյան, տն տե սու թյան և մշա կույ թի 
ոլոր տում կու տակ ված բազ մա թիվ խն դիր նե րի և մա նա վանդ 
արաբ–իս րայե լա կան դի մա կա յու թյան և իրա քյան ճգ նա ժա մի 
ան հաղ թա հա րե լի ու թյան պատ ճա ռով: Արաբ մաս նա գետ նե րը, ոչ 
առանց հիմ քի, կար ծում են, որ արա բա կան երկր նե րում իշ խող 
վեր նա խա վը` քա ղա քա կան էլի տան, ինք նին ի վի ճա կի չէ վե րա
փոխ ման, քա նի որ կենտ րո նում դր ված է այդ էլի տայի ինք նա
պահ պան ման խն դի րը: Այդ հա մա տեքս տում ոչ պա կաս կար ևոր 
տեղ է զբա ղեց նում տվյալ երկր նե րին հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի 

գա վոր ման որ ևէ հի շա տա կում, առանց որի որ ևէ ժո ղովր դա վա րա կան բա րե
փո խում ան հե ռան կա րային կլի նի մեր ձա վոր Ար ևել քի հա մար:

22   Во ло вич А. А., О пла нах де мок ра ти за ции Ближ не го Вос то ка, http://www.iimes.
ru/rus/stat/2004/19–08–04.htm

    Արա բա կան երկր նե րի ղե կա վար նե րից շա տե րի հա մար ակն հայտ էր, որ 
ԱմՆ–ի կող մից առաջ քաշ ված՝ վե րը նշ ված քա ղա քա կան հայե ցա կար գը 
ամ բող ջու թյամբ միտ ված էր տա րա ծաշր ջա նում ԱմՆ–ի և իս րայե լի շա հե րի 
պաշտ պա նու թյա նը: 

23  Во ло вич А. А., О пла нах де мок ра ти за ции Ближ не го Вос то ка, նույն տե ղում:
24 Նույն տե ղում:
25  Кур ги нян С., По ли ти чес кие цу на ми, Ре фор ми ро ва ние арабс ко го ми ра, http://

www.danilidi.ru/3–war/06_Kurginian–political–tsunami–arab–reform.html
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գոր ծո նը, որոնք հա ճախ իշ խող վար չա կար գի պահ պան ման հա
մար ար վող քայ լե րով փո խում են օրենք նե րի իրա կան նշա նա կու
թյու նը, ինչն էլ իր հեր թին խո չըն դո տում է քա ղա քա ցի ա կան հա
սա րա կու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցին26: 

Այդ պի սով՝ արա բա կան «ինք նա ժո ղովր դա վա րա ցու մը» ըն դա
մենը արա բա կան աշ խար հում գո յու թյուն ու նե ցող իրա վի ճա կի 
« կոս մե տիկ վե րա փոխ ման» փորձ է` առանց նրա հիմ քե րը ձևա
փո խե լու: 

Ա րա բա կան աշ խար հում բա րե փո խում նե րի արա բա կան ծրա
գի րը ներ կա յաց վեց 2004 թ. մայի սի 22–23–ին՝ Թու նի սում կա յա
ցած Ապլ գա գաթ նա ժո ղո վի ժա մա նակ27: 

Ա րա բա կան, այս պես կոչ ված, « բա րե փո խում նե րի» ծրա գի րը 
բաղ կա ցած էր հետ ևյալ դրույթ նե րից28.

1. բա րե փո խում ներն արա բա կան երկր նե րում պետք է իրա կա  
նաց վեն արա բա կան հան րու թյան կող մից, այլ ոչ թե պար տադր
վեն դր սից:

2.  բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցը պետք է կատարվի աս տի
ճա նա բար, որ պես զի չխախտ վեն տա րա ծաշր ջա նի հա րա բե րա
կան ան վտան գու թյու նը և կա յու նու թյու նը:

3.  բա րե փո խում նե րը պետք է միտ ված լի նեն տա րա ծաշր ջա
նի շա հե րի պաշտ պա նու թյանն, այլ ոչ թե նրա (տա րա ծաշր ջա նի) 
հա կա ռա կորդ նե րի նկր տում նե րի իրա կա նաց մա նը:

4. Քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րի հա ջող ան ցկաց ման ան
մի ջա կան նա խա պայ մանն է արաբ–իս րայե լա կան հա կա մար տու
թյան կար գա վո րու մը:

5.  բա րե փո խում նե րի ան ցկաց ման ժա մա նակ հար կա վոր է հաշ
վի առ նել յու րա քան չյուր արա բա կան երկ րի զար գաց ման և ներ
կա իրա վի ճա կի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` բա ցա ռե լով նրանց 
նկատ մամբ մեկ մի աս նա կան մո տե ցու մը:

6.  Հար կա վոր է կան խել բա րե փո խում նե րի և « բաց դռ նե րի» 
քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման ժա մա նակ ծայ րա հեղ կրո
նա կան շար ժում նե րի կող մից ստեղծ ված իրա վի ճա կից օգտ վե լու 
ան մի ջա կան վտան գը: 

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ արա բա կան « բա րե փո խում նե

26  Volker p., Arab elites, Negotiating the polities of change, colorado 2004, p. 5, 
http://books.google.am/books?id=QkiAmnyuusMc&printsec=frontcover&hl=hy&s
ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

27  Кур ги нян С., По ли ти чес кие цу на ми, Ре фор ми ро ва ние арабс ко го ми ра, http://
www.danilidi.ru/3–war/06_Kurginian–political–tsunami–arab–reform.html  

28 Նույն տե ղում:
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րի» ծրագ րի դրույթ նե րը չէ ին ար տա ցո լում արա բա կան աշ խար
հում առ կա բո լոր գլո բալ խն դիր նե րը, այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանք 
բա վա կա նին իրա տե սա կան էին և նպա տա կային:

 սա կայն, ինչ պես հա ճախ, Ապլ հեր թա կան հան դի պու մը ոչ մի 
նոր զար գա ցում չհա ղոր դեց արա բա կան աշ խար հի առջև ծա ռա
ցած օր հա սա կան հար ցե րին29: Նշ վա ծի հա մա տեքս տում մերժ
վեց նաև մու բա րա քի առա ջար կը` ստեղ ծել մշ տա կան գոր ծող 
հանձ նա ժո ղով, որը պետք է զբաղ վեր արա բա կան աշ խար հում 
քա ղա քա կան և տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի խն դիր նե րով30:

 կա րե լի է փաս տել, որ արա բա կան « բա րե փո խում նե րի» ծրա
գի րը մեծ հաշ վով շեշ տադ րու մը կա տա րեց « բա րե փո խում նե րի» 
ձևա կան կող մի վրա, և ոչինչ չէր խոս վում նե րա րա բա կան խն
դիր նե րի էու թյան ու բո վան դա կու թյան մա սին31: 

2007 թ. ԱմՆ–ի ազ գային զին վո րա կան ակա դե մի այի նախ կին 
փոխգն դա պետ Ռալֆ Փե թեր սը “Armed forces Journal” ամ սագ րում 
հրա պա րա կեց «Ա րյու նոտ սահ ման նե րը» վեր նագ րով մի հոդ ված, 
որ տեղ քն նարկ վում էր, այ սպես կոչ ված « մեծ մեր ձա վոր Ար ևել
քի» ազ գային պե տու թյուն նե րի հա վա նա կան սահ ման նե րի հար
ցը32: Հա մա ձայն այդ տե սու թյան՝ ամե րի կյան մո տեց ման մեջ առ
կա է տվյալ տա րա ծաշր ջա նի ազ գային հարս տու թյուն նե րը հսկե լու 
ձգ տու մը. առա ջին հեր թին՝ էներ գա կիր նե րը, որի իրա կա նաց ման 
հա մար ան հրա ժեշտ էր ստեղ ծել ոչ կեն սու նակ, գա ճաճ պե տու
թյուն նե րի շղ թա, այս պես կոչ ված՝ մեր ձա վոր Ար ևել քի յու րա հա
տուկ « սո մա լա կա նա ցում»33: Փե թեր սը նշում էր, որ հար կա վոր է 
29  Иор да ния счи та ет сам мит ЛАГ в Ту ни се важ ным, но не дос та точ ным ша гом, 

http://news.mail.ru/politics/arc514164/
30   մի այն այն հան գա ման քը, որ վե րը նշ ված նիս տին Ապլ ան դամ 22 արա բա

կան երկր նե րից ներ կա էին ըն դա մե նը 13–ը, ար դեն իսկ խո սում էր այդ հան
դիպ ման ձա խող ման մա սին: Հարկ է նշել, որ Ապլ հան դիպ ման եզ րա փա կիչ 
նիս տին մաս նակ ցում էին ըն դա մե նը 7 արա բա կան երկր նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ ներ: Նիս տին գտն վող արաբ ղե կա վար նե րից առա ջի նը հե ռա ցավ մու բա
րա քը, ում՝ վե րը նշ ված առա ջար կու թյու նը չըն դուն վեց:

31   Ա րա բա կան երկր նե րի ընդ հա նուր «յու րա հատ կու թյուն նե րից են» ժո ղովր դա վա
րու թյան բա ցա կա յու թյու նը և իշ խա նու թյան ասի ա կան բռ նա պե տու թյան մո դե լի 
գո յու թյու նը: Ընդ որում՝ ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ գրե թե ցան կա ցած 
ընդ դի մու թյուն արա բա կան երկր նե րում որակ վում է իբրև «կ րո նա կան ծայ րա
հե ղա կան խմ բա վո րում ներ», ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս տվյալ վար չա
կար գե րին Արև մուտ քին ներ կա յա նալու որ պես այդ « ծայ րա հե ղա կան խմ բա վո
րում նե րին» զս պող և այ լընտ րանք չու նե ցող քա ղա քա կան հա մա կար գեր:

32  peters r., blood borders, how a better Middle east would look, http://www.
armedforcesjournal.com/2006/06/1833899

33   Со ло гу бовс кий Н., Ли ви я: “со ма ли за ци я” плюс “ка та ри за ци я”?, http://
trueinform.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=3671 

    Արևմ տյան մաս նա գետ նե րի մի մա սը կար ծում է, որ մեր ձա վոր Ար ևել քի, այս
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տա րա ծաշր ջա նում ստեղ ծել ան կա յու նու թյան, քաո սի և բռնու թյան 
ալիք, որը կսկս վի լի բա նա նից` նե րա ռե լով պա ղես տի նը սի րի ան, 
իրա քը, Ծո ցի արա բա կան երկր նե րը, իրա նը և կհաս նի մինչև Աֆ
ղանս տան, որ տեղ բաշխ ված են ՆԱ ՏՕ–ի զոր քե րը34:

պես կոչ ված, մի ա վո րու մը պետք է լի նի սա հուն և գլո բալ, այլ ոչ ինք նա բուխ, 
քա նի որ նշ ված տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րում քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
իրա վի ճա կը տար բեր է: Հար կա վոր է հաշ վի առ նել նաև այդ երկր նե րի սո
ցիա  լա կան, մշա կու թային և կր թա կան աս տի ճա նը: 

34   դեռ 20–րդ դա րի 70–ա կան նե րին սկ սե ցին ուր վագծ վել « Նոր աշ խար հա
կար գի» ձևա վոր ման գոր ծըն թաց նե րը, որոնց հա մա տեքս տում մեր ձա վոր 
Ար ևել քը առանձ նա հա տուկ տեղ էր զբա ղեց նում: Նշ ված գոր ծըն թաց նե րի 
հիմ նա կան գա ղա փա րա խոս նե րը և մաս նա կից նե րը հան դի սա ցան « Փա րի
զյան ակում բը», իսկ հե տա գա յում Երեքկող մա նի հանձ նա ժո ղո վը, բիլ դեր
բեր գյան ակում բը, « Ռենդ քոր փո րեյշ նը», սան տա ֆե ինս տի տու տը և այլն: 
Նրանց կող մից մշակ ված « Նոր աշ խար հա կար գի» ուր վագ ծե րը կենտ րո նա
ցած էին Հա մաշ խար հային բան կի, մի ջազ գային ար տար ժույ թային հիմ նադ
րա մի, Առևտ րի հա մաշ խար հային առևտ րի կազ մա կեր պու թյան և այլ նի աշ
խա տանք նե րի վրա: Փաս տո րեն առանց հայ տա րար ման և բարձ րա ձայն ման 
կազ մա կերպ վեց նոր տե սա կի « հա մաշ խար հային պա տե րազմ», որի պա րա
գա յում կի րառ վե ցին այս կամ այն երկր նե րի ազ գային տն տե սու թյուն նե րում 
և սո ցի ա լա կան ոլորտ նե րում « կա ռա վա րե լի քաոս» ստեղ ծե լու մի ջոց նե րը: 
Առա ջին հա յաց քից առեղծ վա ծային թվա ցող այս հաս կա ցու թյու նը նա խա
տե սում էր քաո սի վե րա ծել այդ պա տե րազ մի զոհ դար ձած երկր նե րի տն տե
սու թյուն նե րը: իսկ քաոս տա րա ծող նե րը այն պա հում էին հս կո ղու թյան տակ` 
ստեղ ծե լով յու րա հա տուկ կարգ: « պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի» նոր 
տե սա կը ման րա մասն ներ կա յաց րել է նրա հե ղի նակ նե րից մե կը` փոր ձա գետ 
ս. ման նը « կա ռա վա րե լի քաո սի» ստեղծ ման մե խա նիզմ նե րի շար քում նշելով 
հա կա ռա կոր դի տա րած քում « ժո ղովր դա վա րու թյա նը և շու կա յա կան բա րե
փո խում նե րին աջակ ցու թյու նը», ինչ պես նաև « գա ղա փա րա խո սու թյու նը ետ 
մղող տն տե սա կան ստան դարտ նե րի և ռե սուր սային կա րիք նե րի» բարձ րա
ցու մը, որով էլ ապա հով վում է ԱմՆ–ի ազ գային շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: 
Հա մա ձայն ման նի՝ գո յու թյուն ու նեն այս կամ այն տա րած քում քաոս ստեղ ծե
լու հետ ևյալ մի ջոց նե րը. 1) աջակ ցու թյուն լի բե րալ ժո ղովր դա վա րու թյա նը, 2) 
աջակ ցու թյուն շու կա յա կան բա րե փո խում նե րին, 3) բնակ չու թյան մոտ կյան քի 
ստան դարտ նե րի բարձ րաց ման գոր ծու նե ու թյուն, 4) ար ժեք նե րի և գա ղա փա
րա խո սու թյան ետ մղում: Հենց այս առանց քային կե տերն էլ սկ սե ցին կի րառ
վել մեր ձա վոր Ար ևել քում` հետհե ղա փո խա կան քա ղա քա կան զար գա ցում նե
րի հա մա տեքս տում, որոնք ան վա նում են «ա րա բա կան գա րուն»: Այդ ամե նը 
ձևա վո րում է բա րո յալք ված ազ գային ոգի, որն էլ քայ քա յում է պե տու թյու նը և 
ազ գային–մ շա կու թային ավան դույթ նե րը, որոնց փո խա րեն ակ տի վա նում են 
տար բեր կրո նա կան–քա ղա քա կան ծայ րա հեղ շար ժում ներ: Ապա գա ղա փա
րա ցումը, գա ղա փա րա կան պլու րա լիզ մը, ազ գային ար ժեք նե րի առա գաս տի 
այ րու մը, նյու թա կան ար ժեք նե րի կա րի քի կտ րուկ բարձ րա ցու մը` առա ջին 
հեր թին «ա րա բա կան փո ղո ցի» կող մից, տն տե սու թյան կա ռա վար ման լծակ
նե րի կո րուս տը, « ժո ղովրդ ավա րու թյան գա ղա փա րա կան ահա բեկ չու թյու նը 
և այ լա սե րու մը, որը հա ճախ ազ գային–դա վա նա բա նա կան երանգ է ստա
նում», գի տա կա նո րեն մշակ ված և փոր ձա գետ նե րի կող մից մա տուց վածն է, 
որն էլ « կա ռա վա րե լի քաո սի հիմ քն է»: Այս ամե նը ծա ռա յում է ար դի գո յու
թյուն ու նե ցող ազ գային պե տու թյուն նե րի, ավան դույ թային մշա կույթ նե րի և 
քա ղա քակր թու թյուն նե րի ապա մոն տաժ ման գոր ծին: Հա մա ձայն գլո բա լա կա
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 Վեր լու ծե լով Փե թեր սի կող մից առա ջադր ված տե սու թյու նը՝ 
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ այն մեր ձա վոր Ար ևել քում ան գլո–ա մե
րի կյան–իս րայե լա կան յու րա հա տուկ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի բնույթ ու նե ցող « ճա նա պար հային քար տեզ է»35: Փաս տո
րեն, Փե թեր սի տե սու թյան իրա կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ 
եղավ մի քա նի տա րի: 

Ար դա րա ցի լի նե լու հա մար պետք է նշել, որ սկ սած 80–90–
ա կան թվա կան նե րից՝ գլո բա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի հա
մա տեքս տում արա բա կան մի շարք երկր նե րի կող մից քա ղա քա
կան հա մա կար գի ար դի ա կա նաց ման քայ լեր էին նա խա ձեռն վում, 
մաս նա վո րա պես ստեղծ վում էին մար դու իրա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան կո մի տե ներ, աշ խա տան քային խմ բեր, նույ նիսկ նա
խա րա րու թյուն ներ, որոնք, սա կայն, մի այն ֆոր մալ բնույթ ու նե ին: 
Արա բա կան երկր նե րի կող մից կա տար ված այդ քայ լե րը մեծ հաշ
վով ուղղ ված էին իրենց իսկ քա ղա քա կան իմի ջը բարձր պա հե լուն: 

Ա րա բա կան աշ խար հի «ար դի ա կա նաց ման» վե րա բե րյալ Արև
մուտ քի կող մից ար ված ար ծար ծում նե րը ավե լի հս տակ և նպա
տա կային դար ձան 2001 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ին ԱմՆ–ո ւմ տե ղի 
ու նե ցած ահա բեկ չու թյու նից հե տո: 

մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» ամե րի կյան ծրագ րին 
վերջ նա կան երանգ հա ղոր դե ցին արևմ տաեվ րո պա կան երկր նե
րը, մաս նա վո րա պես Ֆրան սի ան և գեր մա նի ան: Նրանք կար
ծում էին, որ արաբ ներն իրենք պետք է կա տա րեն իրենց ազատ 
ընտ րու թյու նը, և որ չի կա րե լի ստեղ ծել « մեծ մեր ձա վոր Ար ևելք»՝ 
մի ա վո րե լով նրա նում այն պի սի տար բեր երկր ներ, ինչ պի սիք 
են, օրի նակ՝ պա կիս տա նը, Աֆ ղանս տա նը և Ծո ցի արա բա կան 
երկրնե րը36: մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» առա վել ամ
փոփ հայե ցա կար գը հաս տատ վեց 2004 թ. հու նի սի 8–10–ին Ջոր

նաց ման կողմ նա կից նե րի՝ նրանց փո խա րեն պետք է գա հան րու թյուն, որը 
չի ու նե նա հի շո ղու թյուն, ինչն իր հեր թին ձեռք է բեր վում հա տուկ տեխ նո
լո գի ա նե րի մի ջո ցով, որոնք վե րա բե րում են Զլմ–նե րին և կր թա կան ոլոր
տին: Այս պի սով՝ կա ռա վա րե լի քաո սի տեխ նո լո գի ա նե րը ներ կա յումս զանգ
վա ծային ոչն չաց ման զեն քի տե սակ են` հա մաշ խար հային տի րա պե տու թյուն 
հաս տա տե լու հա մար այն պե տու թյան հա մար, որը դրանք կի րա ռում է: peters 
r., blood borders, how a better Middle east would look, նույն տե ղում: Տե՛ս նաև` 
Nazemroava M.d., plans for redrawing the Middle east: the project for a “New 
Middle east”, http://www.globalresearch.ca/plans–for–redrawing–the–middle–
east–the–project–for–a–new–middle–east/3882

35  peters r., blood borders, how a better Middle east would look: http://www.
armedforcesjournal.com/2006/06/1833899

36  Ziadeh r., the eu`s policy on promotion democracy in the Arab World, http://www.
idea.int/resources/analysis/loader.cfm?csmodule=security/getfile&pageid=38074
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ջի ա նա հան գում կա յա ցած « մեծ ութ նյա կի» նիս տի ըն թաց քում37: 
Հան դիպ ման մաս նա կից նե րի կող մից « մեր ձա վոր Ար ևել քի և 
Հյու սի սային Աֆ րի կայի ընդ լայն ված տա րա ծաշր ջա նի հետ հա
մա գոր ծակ ցու թյուն հա նուն հա մընդ հա նուր առա ջըն թա ցի և մի
աս նա կան ապա գայի» ըն դուն ված փաս տա թուղ թն ընդ գր կում էր 
այն հիմ նա կան կե տե րը, որոնց հե տա գա յում պետք է ապա վի ներ 
Արև մուտ քը38: Եվ րո պա կան և արա բա կան երկր նե րի պա հան ջով 
փաս տաթղ թում կար ևոր կետ մտց վեց այն մա սին, որ բա րե փո
խում նե րի ան ցկաց մա նը զու գըն թաց « մեծ ութ նյա կի» ան դամ
ները պետք է աջակ ցեն արաբ–իս րայե լա կան հա կա մար տու թյան 
խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցին՝ հիմն վե լով մԱկ–ի Ախ 
242, 338 և 425 բա նաձ ևե րի վրա: Հա տուկ կե տով նշ վում էր նաև 
« ճա նա պար հային քար տեզ» ծրագ րի դրույթ նե րի իրա կա նաց ման 
վե րա բե րյալ կե տը, որի հիմ քում մԱկ–ի Ախ 1515 բա նաձևն է, և, 
որը նա խա տե սում է պա ղես տի նյան և հրե ա կան պե տու թյուն նե րի 
խա ղաղ գո յակ ցու թյու նը39: 

Հան դիպ ման մաս նա կից կող մե րը հա մա կար ծիք էին « բար սե
լո նյան գոր ծըն թա ցին», «ա մե րի կա–մեր ձա վո րար ևե լյան գործ ըն
կե րու թյան» նա խա ձեռ նու թյա նը և « ճա պո նա–ա րա բա կան երկ
խո սու թյանը» ըն թացք տա լուն հար ցում: Նա խա տես վում է նաև, 
որ գոր ծըն կե րու թյան կենտ րո նա կան տար րը պետք է լի նի մշ տա
կան գոր ծող ար տա քին գոր ծե րի, էկո նո մի կայի նա խա րար նե րի 
մա կար դա կով « քա ղա քա կան հար թակ՝ հա նուն ապա գայի» ներ
կա յացուց չա կան մար մի նը40:

 Հարկ է նշել, սա կայն, որ հրա վիր ված արա բա կան բո լոր 
երկրնե րից մաս նակ ցում էին մի այն բահ րեյ նի, Հոր դա նա նի, Եմե
նի և իրա քի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

2004 թ. հու նի սի 14–16–ը ստամ բու լում կա յա ցած իս լա մա կան 
կոն ֆե րանս կազ մա կեր պու թյան հան դիպ ման բո լոր մաս նա կից
ները նշե ցին, որ արա բա կան աշ խար հում բա րե փո խում նե րի հա ջո
ղու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է արաբ–իս րայե լա կան հա կա
մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցի հետ, որ իրենք 
ինք նու րույն կա րող են « վե րա կա ռու ցել» մեր ձա վոր Ար ևել քը41: 
37  Sharp J.M., the broader Middle east and North Africa Initiative: An Overview, 

http://fpc.state.gov/documents/organization/43293.pdf
38 Նույն տե ղում:
39 Նույն տե ղում:
40  Miller r., Mishrif A., the barcelona process and euro–Arab economic relations 

1995–2005, http://www.kcl.ac.uk/artshums/depts/mems/people/staff/academic/
mishrif/euro–Arabeconomicrelationspdf.pdf

41  Кор ни лов А.А., Ту рец кая дип ло ма тия в ис ламс ком ми ре: проб ле мы и при о
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Ա ռա ջին հա յաց քից վե րահս կե լի թվա ցող՝ ամե րի կյան կող մից 
առա ջադր ված մեր ձա վոր Ար ևել քի « վե րա կա ռուց ման» հայե ցա
կարգն իրա կա նում դար ձավ ԱմՆ–ի մեր ձա վո րար ևե լյան քա ղա
քա կա նու թյան ձա խո ղու մը. Վա շինգ տո նը չէր ծրագ րել «ա րա բա
կան գա րու նը» և նրան հա ջոր դած զար գա ցում նե րը42: կար ծում 
ենք՝ Վա շինգ տո նը դժ վար էր հա վա տում, որ քա ղա քա կան սի րա
խաղ է սկ սել իս լա միստ նե րի հետ43: Հարկ է նշել, որ այ նո ւա մե
նայ նիվ ԱմՆ–ը կա րո ղա ցավ ուղ ղոր դել «ա րա բա կան գար նան» 
ար դյուն քում սկս ված գոր ծըն թաց նե րը, մաս նա վո րա պես սա տա
րել, այս պես կոչ ված, « չա փա վոր իս լա միս տա կան շար ժում նե
րին»՝ հա մոզ ված լի նե լով, որ հե ռան կա րում ցան կա ցած իս լա միս
տա կան շար ժում, գտն վե լով իշ խա նու թյան գլուխ, տվյալ եր կի րը 
կհասց նի կոր ծան ման: 

Այդ պի սով՝ սկս վեց մեր ձա վոր Ար ևել քի « փո խա կեր պու մը». 
ավան դա կան ազ գայ նա կան քա ղա քա կան հա մա կար գերն իրենց 
տե ղը սկ սե ցին զի ջել իս լա միս տա կան շար ժում նե րին: Նշ վա ծի 
հա մա տեքս տում չա փա զանց ու շագ րավ են Եգիպ տո սում ըն թա
ցող ներ քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը: 

ԱմՆ–ի ճնշ ման ներ քո 2005 թ. սկս ված եր կար և մեծ հաշ վով 
անար դյու նա վետ բա րե փո խում նե րը, ինչ պես նաև « մու սուլ ման 
եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան քա ղա քա կան ակ տի վու թյու նը 
նոր լիցք ստա ցան «ա րա բա կան գար նան» սկս վե լու հետ, ինչն էլ 
հան գեց րեց երկ րում իշ խա նա փո խու թյան:

2011 թ. հուն վա րի 25–ին կա հի րե ում կազ մա կերպ վեց, այս
պես կոչ ված, « Ցաս ման օրը»: Եթե հիմք ըն դու նենք « Վի քի լիք սի» 
տար բեր հրա պա րա կում նե րը, ապա ներ քա ղա քա կան ճգ նա
ժա մը և ծայ րա հեղ լար վա ծու թյան առա ջա ցու մը Եգիպ տո սում 
ամեն ևին էլ անակն կալ չէին, քա նի որ ներ քա ղա քա կան զար

ри те ты де я тель нос ти, http://www.idmedina.ru/books/materials/rmforum/1/sect2_
kornilov.htm

42  խոս քը վե րա բե րում է իս լա միստ նե րի իշ խա նու թյան գա լու հան գա ման քին:
43   սա էր պատ ճա ռը, որ ամե րի կյան բազ մա թիվ քա ղա քա գետ ներ մե ղադ րում 

էին Վա շինգ տո նին արա բա կան ավան դա կան վար չա կար գե րը տա պա լե լուն 
աջակ ցե լու մեջ: մա նա վանդ երբ խոս քը այն պի սի երկ րի մա սին է, ինչ պի սին 
է Եգիպ տո սը: Այդ կա պակ ցու թյամբ Հ. Քի սին ջե րը գրել է. « շա տե րը, որ գո
վա բա նում են «ա րա բա կան գա րու նը», հա ճախ նշում են այն բռ նա պե տե րի 
ցան կը, որոնք գա հըն կեց են ար վել շարժ ման ար դյուն քում՝ մո ռա նա լով, որ 
հե ղա փո խու թյուն նե րի մա սին հար կա վոր է դա տել՝ ել նե լով այն ձևա չա փից, 
թե ինչ են նրանք կա ռու ցում, այլ ոչ թե քան դում» Տե՛ս Кис синд жер Г., На Ближ
нем Вос то ке ре а лизм и иде а лизм не мыс ли мы друг без дру га, http://rus.ruvr.
ru/2012_08_06/Na–blizhnem–Vostoke–realizm–i–idealizm–nemislimi–drug–bez–
druga/ :
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գա ցում նե րի նման սցե նա րը վեր ջին տա րի նե րին հա ճախ էր 
շո շափ վում Եգիպ տո սում ամե րի կյան գաղտ նի գոր ծա կալ նե րի 
և ընդ դի մա դիր որոշ ու ժե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող գաղտ նի 
շփում նե րի ժա մա նակ44: 

Հարկ է նշել, որ դեռ 2011 թ. հուն վա րի 19–ին « մենք բո լորս 
խա լեդ սաիդ ենք»45 շարժ ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հայ տա րա
րե ցին, որ հուն վա րի 25–ին ողջ Եգիպ տո սում տե ղի կու նե նան 
ան նա խա դեպ բո ղո քի ակ ցի ա ներ և ցույ ցեր` ուղղ ված եգիպ տա
կան իշ խա նու թյուն նե րի դեմ: Եգիպ տա կան հա սա րա կու թյու նը 
ձգ տում էր փո փո խու թյուն նե րի և չէր ցան կա նում 2011 թ. սեպ
տեմ բե րին նա խա տես վող նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րին 
տես նել գա մալ մու բա րա քին երկ րի իշ խա նու թյու նը փո խան ցե լու 
հա վա նա կա նու թյու նը: Հոս նի մու բա րա քի՝ տաս նյակ տա րի ներ 
իշ խա նու թյան ղե կին գտն վե լու հան գա ման քը ևս հա սա րա կու
թյու նը դի տար կում էր որ պես Եգիպ տո սի աղ քա տու թյան և երկ րի 
տն տե սա կան աճի հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը46:

 մի շարք հե ղի նակ նե րի կար ծի քով Եգիպ տո սում սկս ված ներ
քա ղա քա կան ճգ նա ժա մը մու բա րա քի 30–ա մյա կա ռա վար ման 
ար դյունքն էր, որի պայ ման նե րում եգիպ տա կան ընդ դի մու թյու նը 
չու ներ իրա կան հնա րա վո րու թյուն « մո տե նալու նա խա գա հա կան 
աթո ռին»47: 

Ան տա րա կույս է այն հան գա ման քը, որ « մու սուլ ման եղ բայր
ներ» կազ մա կեր պու թյու նը 20–րդ դա րի սկզ բից ծա վա լած իր ընդ
44   Ըստ «Wikileaks–ի»՝ կա հի րե ում ԱմՆ–ի դես պա նու թյու նը վեր ջին երեք տա րի

նե րի ըն թաց քում օգ նու թյուն էր տրա մադ րում ընդ դի մա դիր եգիպ տա ցի երի
տա սարդ նե րին՝ երկ րում իշ խա նա փո խու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար: 2008 թ. 
դեկ տեմ բե րի 30–ին Վա շինգ տոն հղած իր գաղտ նի նա մա կում Եգիպ տո սում 
ԱմՆ դես պան մարգ րեթ սկո բին գրում էր, որ 70000 երի տա սարդ նե րից բաղ
կա ցած «Ապ րի լի 6 –ի» ընդ դի մա դիր շար ժու մը պա տրաստ վում էր իշ խա նա
փո խու թյուն իրա կա նաց նել 2011 թ.: սկո բին նշում էր նաև, որ «Ապ րի լի 6 –ի» 
շար ժու մը կազ մա կերպ չա կան հիմ նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը պատ րաստ վում 
էր իրա կա նաց նել սո ցի ա լա կան ցան ցե րի օգ նու թյամբ: 

45   խա լեդ սաի դի անու նը եգիպ տա կան ընդ դի մա դիր «Ապ րի լի 6 –ի» շարժ ման 
և « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան հա մար դար ձել էր խորհր
դանշա կան: խա լեդ սաի դը 28 տա րե կան հա սա կում մա հա ցել էր 2010 թ.՝ 
Ալեք սանդ րի այի բան տում տան ջանք նե րի են թարկ վե լուց հե տո: Տե՛ս Брат ья 
наз на чи ли да ту на род но го восс та ния в Егип те, http://www.newsru.co.il/mideast/ 

46  egyptian crisis: how did it happen, http://www.cbc.ca/news/world/
story/2011/01/29/f–faq–egypt–uprising.html

47  Ко ро та ев А.В., Зинь ки на Ю.В., Еги петс кая ре во лю ция 2011г.: ст рук тур но–
де мог ра фи чес кий ана лиз, По лис, Экст ра текст. 2011, Вы пуск 1., http://www.
politstudies.ru/extratext/text/issue2011A.htm: Ընդ դի մա դիր նե րը պա հան ջում էին 
նաև պաշ տո նանկ անել Եգիպ տո սի ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Հա բիբ ալ –
Ա լի ին: 
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դի մա դիր գոր ծու նե ու թյամբ կա րո ղա ցավ յու րո վի հա սու նաց նել 
եգիպ տա կան հա սա րա կու թյու նը վե րը նշ ված, այս պես կոչ ված, 
« ցաս ման» օր վան և հա կաիշ խա նա կան իրենց եր կա րատև պայ
քա րով որոշ առու մով նաև « քա ղա քա ցի ա կան զար թոն քի» միտ
ման գոր ծոն հան դի սա նալ48: 

Ար դեն փետր վա րի 11–ին ներ քա ղա քա կան ճգ նա ժա մի և ար
տա քին աջակ ցու թյան դա դա րեց ման ար դյուն քում, մաս նա վո
րա պես Վա շինգ տո նի կող մից հն չեց ված հոր դոր նե րից հե տո49, 
մու բա րա քը հայ տա րա րեց իր պաշ տո նան կու թյան մա սին50: 
Փետր վա րի 13–ին երկ րում հռ չակ վեց Ժա մա նա կա վոր ռազ
մա կան դիկ տա տու րա, իսկ իշ խա նու թյունն ան ցավ Զին ված 
ու ժե րի բարձ րա գույն խորհր դին` գե նե րալ Հու սեին Տան տաո
ւի51 գլ խա վո րու թյամբ52: բարձ րա գույն խոր հուր դը դա դա րեց
րեց սահ մա նադ րու թյան կի րա ռու մը և ցրեց խորհր դա րա նը53: 
մար տի 3–ին պաշ տո նա թող եղավ նաև երկ րի վար չա պետ Ահ
մեդ շա ֆի քը, որին փո խա րի նեց տրանս պոր տի նախ կին նա
խա րար էսամ շա րա ֆը54: մու բա րա քի պաշ տո նա թող լի նե լուն 
հա ջոր դած քա ղա քա կան զար գա ցում նե րը դժ վար թե ստի պեն 
հա վա տալ, որ երկ րում հա մա կար գային լուրջ փո փո խու թյուն
ներ գրանց վե ցին55: 
48   Տե՛ս Over 37.500 egyptians to take part on January 25th uprising, http://www.

ikhwanweb.com/article.php?id=27870
49  ԱմՆ–ի նա խա գահ բա րաք Օբա ման, ան դրա դառ նա լով Եգիպ տո սում տի րող 

իրա վի ճա կին, նշեց, որ նա խա գահ մու բա րա քը պետք է են թարկ վի ժո ղովր դի 
կամ քին, այսինքն՝ հրա ժա րա կան տա:

50   Տե՛ս Му ба рак ушел в отс тав ку, http://lenta.ru/news/2011/02/11/mubarak1/ 
    խոր հուր դը ցրեց խորհր դա րա նը և առա ջադ րեց սահ մա նադ րա կան փո փո

խու թյուն ներ ան ցկաց նե լու մա սին պա հան ջը, որի հի ման վրա պետք է ձևա
վոր վեր նոր ժո ղովր դա վա րա կան իշ խա նա կան հա մա կարգ, որի հի ման վրա 
էլ կանց կաց վե ին նոր ժո ղովր դա վա րա կան ընտ րու թյուն ներ: կա ռա վա րու
թյան աշ խա տա կազ մի ղե կա վար Քա մալ Ահ մեդ ալ–գան զու րի ին հանձ նա
րար վեց նոր կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րել մինչև 2011 թ. նոյեմ բե րի 27–ը:

51   Հարկ է նշել, որ Տան տաո ւին առանձ նա պես մեծ ժո ղովր դա կա նու թյուն չի 
վայե լում Եգիպ տո սում, և ժո ղովր դի շր ջա նում ստա ցել է « մու բա րա քի պու դել» 
անու նը: Sh. Joshi, Viewpoint: too early to celebrate in egypt?, http://www.bbc.
co.uk/news/world–middle–east–12438007

52   Ру ко во дить внут рен ней и внеш ней по ли ти кой Егип та бу дет гла ва Выс ше го 
со ве та ВС, http://www.fontanka.ru/2011/02/13/036/

53   Во ен ные Егип та от ме ни ли дейст вие конс ти ту ции и рас пус ти ли пар ла мент, 
http://www.fontanka.ru/2011/02/13/030/

54  Егип тя не сно ва со би ра ют ся на пло ща ди Тах рир, http://www.fontanka.
ru/2011/02/25/119/

55   Այդ կա պակ ցու թյամբ մԱկ–ի մի ջու կային էներ գի այի մի ջազ գային կո մի տե ի 
նախ կին ղե կա վար Ալ– բա րա դեյը նշում էր. «Ե թե ես Եգիպ տո սը լքե ի հե ղա
փո խու թյու նից առաջ` հուն վա րի 24–ին, և վե րա դառ նայի մու բա րա քի հրա ժա
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Երկ րում սկս վեց եր կար և ներ քա ղա քա կան ճգ նա ժա մով հա
գե ցած ան ցու մային շր ջան56: 2011 թ. փետր վար – 2012 թ. մայիս–
հու նիս ժա մա նա կա հատ վա ծը դար ձավ նոր փոր ձու թյուն նե րի 
շրջան: Եգիպ տո սի նա խա գա հա կան պաշ տո նի հա մար պայ քա
րում ներգ րավ վե ցին քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան տար բեր 
ու ժեր, իսկ նա խա գա հի թա փուր պաշ տո նի հա մար պայ քա րող 
թեկ նա ծու նե րի թի վը հա սավ 13–ի57: 

ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ մու բա րա քի իշ խա նու թյան 
տա պա լու մից հե տո ԱմՆ–ը իս րայե լին ներ կա յաց րեց Եգիպ տո
սում քա ղա քա կան կա յու նու թյու նը վե րա կանգ նե լու ծրա գիր, որը 
մշակ վել էր ԱմՆ–ի Ազ գային ան վտան գու թյան խորհր դի Ռու
սաս տա նի և Եվ րա սի այի բաժ նի պետ մայքլ մաք ֆո լի կող մից58: 
պարզ վում է, որ ԱմՆ–ը մու բա րա քի իշ խա նու թյան տա պա լու մից 
հե տո երկ րի ապա գան կա պում էր Ռազ մա կան խորհր դի և Ապլ 
նախ կին գլ խա վոր քար տու ղար Ամր մու սայի հետ59: իս րայե լի 
վար չա պետ բ. Նե թա նյա հո ւին հղած իր նա մա կում Օբա ման նշում 
է, որ Ամր մու սան կկա րո ղա նա կա յու նաց նել եր կի րը լի բե րալ ար
ժե հա մա կար գի հի ման վրա և հա վա տա րիմ կմ նա քեմփդ ևի դյան 
հա մա ձայ նագ րե րին60: Ել նե լով նման հար ցադ րու մից՝ կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ Վա շինգ տո նը գե րա դա սում էր եգիպ տա կան 
նա խա գա հա կան աթո ռին տես նել աշ խար հիկ իշ խա նու թյան ներ

րա կա նից հե տո` փետր վա րի 13–ին, դժ վար թե հա վա տայի, որ այս երկ րում 
հե ղա փո խու թյուն է եղել», h.hendawi, egypt`s Arab Spring: A revolution gone 
astray, http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/9957832, Հետ հե ղա փո խա
կան Եգիպ տո սի մա սին տե՛ս նաև the failings of egypt`s Arab Spring revolution, 
http://www.dw.de/dw/article/0,,16032603,00.html 

56   Пе ре ход ный пе ри од в Егип те за вер шит ся при ня ти ем но вой конс ти ту ции – гла
ва МИД, http://www.trend.az/regions/met/arabicr/1834569.html

57  К рол А.А., Еги пет: ос нов ные кан ди да ты на пре зи дентс ких вы бо рах, 2012 г. 
май 21, http://www.iimes.ru/?p=14763 

     Նա խա գա հա կան պայ քա րում առա վել ու ժեղ թեկ նա ծու ներն էին Ապլ նախ
կին գլ խա վոր քար տու ղար Ամր մու սան, նախ կին վար չա պետ Ահ մեդ շա ֆի քը 
և « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան ակ տի վիստ Աբդ ալ–մո նե իմ 
Աբու ալ–Ֆա թա հը, որն ինքն իրեն բնո րո շում է իբրև կրո նա կան պահ պա
նո ղա կան լի բե րալ: Աբու ալ–Ֆա թա հի դիր քերն ավե լի ամ րապնդ վե ցին, երբ 
նրա օգ տին հան դես եկավ «Ան Նուր» կու սակ ցու թյու նը: Հա ջորդ տե ղում 
նոր մի այն գտն վում էր « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան ղե կա
վար նե րից մու համ մեդ մուր սին: egyptian presidential election: the candidates, 
http://www.bbc.co.uk/news/world–middle–east–17859639

58  План Оба мы в от но ше нии Егип та пос ле па де ния Му ба ра ка, http://www.al–wayi.
org/archive/52–291/439–plan–obami–v–otnoshenii–yegipta.html, նաև http://
golosislama.ru/news.php?id=4353

59 Նույն տե ղում:
60 Նույն տե ղում:
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կա յա ցուց չի` ազ գայ նա կան և լի բե րալ ար ժեք նե րով: սա կայն ինչ
պես ցույց տվե ցին հե տա գա զար գա ցում նե րը, «ե գիպ տա կան 
փո ղո ցի» զգա լի հատ ված ընտ րեց իս լա միստ նե րից բաղ կա ցած 
քա ղա քա կան հա մա կար գը61:

 մաք ֆո լի կող մից մշակ ված և ԱմՆ–ի Ազ գային ան վտան գու
թյան խորհր դի հա վա նու թյու նը ստա ցած ծրա գի րը հիմ նա կա նում 
նե րա ռում էր հետ ևյալ դրույթ նե րը62.
	  Վա շինգ տո նի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը Եգիպ

տո սում ըն թա ցող ներ քա ղա քա կան զար գա ցում նե րին, և հնա
րա վո րու թյուն ըն ձե ռել կա հի րե ին վե րա կանգ նել այն դե րա կա
տա րու թյու նը տա րա ծաշր ջա նում` ԱմՆ–ը տա րա ծաշր ջա նային 
ռազ մա վա րու թյան հա մա տեքս տում:
	 « պայ ման ներ ստեղ ծել» եգիպ տա կան ցան կա ցած կա

ռա վա րու թյան հա մար քեմփդ ևի դյան հա մա ձայ նագ րե րին հա
վա տա րիմ մնա լու նպա տա կով, միև նույն ժա մա նակ բա ցա ռել 
քեմփդ ևի դյան հա մա ձայ նագ րե րը նե րե գիպ տա կան բա նա վե ճի 
առար կա դարձ նե լու հան գա ման քը: 
	 ԱմՆ–ի և եգիպ տա կան երի տա սար դա կան շար ժում նե

րի միջև առա վել մտե րիմ հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու
մը: Նրանք մեծ ներդ րում են կա տա րել եգիպ տա կան հե ղա փո
խու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում, որոնց մի ջո ցով էլ կա րե լի է 
կրկին ազ դել եգիպ տա կան քա ղա քա կան օրա կար գի վրա:
	  Ֆի նան սա կան և այլ նյու թա կան ըն դար ձակ աջակ ցու թյան 

տրա մադ րում եգիպ տա կան քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին 
և շար ժում նե րին հե ղա փո խու թյան երկ րորդ փու լում: 
	 ԱմՆ–ի սերտ հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պա նումը 

եգիպ  տա կան քա ղա քա կան էլի տայի հետ, որը կն պաս տի 
« հա  մա պա տաս խան ան ձի» Եգիպ տո սի նա խա գահ ընտր վե լուն: 
Այդ հա մա տեքս տում Վա շինգ տո նը վս տա հու թյուն էր հայտ նում, 
որ Ապլ գլ խա վոր քար տու ղար Ամր մու սային եգիպ տա կան քա
ղա քա կան դաշ տում մր ցա կից չի տես նում` ավե լաց նե լով, որ նրա 
ղե կա վա րած Եգիպ տոսն ամեն ևին վտանգ չի կա րող ներ կա յաց
նել իս րայե լի և ԱմՆ–ի հա մար63:

 Վե րը նշ վա ծից ակն հայտ է, որ ԱմՆ–ի կող մից ներ կա յաց ված 
Եգիպ տո սի հա մար մոտ ապա գայի քա ղա քա կան տես լա կա նում 
տեղ չու նեն իս լա միստ նե րը, ին չը ևս մեկ ան գամ հնա րա վո րու

61  Նույն տե ղում:
62  План Оба мы в от но ше нии Егип та пос ле па де ния Му ба ра ка, http://golosislama.

ru/news.php?id=4353
63  Նույն տե ղում: 
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թյուն է տա լիս փաս տելու, որ ամե րի կյան դիր քո րո շու մը տվյալ 
զար գա ցում նե րի նկատ մամբ ավե լի շատ իրա վի ճա կային բնույթ 
էր կրում: սա է հիմք տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ խնդ րո առար կա 
ամե րի կյան քա ղա քա կան հայե ցա կար գը ձա խող ված էր:

 Նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րը Եգիպ տո սում ան ցան 
եր կու փու լով. առա ջին փու լը՝ 2012 թ. մայի սի 23–ին և 24–ին և 
երկ րորդ փու լը 2012 թ. հու նի սի 16–ին և 17–ին: Ընտ րու թյուն նե
րի երկ րորդ փու լում մի մյանց դեմ պայ քա րում էին եր կու թեկ նա
ծու ներ՝ « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան առաջ նորդ 
մու համ մեդ մուր սին և Եգիպ տո սի նախ կին վար չա պետ Ահ մեդ 
շա ֆի քը64: 

Ար դյուն քում « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան 
առաջ նորդ մու համ մեդ մուր սին հա վա քեց քվե ա ձայ նե րի 52 %–ը՝ 
հաղ թե լով եգիպ տա կան 17 նա հանգ նե րում (13 մլն ընտ րա ձայն), 
իսկ Ահ մեդ շա ֆի քը՝ քվե ա ձայ նե րի 48 %–ը` հաղ թե լով եգիպ տա
կան 9 նա հանգ նե րում (11 մլն ընտ րա ձայն)65:

 Տաս նյակ տա րի ներ շա րու նակ « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ
մա կեր պու թյու նը գործ նա կա նում հան դի սա նում էր Եգիպ տո սի 
մի ակ կազ մա կերպ ված և «ի րա կան» ընդ դի մու թյու նը: գոր ծող իշ
խա նու թյու նը, ի դեմս Հոս նի մու բա րա քի, ստա նա լով նաև Արև
մուտ քի լուռ աջակ ցու թյու նը, բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րով պայ
քա րում էր այդ կրո նա քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյան դեմ: 

սա կայն սկս ված «ա րա բա կան գա րու նը» և Արև մուտ քի, մաս
նա վո րա պես ԱմՆ–ի մեր ձա վո րար ևե լյան քա ղա քա կա նու թյան 
ձա խո ղու մը, որի ար դյուն քում Վա շինգ տո նը վճ ռեց խա ղադ րույքը 
դնել66 « չա փա վոր իս լա միստ նե րի» վրա, տվյալ դեպ քում՝ « մու
սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյան, հան գեց րեց երկ րում 
ոչ մի այն մու բա րա քին իշ խա նու թյան տա պալ ման, այլև ավան
դա կան ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ան կման67, որին 

64   Ку де лев В.В., Си ту а ция в Егип те: июнь 2012 г., 2012 г. 8 ию ля, http://www.
iimes.ru/?p=15111

65   Быст ров А.А., Еги пет: вто рой тур пре зи дентс ких вы бо ров, 2012 г., 13 ию ня, 
http://www.iimes.ru/?p=14925 և http://ria.ru/arab_eg/20120618/676223972.html 

66  П ро тес ты в Егип те: США тай но под дер жи ва ли ли де ров, сто я щих за восс та
ни ем, http://press–post.net/protesty–v–egipte–ssha–taino–podderzhivali–liderov–
stojaxhix–za–vosstaniem 

67   մաս նա գետ նե րի զգա լի մա սը հա մա կար ծիք է այն մտ քին, որ արա բա կան 
աշ խար հը փո խա կերպ վում է. ավան դա կան ազ գայ նա կան գա ղա փա րա խո
սու թյան դա րաշր ջա նը կար ծես թե ավարտ ված է: Արա բա կան աշ խար հում 
ըն թա ցող զար գա ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ ազ գայ նա կան գա ղա փար նե րը 
չկա րո ղա ցան պար փա կել և լու ծում տալ տա րի նե րով կու տակ ված խն դիր նե
րին, այդ թվում և արաբ–իս րայե լա կան դի մա կա յու թյա նը: Հարկ է նշել, որ նշ
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լրաց նե լու եկավ իս լա միս տա կան « մու սուլ ման եղ բայր ներ» կրո
նաքա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյու նը: Ար դյուն քում Եգիպ տո սում 
ստեղծ վեց Եվ րո պայի նոր դա րե րի պատ մու թյան շր ջա նին բնո
րոշ հայտ նի իրա վի ճա կը` « Թա գա վո րը մե ռավ` կեց ցե՜ թա գա վո
րը», այ սինքն՝ մի բռ նա պե տը փո խա րին վեց մեկ այ լով. մու բա րա
քի աշ խար հիկ և « մեղմ» ոս տի կա նա պե տու թյու նը փո խա րին վեց 
« մու սուլ ման եղ բայր ներ» կրո նա քա ղա քա կան « չա փա վոր իս լա
միս տա կան» բռ նա պե տու թյամբ68:

«Ա րա բա կան գար նան» ար դյուն քում Եգիպ տո սում սկս ված քա
ղա քա կան փո խա կեր պում նե րի հա մա տեքս տում ավե լի հստակ 
նկա տե լի են դառ նում հետ ևյալ մի տում նե րը.
	  իշ խա նու թյուն ձեռք բե րած եգիպ տա կան « մու սուլ ման 

եղ  բայր ներ» կազ մա կեր պու թյունն ան ցել է քա ղա քա կան–
գա ղա փա րա խո սա կան «ար դի ա կա նաց ման» եր կար ճա
նա պարհ և որ դեգ րել է սա լա ֆի ա կան շար ժում նե րից և 
գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րից տա րան ջատ վե լու դիր քո
րո շում` ներ կա յա նա լով որ պես չա փա վոր իս լա միս տա կան 
ուղ ղու թյուն:

	   կազ մա կեր պու թյու նը չի թաքց նում, որ, հնա րա վոր է, 
Եգիպ տո սում ներդր վի պե տա կան կա ռուց ված քի թուր քա
կան մո դե լը69: 

	  Այդ իմաս տով տե ղին է հի շեց նել ԱմՆ–ի գոր ծադ րած ջան
քե րի մա սին` տա րա ծաշր ջա նում « չա փա վոր իս լա միզ մի» 
հեն քի ստեղծ ման ուղ ղու թյամբ տար վող աշ խա տանք նե
րի մա սին ի հա կակ շիռ իս լա մի սա լա ֆի ա կան ուղ ղու թյան 
զար գաց մա ն:

	   միև նույն ժա մա նակ Եգիպ տո սում իշ խա նու թյան մոտ 
գտն վող « չա փա վոր իս լա միստ նե րը» ձգ տում են ստեղ ծելու 
ազ գային մի աս նու թյան պե տու թյուն, թե պետ ան հաս կա
նա լի է թե ինչ պես են իշ խա նու թյուն նե րը դա իրա գոր ծե
լու, մա նա վանդ երբ երկ րում առ կա է 8–10 մլն ղպ տի ա կան 

վա ծի վե րա բե րյալ փաս տե րից են նաև դեռ 2006 թ. պա ղես տի նում անցկաց
ված խորհ րդա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րը, որոնց ար դյուն քում հաղ թա նակ 
տա րավ կրո նա քա ղա քա կան « Հա մաս» շար ժու մը: 

68   մու հա մեդ մուր սի ի կող մից գլ խա վո րած « չա փա վոր իս լա միստ նե րը» բարձ րա
ձայ նում են, որ Եգիպ տո սում կա ռու ցում են ժո ղովր դա վա րու թյուն, որը, սա
կայն, ըստ իս՝ քիչ է հա մա պա տաս խա նում իրա կա նու թյա նը: Мур си: де мок ра
тия по–ис ла мистс ки, http://newsland.com/news/detail/id/1022954/

69  Sh. Joshi, Viewpoint: too early to celebrate in egypt?, http://www.bbc.co.uk/news/
world–middle–east–12438007 
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հա մայնք70, որին մշ տա պես վե րա պա հու մով է մո տե նում 
« մու սուլ ման եղ բայր ներ» կազ մա կեր պու թյու նը: 

	  Երկ րում նկատ վում է գա ղա փա րա կան նոր մի տում՝ կապ
ված «ավ տո րի տա րիզ մի ու ժը բա նա կում չէ, այլ քա ղա քա
ցի ա կան հա սա րա կու թյան առ կա յու թյան» հետ: 

Ամ փո փե լով նյու թը՝ հար կա վոր է նշել, որ արա բա կան աշ խար
հում ժո ղովր դա վա րու թյան գոր ծըն թաց նե րը դեռ բազ մա թիվ և 
տա րաբ նույթ քն նար կում նե րի առիթ կդառ նան: Ժո ղովր դա վա
րաց ման գոր ծըն թաց նե րը դեռ շատ հե ռու են իրա կան լի նե լուց:

70  Дер га чев В., Ре во лю ция и коптс кая об щи на в Егип те, http://express–orient.
com/revolyuciya–i–koptskaya–obshhina–v–egipte
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 ՏԱ ԹԵՎԻԿ ՄԱ ՆՈՒ ԿՅԱՆ

ՔՐ ԴԱ ԿԱՆ ԽԱ ՂԱ ՔԱՐ ՏԸ ԹՈՒՐՔ–ՍԻ ՐԻ Ա ԿԱՆ 
ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ

Աշ խար հա քա ղա քա կան վեր ջին զար գա ցում նե րի հետ ևան
քով մեր ձա վո րար ևե լյան տա րա ծաշր ջա նում առա ջա ցած ան կա
յու նու թյունն այ սօր առա վել քան երբ ևէ արժ ևո րում է քր դա կան 
գոր ծո նի և դրա կար գա վոր ման հե ռան կար նե րի կար ևո րու թյու նը՝ 
օրա կարգ բե րե լով առ կա սահ ման նե րի վե րաձև ման ան խու սա
փե լի ու թյու նը:

Թուրք–սի րի ա կան հա րա բե րու թյուն ներն իրենց պատ մա կան 
զար գաց ման ըն թաց քում ու նե ցել են կեր պա փոխ ման մի քա նի 
շր ջա փուլ, և մինչ «ա րա բա կան գար նան» իրա դար ձու թյուն նե րը 
դրանք կա րե լի էր բնու թագ րել որ պես ռազ մա վա րա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյուն: 

սի րի ա յում ներ քա ղա քա կան ճգ նա ժա մի խո րաց մա նը հա մըն
թաց նրա շուրջ առա ջա ցած ռազ մա քա ղա քա կան և տն տե սա կան 
շա հե րի բախ ման խաչ մե րու կում Ան կա րան հեր թա կան ան գամ 
փոր ձեց իս լա մա կան աշ խար հում գլ խա վոր դե րա կա տա րի գոր
ծա ռույթ ստանձ նել: Չա փա վոր իս լա միստ նե րին, որոնք գոր ծում 
էին իր ան մի ջա կան հո վա նա վո րու թյամբ, իշ խա նա կան վեր նա
խա վում տեղ հատ կաց նե լու վե րա բե րյալ սի րի այի նա խա գահ բա
շար ալ–Ա սա դի հետ անար դյունք բա նակ ցու թյուն նե րից հե տո1 
Թուր քի ան բա ցա հայ տո րեն ներ քաշ վեց սի րի այի ներ քա ղա քա
կան գոր ծըն թաց նե րում և պայ մա նա վոր ված իր ար տա քին քա ղա
քա կա նու թյան հե տաքրք րու թյուն նե րով՝ բնա կա նա բար աջակ ցեց 
ընդ դի մա դիր ու ժե րին՝ Ասա դի վար չա կար գի տա պալ ման հս տակ 
մտադ րու թյամբ: Այդ աջակ ցու թյու նը շատ արագ ռազ մա տեխ նի
կա կան և նյու թա կան բնույթ ստա ցավ, երբ Ան կա րան իր տա րած

1  Щег ло вин Ю. Б., О ту рец ко–си рийс ких от но ше ни ях, http://www.iimes.ru/rus/
stat/2012/18–05–12.htm
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քում հիմ նեց սի րի ա կան ազատ բա նա կի ճամ բար ներ՝ մա սամբ 
ֆի նան սա վո րե լով ընդ դի մու թյա նը և նրա ռազ մա կան թևը:

Նշենք, որ Թուր քի այի՝ Ասա դի վար չա կար գի տա պալ ման 
ծրագ րե րի հա մա կար գում սի րի այի քր դե րը՝ որ պես բնակ չու թյան 
ամե նա խո ցե լի խավ, առաջ նայ նու թյուն ձեռք բե րե ցին, իսկ սի
րիա կան ճգ նա ժա մի ծավալ մա նը զու գըն թաց քր դա կան գոր ծո նի 
դե րը կտ րուկ աճեց: դա պայ մա նա վոր ված էր այն ակն հայտ իրո
ղու թյամբ, որ Թուր քի այից բա ցի, քր դե րով սկ սե ցին հե տաքրքր
վել ինչ պես սի րի ա կան իշ խա նու թյուն նե րը, այն պես էլ ընդ դի
մու թյունը՝ փորձ անե լով քր դա կան հոծ հա մայն քի հնա րա վո րու
թյուն ները ծա ռայեց նել ի նպաստ իրենց քա ղա քա կան շա հե րի: 
միև նույն ժա մա նակ քր դե րը, օգտ վե լով երկ րում առ կա ներ քա
ղա քա կան լար վա ծու թյու նից, փոր ձե ցին օգ տա գոր ծել « բա րեն
պաստ» իրա վի ճա կը հօ գուտ իրենց ազ գային և ռազ մա վա րա կան 
շա հե րի: Հատ կան շա կան է, որ քա ղա քա կան իրա դար ձու թյուն նե
րի զար գա ցում նե րին հա մըն թաց քր դա կան գոր ծո նի կար ևո րու
թյու նը Ան կա րայի հա մար հետզ հե տե վե րա ճեց լր ջա գույն խնդ րի, 
քա նի որ իրենց ազ գային ինք նու թյան պահ պան ման հա մար պայ
քա րող քր դե րը, որոնք կազ մում են սի րի այի բնակ չու թյան մո տա
վո րա պես 10 տո կո սը, հիմ նա կա նում կենտ րո նաց ված բնակ վում 
են երկ րի հյու սի սար ևե լյան հատ վա ծում՝ թուրք–սի րի ա կան սահ
մա նի եր կայն քով:

2012 թ. մար տին սի րի ա կան Քրդս տա նի ժո ղովր դա կան խոր
հուր դը՝ Ժո ղով րդա վա րա կան մի ու թյուն կու սակ ցու թյան գլ խա
վո րու թյամբ, և Քր դա կան ազ գային խոր հուր դը հայ տա րա րե ցին 
ինք նա վար «Արևմ տյան Քրդս տա նի» ստեղծ ման մա սին՝ Աֆ րին 
մայ րա քա ղա քով2: Քր դա կան ազ գային խոր հուր դը, որը ձևա
վոր վել էր դեռևս 2011 թ. հոկ տեմ բե րին, 16 ռազ մա քա ղա քա կան 
խմ բա վո րում ներ մի ա վո րող կա ռույց է և հո վա նա վոր վում է մա
սուդ բար զա նու կող մից: Են թադր վում էր, որ այն պետք է առա վել 
վե րահս կե լի լի ներ թուր քա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի հա
մար: խնդ րա հա րույց էր, թերևս, Ժո ղովր դա վա րա կան մի ու թյուն 
կու սակ ցու թյու նը (Ժմկ), որն, ըստ թուր քա կան աղ բյուր նե րի, 
Քրդստա նի աշ խա տա վո րա կան կու սակ ցու թյան (այ սու հետ՝ pKK) 
սի րի ա կան թևն է՝ սա լիհ մուս լի մի գլ խա վո րու թյամբ3: Չնա յած 
այդ կա ռույց նե րից յու րա քան չյու րը կազ մա վոր վել էր քր դա կան 

2  За пад ный Кур дис тан: Си рийс кие кур ды про возг ла си ли ав то но мию на гра ни це 
с Тур ци ей. http://www.regnum.ru/news/1507822.html#ixzz2DJfpsIiB

3 �Suriye’de� Batı� Kürdistan� kurulabilir!� http://www.haber7.com/ortadogu/haber/906058–
suriyede–bati–kurdistan–kurulabilir
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ազ գայ նա կա նու թյան հեն քի վրա, այ նո ւա մե նայ նիվ, նրանք լուրջ 
գա ղա փա րա կան հա կա սու թյուն ներ ու նե ին իրենց մո տե ցում նե
րում՝ թե՛  բա շար Ասա դի վար չա կար գի, թե՛ Թուր քի այի նկատ
մամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ շա հե կան քա ղա քա կան իրո ղու թյուն նե
րի պա րա գա յում քր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին հա ջող վեց 
շրջան ցել ներ քին տա րա ձայ նու թյուն նե րը, ին չը հազ վա դեպ եր
ևույթ է քր դա կան իրա կա նու թյան մեջ, և մի ա վոր վել ինք նա վա
րու թյան տես լա կա նի շուրջ` կա յա ցած փաս տի առաջ կանգ նեց
նե լով Ան կա րային:

Եվս մեկ քր դա կան ինք նա վար մար զի կազ մա վո րումն իր սահ
մա նագ ծին խիստ ան հանգս տաց նում է թուր քա կան իշ խա նու
թյուն նե րին, որոնք ստի պած են հա մա կար գել ինչ պես ռազ մա քա
ղա քա կան, այն պես էլ հե տա խու զա կան ողջ նե րու ժը՝ կան խար
գե լե լու սի րիա կան քր դե րի հա մախմբ ման գոր ծըն թա ցը և փոր ձե
լու մի ա վո րել նրանց սի րի ա կան ազ գային խորհր դին:

Քր դա կան հար ցը մեր ձա վոր Ար ևել քի ան լու ծե լի խն դիր նե րի 
հա մա տեքս տում առ կա է նաև ԱմՆ–ի ար տա քին քա ղա քա կան 
օրա կար գում. որ քան մեծ կլի նի քր դե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
պատ րաս տա կա մու թյունն ապա գա յում, այն քան ԱմՆ–ն ավե լի 
մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն կս տանձ նի քր դա կան հար ցի հե
տա գա ամ բող ջա կան կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում: ինչ պես 
Ան կա րան, այն պես էլ Վա շինգ տո նը լուրջ քայ լեր են ձեռ նար կում 
քր դե րին սի րի ա կան ար մա տա կան ընդ դի մու թյան հետ մեր ձեց
նե լու՝ Վա շինգ տոն բա նակ ցու թյուն նե րի հրա վի րե լով Քր դա
կան ազ գային խորհր դի առաջ նորդ նե րին4: սա կայն քր դա կան 
նկրտում նե րը և ամե րի կյան հե տաքրք րու թյուն ներն այս ան գամ 
ևս ան հա մա տե ղե լի էին:

Ակն հայտ է, որ դա մաս կո սին հա ջող վում էր վե րահս կել երկ
րի հյու սի սար ևե լյան շր ջան նե րը մա սամբ pKK–ի և նրա տե ղային 
կա ռույ ցի` Ժմկ զի նյալ խմ բա վո րում նե րի աջակ ցու թյամբ: Ջա
նա լով թու լաց նել pKK–ի ազ դե ցու թյու նը սի րի ա կան քր դե րի վրա` 
ԱմՆ–ը և Թուր քի ան սկ սե ցին հետ ևո ղա կա նո րեն հա մա գոր ծակ
ցել Հյու սի սային իրա քի քր դա կան ինք նա վա րու թյան նա խա գահ 
մա սուդ բար զա նու հետ, ով, ինչ պես հայտ նի է, աներկ բա հե
ղի նա կու թյուն է տա րա ծաշր ջա նի քուրդ ազ գաբ նակ չու թյան հա
մար5: բար զա նուն առա վել կան խա տե սե լի դարձ նե լու նպա տա

4   Syrian Kurds, u.S. meet to streamline opposition to Assad; http://www.ekurd.net/
mismas/articles/misc2012/5/syriakurd494.htm

5  denise N., Syrian Kurdish cards, http://www.ekurd.net/mismas/articles/
misc2012/3/syriakurd450.htm



ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ

32

կով թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը ակ տի վաց րին փո խա դարձ 
այ ցե լու թյուն նե րի ձևա չա փը:

2012 թ. ապ րի լին բար զա նու՝ Թուր քի ա կա տա րած այ ցե լու
թյան ժա մա նակ կող մե րը վկայե ցին վեր ջին ամիս նե րին իրենց 
միջև ամ րապնդ վող « բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի» 
մա սին6: բա ցի դրա նից, Թուր քի ան փոր ձեց բար զա նուց երաշ
խիք ներ կոր զել` Ասա դի վար չա կար գի դեմ սի րի ա կան ընդ դի
մու թյանն աջակ ցե լու հա մար: Անհ րա ժեշտ էր նաև հա կազ դել 
Ժո ղովր դա վա րա կան մի ու թյուն կու սակ ցու թյան անընդ հատ 
աճող հե ղի նա կու թյա նը: Նշենք, որ այդ կու սակ ցու թյու նը գոր
ծում էր` ան տե սե լով Հյու սի սային իրա քում Քրդս տա նի տա րա
ծաշր ջա նային կա ռա վա րու թյանն ու բար զա նուն` զին ված պայ
քար ծա վա լե լով pKK նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման հա մար և 
չըն դու նե լով Թուր քի այի հետ բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի հնա րա վո րու թյու նը7:

Ան կա րայի ճնշ ման տակ բար զա նին փոր ձեց չե զո քաց նել 
Ժմկ–ին սի րի ա կան Քրդս տա նի քա ղա քա կան թա տե րա բե մից, 
իսկ էր բի լում կազ մա կերպ ված՝ սի րի այի քր դա կան կու սակ ցու
թյուն նե րի հան դիպ ման ժա մա նակ նա բա ցա հայ տո րեն խոս տա
ցավ «յու րաքան չյուր քր դի, ով կմի ա նա սի րի ա կան ընդ դի մու թյա
նը և կպայ քա րի Ժմկ պար տի զան նե րի դեմ սի րի այի քր դա կան 
հատ վա ծում, ամ սա կան 400 ԱմՆ դո լար վճա րել»8:

ի րադ րու թյու նը փոխ վեց սի րի ա կան ազ գային խորհր դի՝ հու
լի սի 2–3–ը կա հի րե ում ան ցկաց ված հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ9, 
որի նպա տակն էր ուղ ղոր դել քր դե րին մի ա նա լու սի րի ա կան ընդ
դի մու թյա նը: Հա մա ժո ղո վից օրեր առաջ թուր քա կան իշ խա նու
թյուն նե րի աջակ ցու թյամբ սի րի այի ազ գային խոր հուր դը գլ խա
վո րեց ազ գու թյամբ քուրդ Աբ դել բաս սեթ սի դան: Այդ նշա նա կու
մը միտ ված էր քուրդ առաջ նորդ նե րի հետ ըն թա նա լիք բա նակ
ցու թյուն ներն առա վել ար դյու նա վետ դարձ նե լուն, սա կայն հա մա
ժո ղո վի ժա մա նակ սի րի ա կան ընդ դի մու թյու նը մեր ժեց քր դե րին 
հե տասա դյան սի րի ա յում վար չա կան ինք նա վա րու թյան կար գա

6  Barzani� İstanbul’da� çözüm� arıyor,� siyaset.milliyet.com.tr/barzani–istanbul–da–cozum–
ariyor–/siyaset/siyasetdetay/19.04.2012/1530385/default.htm

7  Ankara,�Suriye’de�bir�Kürt�oluşumunun�olmayacağına�inanıyordu;�http://www.ilkehaber.
com/haber/ankara,–suriyede–bir–kurt–olusumunun–olmayacagina–inaniyordu–23033.
htm

8  Бал ма сов С. С.,  Курдс кая кар та в бит ве за Си ри ю, http://www.iimes.ru/rus/
stat/2012/11–07–12.htm

9  fights break out at Syrian opposition meeting http://www.reuters.com/
article/2012/07/03/us–syria–opposition–iduSbre86213V20120703
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վի ճակ տրա մադ րել, որի պատ ճա ռով քր դա կան պատ վի րա կու
թյու նը լքեց բա նակ ցու թյուն նե րը:

 սի րի այի նա խա գահ բա շար ալ–Ա սա դի պա տաս խան քայ լը 
քա ղա քա կան ճշգ րիտ հաշ վարկ էր. նա, ի հա կադ րու թյուն ընդ
դի մու թյա նը, երկ րի քուրդ ազ գաբ նակ չու թյա նը լայն ին քնա վա
րու թյան հնա րա վո րու թյուն տրա մադ րեց: Ասա դի այդ որո շու մը 
սի րի ա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում կա րե լի է ամե նա հա ջող
ված քայ լը հա մա րել, երբ սի րի ա կան բա նա կը լքեց քր դա կան 
բնա կա վայ րե րը՝ փաս տա ցի իշ խա նու թյու նը հանձ նե լով քր դե րին: 
Նրանց ձեռքն ան ցան տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման բո լոր 
մար մին ները Թուր քի ային սահ մա նա կից Քո բա նի, Աֆ րին, դա
րիք, Ամու դե և ալ–Այ նա դա շր ջան նե րում10: 

 սի րի այի տա րած քում դեֆակ տո քր դա կան ինք նա վա րու թյան 
կազ մա վոր ման հնա րա վո րու թյու նը հե տաքրք րեց իրա քի քր դե
րի առաջ նորդ մա սուդ բար զա նուն, որը, որ պես փոր ձա ռու քա
ղա քա կան գոր ծիչ, քուրդ ժո ղովր դի ազ գային շա հը վեր դա սեց 
Թուր քի այի հետ « բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րից»: էր բի
լում ան ցկաց ված տա րա ծաշր ջա նային կա ռա վա րու թյան նիս տի 
ժա մա նակ նա հայ տա րա րեց, որ սի րի ա կան քր դա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը մի ա վոր ման դեպ քում կս տա նան իր ան վե րա
պահ աջա կցու թյու նը11: 

Հու լի սի 9–ին՝ էր բի լում բար զա նու նա խա ձեռ նու թյամբ Քր դա
կան ազ գային խորհր դի և Ժմկ–ի միջև կա յա ցած հան դիպ ման 
ժա մա նակ, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ ձեռք բեր վե ցին հիմ նա
կան վի ճա հա րույց խն դիր նե րի շուրջ: ստո րագր վեց հա մա ձայ նա
գիր` հա մա գոր ծակ ցու թյան և Քրդս տա նի բարձ րա գույն խոր հուրդ 
ստեղ ծե լու մա սին, որը կս տանձ ներ սի րի ա կան Քրդս տա նի ժա
մա նա կա վոր ինք նա վա րու թյան ղե կա վար մարմ նի գոր ծա ռույթ և 
կներ կա յաց ներ սի րի այի քր դե րի շա հե րը ինչ պես ներ քին, այն
պես էլ ար տա քին քա ղա քա կան հար թու թյուն նե րում12:

Ժմկ–pKK ազ դե ցու թյան տակ գտն վող քր դա կան զի նյալ 
խմբա վո րում նե րը, որոնք փաս տա ցի վե րահս կում էին սի րի այի 
հյու սի սային շր ջան նե րը, դեռևս 2011 թ. հոկ տեմ բե րին հրա ժար
վել էին Քր դա կան ազ գային խորհր դին մի ա նալ, այժմ հայ տա
10 �Suriye� Kürtleri� özerklik� yolunda; http://www.dha.com.tr/suriye–kurtleri–ozerklik–
yolunda_342775.htm

11 �Suriye’de� kürt� hareketleri,� http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazılar/Dosyalar�
/201286_127%20yeniraporson.pdf,� �Жи�га�ли�на�О.И.,�Курдс�кий�воп�рос�в�Си�рии�и�ту
рец�ко–курдс�кие�от�но�ше�ни�я;�http://www.iimes.ru/?p=15311

12 �Barzani� Suriye� Kürtlerini� birleştirdi!� http://www.demokrathaber.net/dunya/barzani–
suriye–kurtlerini–birlestirdi–h10014.htm
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րա րե ցին, որ պատ րաստ են հա մա գոր ծակ ցելու` կողմ դնե լով 
իրենց միջև առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րը` իրա քյան Քրդս տա նի 
օրի նա կով սի րի այի հյու սի սար ևե լյան շր ջան նե րում կազ մա վո րել 
ինք նա վա րու թյուն13:

Այդ հա մա ձայ նա գիրն, իհար կե, լուրջ մտա հո գու թյան պատ
ճառ դար ձավ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի հա մար. Հյու սի
սային սի րի ա յում քր դա կան ինք նա վա րու թյան ստեղ ծու մը միև
նույն ժա մա նակ մե ծաց նում է ան կախ Քրդս տա նի կազ մա վոր ման 
հա վա նա կա նու թյու նը Թուր քի այի հա րա վային սահ մա նին: Ակն
հայտ է, որ էր դո ղա նի կա ռա վա րու թյանն ան հրա ժեշտ է ամեն 
գնով խո չըն դո տել pKK սի րի ա կան կա ռույց Ժմկ–ի և բար զա նու 
հո վա նա վո րյալ Քր դա կան ազ գային խորհր դի քա ղա քա կան մեր
ձեց ման ու հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վալ վող գոր ծըն թա ցին: 

բար զա նու հետ հեր թա կան բա նակ ցու թյուն նե րի նպա տա կով 
Թուր քի այի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Ա. դա վու թօղ լուն 
օգոս տո սի 1–ին այ ցե լեց էր բիլ: Նա մեկ ան գամ ևս փոր ձեց սա
կար կել բար զա նու` սի րի ա կան ազ գային խորհր դին մի ա նա լու 
խն դի րը, որի ղե կա վար Աբ դել բաս սեթ սի դան նույն պես ներ կա էր 
այդ բա նակ ցու թյուն նե րին14: Այդ հան դիպ մա նը հրա վիր ված էին 
նաև նոր ձևա վոր ված Քրդս տա նի բարձ րա գույն խորհր դի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րը, որոնք բա ցա ռա պես մի այն Քր դա կան ազ գային 
խորհր դի ան դամ ներ էին: Չե զո քաց նե լով Ժմկ–ին բա նակ ցային 
գոր ծըն թա ցից՝ դա վու թօղ լո ւին հա ջող վեց Քրդս տա նի բարձ րա
գույն խորհր դի ձևա վո րու մից ըն դա մե նը մի քա նի օր ան ց ար դեն 
խզել քր դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի նո րա հայտ մեր ձե ցու մը 
և տա րան ջա տել մի ա վոր ման փորձ կա տա րող քր դա կան ու ժերը: 
Այ նո ւա մե նայ նիվ բար զա նուն հեր թա կան ան գամ հա ջող վեց դի
մա կայել Ան կա րայի ճն շում նե րին, խույս տալ սի րի ա կան ազ
գային խորհր դին մի ա նա լու պար տադ րանք նե րից և սահ մա նա
փակ վել մի այն « սի րի ա յում ահա բեկ չու թյան և էքստ րե միզ մի դեմ 
հա մա տեղ պայ քա րի մա սին» անո րոշ ձևա կերպ մամբ հա մա ձայ
նագ րի ստո րագր մամբ15: 

ի հա կադ րու թյուն սի րի ա կան ընդ դի մու թյանն աջակ ցե լու Ան
կա րայի նա խա ձեռ նու թյուն նե րի՝ դա մաս կո սը կր կին փորձ արեց 
որ պես հա կազ դե ցու թյան լծակ կի րա ռելու «քր դա կան զեն քը»՝ որ

13 �Bütün� Boyutlarıyla� Suriye� krizi� ve� Türkiye,� http://www.bilgesam.org/tr/images/stories/
rapor/rapor52.pdf

14   Жи га ли на О.И., Курдс кий воп рос в Си рии и ту рец ко–курдс кие от но ше ни я; 
http://www.iimes.ru/?p=15311

15 Նույն տե ղում: 
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պես ճն շա մի ջոց օգ տա գոր ծե լով իր վա ղե մի « գոր ծըն կեր» pKK–ն: 
սի րի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի և pKK–ի միջև դեռևս 1998 թ. ընդ
հատ ված հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա կանգ նման միջ նոր դի դե րը 
ստանձ նեց Ժմկ–ն: 

 սի րի ա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի և pKK զին վո րա կան 
ղե կա վա րու թյան միջև գաղտ նի գոր ծարք կնք վեց 2012 թ. մար տի 
17–ին Քա մըշ լըում` թուրք–սի րի ա կան սահ մա նի վրա: Ըստ այդ 
հա մա ձայ նագ րի` սի րի ա կան կող մը pKK–ին խոս տա նում էր հա
մա կող մա նի ռազ մա կան և ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն Թուր
քիայի տա րած քում, մաս նա վո րա պես սի րի ա կան փախս տա կան
նե րի ճամ բար նե րում ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա
նաց ման դի մաց16: 

 Թուրք–սի րի ա կան սահ մա նին pKK ջո կատ նե րի վե րա զի նումը 
սի րի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից առն վազն «բ նա կան» 
պատ նեշ է ստեղ ծում Թուր քի այի հնա րա վոր ներ խուժ ման ճա նա
պար հին՝ միև նույն ժա մա նակ որ պես հե նա կետ ծա ռայե լով քուրդ 
զի նյալ նե րի՝ Թուր քի այի տա րած քում ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ իրա կա նաց նե լու հա մար: Ներ կա յումս այս շր ջան նե րում 
pKK – Ժմկ պար տի զա նա կան ջո կատ նե րը գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ան սահ մա նա փակ ազա տու թյուն ու նեն, և ակն հայտ է, որ Թուր
քի այի կող մից սի րի այի ներ քա ղա քա կան խն դիր նե րին ռազ մա
կան մի ջամ տու թյան դեպ քում նրանք վերսկս ված հա մա գոր ծակ
ցու թյան պայ ման նե րում հս տակ պրոա սա դա կան կողմ նո րո շում 
կու նե նան: Ան շուշտ, սա է այն առանց քային գոր ծոն նե րից մե կը, 
որը հետ է պա հում Թուր քի ային՝ սի րի ա ան մի ջա կան ռազ մա կան 
ներ խու ժու մից: 

Հետ ևե լով Թուր քի այի տա րա ծաշր ջա նային հայե ցա կար
գային հա վակ նու թյուն նե րի էվո լյու ցի ային՝ նկա տե լի է դառ նում 
մեկ հստակ մի տում ևս՝ օգ տա գոր ծել pKK–ն որ պես «այ լընտ րան
քային պատ ժա մի ջոց». թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը հնա րա
վո րինս շա հար կում են pKK ահա բեկ չա կան գոր ծու նե ու թյու նը՝ 
այն որ պես Թուր քի այի ազ գային ան վտան գու թյան և տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման լր ջա գույն սպառ նա լիք 
ներ կա յաց նե լով: pKK–ն դար ձել է այն «բ նա կան դր դա պատ ճա
ռը», որը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս թուր քա կան զին ված ու ժե
րին անար գել ներ խու ժել հար ևան երկր ներ՝ այն տեղ տե ղա կայ
ված ռազ մա բա զա նե րի ոչն չաց ման պատր վա կով: Թուր քա կան 

16  Бал ма сов С. С.,  Курдс кая кар та в бит ве за Си ри ю, http://www.iimes.ru/rus/
stat/2012/11–07–12.htm
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իշ խա նու թյուն ներն այ սօր հետ ևո ղա կա նո րեն իրա կանաց նում են 
pKK–ն որ պես խա ղա քարտ հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով տա
րա ծաշր ջա նային գոր ծըն թաց նե րում կի րա ռե լու քա ղա քա կա նու
թյուն: 

Այդ ամե նին զու գա հեռ պետք է նշել, որ ներ կա յումս թուրք քա
ղա քա կան վեր նա խա վի, ինչ պես նաև որոշ փոր ձա գետ նե րի և 
վեր լու ծա բան նե րի մոտ ամ րագր վում է այն տե սա կե տը, որ pKK 
հար ցի լուծ ման ռազ մա կան ճա նա պար հը մտել է փա կու ղի, և 
տա րա ծաշր ջա նային ու աշ խար հա քա ղա քա կան նոր իրո ղու թյուն
ներն ուղ ղա կի ո րեն պար տադ րում են նս տել բա նակ ցու թյուն նե րի 
սե ղա նի շուրջ17: 

Անդ րա դառ նա լով սի րի այի տա րած քում քր դա կան ինք նա վա
րու թյան դեյու րե կա յաց ման հնա րա վո րու թյա նը՝ կա րե լի է փաս
տել, որ ճգ նա ժա մի հան գու ցա լուծ ման յու րա քան չյուր տար բե րա
կի դեպ քում էլ քր դա կան ինք նա վա րու թյան հաս տատ ման գոր
ծըն թացն այլևս ան դառ նա լի է, և Թուր քի ան ստիպ ված է լի նե
լու հաշտ վել իրա դար ձու թյուն նե րի զար գաց ման նման սցե նա րի 
հետ: 

17  p.S. Հոդ վածն ար դեն հանձն ված էր տպագ րու թյան, երբ հայտ նի դար ձավ pKK 
առաջ նորդ Աբ դուլ լահ Օջա լա նի և Թուր քի այի վար չա պետ Ռե ջեփ Թայիփ էր
դո ղա նի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև ըն թա ցող բա նակ ցային գոր ծըն թա ցի մա
սին: բա նակ ցու թյուն ներ սկ սե լով Օջա լա նի հետ` Թուր քի այի վար չա պե տը 
փոր ձեց հա կակշ ռել  pKK ազ դե ցու թյու նը Հյու սի սային իրա քի քր դա կան ինք
նա վա րու թյան նա խա գահ մ. բար զա նու` նաև Թուր քի այի քր դե րի մոտ աճող 
հե ղի նա կու թյա նը: Ակն հայտ է, որ ԱԶկ առաջ նորդ նե րին չհա ջող վեց վե րահս կել 
և ուղ ղոր դել բար զա նու տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա նու թյու նը: Վեր ջինս` 
քր դե րի հա մախմբ ման և հա մընդ հա նուր քր դա կան առաջ նոր դի վե րած վե լու 
հա վակ նու թյուն նե րը, թերևս, լր ջո րեն ան հանգս տաց նում են թուր քա կան իշ
խա նու թյուն նե րին, և Օջա լա նի « դե րի» վե րաարժ ևո րու մը քա ղա քա կան լուրջ 
հաշ վարկ էր էր դո ղա նի կող մից Թուր քի այի քր դե րի քա ղա քա կան կողմ նո րոշ
ման հա մար նաև 2014 թ. սպա սվող նա խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րից առաջ:
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 ՏԱ ՐԱ ԾԱՇՐ ՋԱ ՆԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵ ՐԻ 
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԹՈՒՐ ՔԻ ԱՅԻ ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ 

ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ ՎՐԱ

 Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ
ղու թյուն նե րը վեր ջին տա րի նե րին փոխ վել են ոչ մի այն ձևի, բո
վան դա կու թյան, այլ նաև կազ մա կեր պա կա ռուց ված քային առում
նե րով։ « Ռազ մա վա րա կան խո րու թյուն» կոչ վող հայե ցա կար գի և 
« Հար ևան նե րի հետ զրո խն դիր ներ» բազ միցս քն նարկ ված ուղ
ղու թյուն նե րից բա ցի, առա վել ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, 
թե քա ղա քա կան ու գա ղա փա րա կան կողմ նո րո շում նե րը կյան
քի կո չե լու հա մար ինչ պի սի գոր ծի քա կազմ և ռե սուրս ներ են օգ
տա գործ վում: Այս հոդ վա ծի նպա տակն է վեր լու ծել, թե նա խորդ 
տա րի նե րի հա մե մատ ինչ պի սի փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ
վել ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման կազ մա կեր
պա կան և բո վան դա կային սկզ բունք նե րը, ինչ պի սի նոր դրսևո
րում ներ կա րող է ու նե նալ նման քա ղա քա կա նու թյու նը։ Այդ նպա
տա կով հա մե մա տա կան կեր պով հոդ վա ծում քն նարկ վում են 
2008–2013 թթ. ըն թաց քում Թուր քի այի ար տա քին գոր ծե րի նա
խա րար նե րի կող մից դես պան նե րի հետ կազ մա կերպ վող ամե նա
մյա հա մա ժո ղով նե րը և նրան ցում բարձ րաց ված խն դիր նե րը:

 Դի վա նա գետ նե րի հետ ամե նա մյա հան դի պում եր

 Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կան գե րա տես չու թյու նը տաս
նա մյակ ներ շա րու նակ կենտ րո նա կան դեր է կա տա րել ոչ մի այն 
ար տա քին աշ խար հում Թուր քի այի շա հե րի ներ կա յաց ման, այլ 
նաև ներ պե տա կան կյան քում։ Տաս նա մյակ ներ շա րու նակ դի վա
նա գի տա կան կոր պու սը թուրք բարձ րաս տի ճան զին վո րա կան
նե րի, դա տաի րա վա կան հա մա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ 
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միա սին հա մար վել է քե մա լա կա նու թյան ող նա շա րը։ Հետ ևա բար 
քե մա լա կա նու թյան կեր պա փո խու մը մի այն զին վո րա կա նու թյան 
դիր քե րի թու լաց մամբ հնա րա վոր չէր իրա կա նաց նել, ուս տի «Ար
դա րու թյուն և զար գա ցում» կու սակ ցու թյան հա մար էա կան էր ար
տա քին քա ղա քա կա նու թյան ակ տի վու թյա նը և դի վա նա գետ նե րի 
սերն դա փո խու թյա նը զու գա հեռ ձգ տել փո խելու դի վա նա գետ նե
րի հետ աշ խա տան քի սկզ բունք նե րը և մե թոդ նե րը։ Հետևա բար 
վեր ջին տա րի նե րին բազ մա թիվ առիթ նե րով խրա խուս վող թուր
քա կան ակ տիվ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ձեռք բե րում նե րի 
պատ ճառ նե րից մե կը Ան կա րա – դի վա նա գի տա կան ներ կա յա
ցուց չու թյուն ներ կա պի խո րա ցումն է և հա մա կար գու մը։ դի վա
նա գի տա կան կոր պու սի և դես պան նե րի կող մից այս հան դի
պում նե րի վե րա բե րյալ հն չող գնա հա տա կան նե րը տար բեր են։ 
ոմանք բարձր են գնա հա տում նման հան դի պում նե րը, քա նի որ 
խորհր դակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում շա հագր գիռ ինս տի տուտ
նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ տե ղի են ու նե նում 
քն նար կում ներ, հս տա կեց վում են խն դիր նե րը և ընդ հա նուր անե
լիք նե րը, մյուս նե րի կար ծի քով նման հան դի պում նե րը կար ևոր 
են, քա նի դեռ դա վու թօղ լուն չի սկ սում իր խիստ ակա դե մի ա կան 
դա սա խո սու թյուն նե րը և տե սա կան խն դիր նե րի քն նար կու մը1։ 
Թուր քա կան ազ դե ցիկ լրատ վա մի ջոց նե րի սյու նա կա գիր նե րը ևս 
քն նա դա տում են նման ձևա չա փով ան ցնող քն նար կում նե րը՝ դա
վու թօղ լո ւին մե ղադ րե լով այն բա նում, որ hա մա ժո ղո վից հա մա
ժո ղով նա ավե լաց նում է հռե տո րա բա նա կան շեշ տադ րում նե րը 
և դես պան նե րի հետ հան դի պում նե րը վե րա ծում « մեկ դե րա սա
նի թատ րո նի», մի ա կող մա նի ո րեն պար տադ րում սե փա կան հա
յացք նե րը, հա վակ նոտ կեր պով խո սում Թուր քի այի ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան հզո րու թյան և առաս պե լա կան էու թյան, հա
մաշ խար հային գոր ծըն թաց նե րի ձևա վոր ման գոր ծում և « պատ
մու թյան արար ման» ըն թաց քում Թուր քի այի առանց քային դե րի 
մա սին և այլն՝ մնա լով ան տար բեր քն նա դա տու թյուն նե րի և տա
րաբ նույթ հար ցե րի նկատ մամբ2։ Նույն սկզ բուն քով են աշ խա
տում նաև մյուս գե րա տես չու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը, որոնք, 
երկ րոր դե լով Թուր քի այի վար չա պե տին և Ագ նա խա րա րին, ոչ 
մի այն գո վա բա նում են ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան նվա
ճում նե րը, այլ նաև օգ տա գոր ծում են առի թը` քն նա դա տե լու այն 

1   Հար ցազ րույց Ան կա րայի tObb հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր բա հա դիր պեհ լի
վան թյուր քի հետ, 25.11.2012 թ. Ան կա րա։

2 �Barçın�Yinanç,�Turkey�needs�active�ambassadors�to�pacify�PM�and�FM,�Hürriyet�Daily�
News,�08.01.2013.
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երկրնե րն ու կա ռույց նե րը, որոնք ան ցած տար վա ըն թաց քում քն
նա դա տել են Թուր քի ային։ 

Հա մա ժո ղով նե րի հետ կապ ված՝ եր կու կար ևոր ևս հան գա
մանք կա. ա) բա ցա ռու թյամբ առա ջին հա մա ժո ղո վի, մյուս ներն 
ու նե ցել են եր կու փուլ, առա ջին հան դի պու մը տե ղի է ու նե նում 
մայ րա քա ղա քում, իսկ երկ րորդ փու լը՝ քա ղաք նե րից մե կում, 
բ) բա ցա ռու թյամբ առա ջին հա մա ժո ղո վի, մյուս նե րին ներ կա են 
գտն վել ինք նա վա րու թյուն նե րի ղե կա վար ներ, վար չա պետ ներ և 
արտ գործ նա խա րար ներ այլ երկր նե րից։

2008 թ. հու նի սի 15–18–ը Ալի բա բա ջա նի նա խա ձեռ նու թյամբ 
Ան կա րա յում առա ջին ան գամ կազ մա կերպ վեց թուրք դի վա նա
գետ նե րի հա մա ժո ղով, որի խո րա գի րը հետ ևյալն էր` « Թուր քի այի 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը. կողմ նո րո շում նե րը և առաջ նա
հեր թու թյուն նե րը»: մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ու սում նա
սի րու թյուն նե րի ասո ցի ա ցի այի նա խա գահ բու րաք Յա լը մի կար
ծի քով առա ջին հա մա ժո ղո վը մնաց ստ վե րում, քա նի որ 2008 թ. 
Թուր քի այի ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րը այն քան էլ հան րա
հայտ չէ ին3։

 դես պան նե րի հա մա ժո ղով 2009 թ. տե ղի չու նե ցավ, փո խա
րենը մի այն 2010 թ. հուն վա րի 4–8–ը հնա րա վոր եղավ Ան կա րա
յում, ապա մար դի նում կազ մա կեր պել 2–րդ հա մա ժո ղո վը: մեկ 
տա րի ընդ մի ջում տա լու պատ ճառ նե րի մա սին հայ տա րա րու թյուն 
չի ար վել, հետ ևա բար բուն պատ ճառ ներն ան հայտ են: 2009 թ. 
մայի սի 1–ին՝ Ա. դա վու թօղ լո ւի արտ գործ նա խա րար նշա նակ
վե լուց հե տո, սա նրա առա ջին հա մա ժո ղովն էր։ Երկ րորդ հան
դիպ ման խո րա գի րը հետ ևյալն էր՝ « Ժո ղովր դա վա րու թյուն, ան
վտան գու թյուն և կա յու նու թյուն. ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան 
տես լա կա նը 2010 թ.»4: Հա մա ժո ղո վին ներ կա էին բրա զի լի այի, 
գեր մա նի այի, Ճա պո նի այի արտ գործ նա խա րար նե րը, կիպ րո սի 
թուր քա կան հատ վա ծի նա խա գահ մեհ մեթ Ալի Թա լա թը, պա
ղես տի նի պե տու թյան ղե կա վար մադ մուդ Աբա սը։ Հիմ նա կան 
ելույ թում դա վու թօղ լուն նշեց, որ եր կար ժա մա նակ Թուր քի ան 
ակ տի վո րեն չի մաս նակ ցել տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն թաց նե
րին, սա կայն Թուր քի այի աշ խար հագ րա կան դիր քը պար տադ
րում է ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն Եմ–ի և հա մաշ խար հային գոր

3  Burak�Yalım,� 4.� Büyükelçiler�Konferansı:� “Türk�Dış� Politikasında� ‘‘Durmak� ve�Anlamak’’,�
2011,� http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/34–burak–yalim/2554–4–buyukelciler–
konferansı–turk–dis–politikasinda–durmak–ve–anlamakq�

4  No:�244,�30�Aralık�2009,�İkinci�Büyükelçiler�Konferansı�Hk.,�http://www.mfa.gov.tr/no_–
244_–30–aralik–2009_–ikinci–buyukelciler–konferansı–hk_.tr.mfa�
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ծե րին։ Նրա խոս քե րով « Թուր քի ան ու նակ է առա վել ակ տիվ ար
տա քին քա ղա քա կա նու թյուն վա րելու, քա նի որ դրա հա մար կան 
պատ մա կան հիմ քեր, և ժա մա նա կին մի այն 5–6 պե տու թյուն կա
րող էին Թուր քի այի հետ մր ցել ակ տիվ ար տա քին քա ղա քա կա
նու թյան առու մով»5։ Նրա խոս քե րով տա րա ծաշր ջա նային ճգնա
ժա մե րը պետք չէ ան տե սել, այլ պետք է ան հրա ժեշտ ջան քեր 
ներդ նել դրանց լուծ ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ուղ ղու թյամբ6։ 
Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում քն նարկ վե ցին Թուր քի այի ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան օրա կար գային մի քա նի խն դիր ներ ըստ տա
րա ծաշր ջան նե րի, նշ վեց նաև 2010 թ. 26 նոր դի վա նա գի տա կան 
առա քե լու թյուն նե րի բաց ման մա սին։ Այս հան դի պու մը կար ևոր 
էր նրա նով, որ դա վու թօղ լուն, առա ջին ան գամ հան դես գա լով 
Ագ նա խա րա րի պաշ տո նում, ներ կա յաց րեց ար տա քին հա րա բե
րու թյուն նե րի զար գաց ման իր տես լա կա նը ոչ մի այն 2010 թ., այլ 
նաև մինչև 2023 թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար։

2011 թ. հուն վա րի առա ջին տաս նօ րյա կում տե ղի ու նե ցած եր
րորդ հա մա ժո ղո վի խո րա գի րը հետ ևյալն էր՝ « Տես լա կան դի վա
նա գի տու թյուն. Հա մաշ խար հային և տա րա ծաշր ջա նային կար
գը Թուր քի այի դի տան կյու նից»: Այս հա մա ժո ղո վին ներ կա էին 
Հու նաս տա նի վար չա պետ գե որ գի պա պանդ րե ուն, ինչ պես նաև 
Աֆ ղանս տա նի և պա կիս տա նի արտ գործ նա խա րար նե րը: Վեր
ջին ներս ելույ թով հան դես եկան Ան կա րա յում, իսկ պա պանդ
րե ուն՝ էրզ րու մում7։ Հա մա ժո ղո վի վե րա բե րյալ ԱգՆ–ի տա րա
ծած հա ղոր դագ րու թյան մեջ նշ վում էր, որ եր րորդ հա մա ժո ղո վի 
նպա տակն էր ճշգր տել երկ րորդ հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում բարձ
րաց ված խն դիր նե րի լուծ ման հար ցում ար ձա նագր ված առա ջըն
թա ցը, քն նար կել ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան օրա կար գում և 
տար բեր տա րա ծաշր ջան նե րում առա ջա ցած նոր խն դիր նե րը և 
առա ջար կել լու ծում ներ։ Հա ղոր դագ րու թյու նում նաև նշ վում էր, որ 
դես պան նե րի հետ նման հան դի պում նե րը դար ձել են ԱգՆ–ի ինս
տի տու ցի ո նալ մշա կույ թի մաս8։ Հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում եղավ 
մեկ ընդ հա նուր նիստ՝ « Ժո ղովր դա վա րու թյուն, մար դու իրա վունք
ներ, օրեն քի գե րա կա յու թյուն» խո րագ րով, և մի քա նի այլ նիս
5  Turkish� diplomat� says� Turkey� needs� a� new� powerful� vision� in� foreign� policy,� Today’s�
Zaman,�04.01.2010�

6  Müge�Ӧzbağli,�2.Büyükelçiler�Konferansı�Ankara’da�başladı,�http://www.abvizyonu.com/
basindan/2buyukelciler–konferansi–ankarada–basladi.html

7  (Dip) Third Conference of Ambassadors Begins, http://www.thefreelibrary.com/(DIP)+
THIRD+CONFERENCE+OF+AMBASSADORS+BEGINS.–a0245701735

8 �Üçüncü� Büyükelçiler� Konferansı� Sonuç� Bildirisi,� http://www.mfa.gov.tr/ucuncu–
buyukelciler–konferansi–sonuc–bildirisi.tr.mfa�
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տեր՝ « մեր Եմ ան դա մակ ցու թյան գոր ծըն թա ցի հին գե րորդ տար
վա հաշ վեկ շի ռը։ բա նակ ցու թյուն ներ և բա րե փո խում նե րի գոր
ծըն թա ցը», «Տն տե սա կան և առևտ րային հա րա բե րու թյուն ներ», 
«մ շա կույթ և հան րային դի վա նա գի տու թյուն» և «Ար տերկ րում 
ապ րող թուր քե րը և հյու պա տո սա կան ծա ռա յու թյուն ներ» խո րագ
րե րով։ Նիս տե րի խո րագ րե րը հու շում են, որ առան ձին ոլորտ նե
րում քն նարկ վել են հս տակ խն դիր ներ, դր վել նպա տակ ներ։ դա
վու թօղ լուն իր ելույ թում նշեց, որ թուրք դի վա նա գետ նե րը պետք 
է գոր ծեն հր շեջ նե րի նման և ան մի ջա պես շտա պեն այն վայ րե րը, 
որ տեղ Թուր քի այի շա հե րը վտանգ ված են, սա կայն թուրք դի վա
նա գետ նե րը պետք է լի նեն նաև պլա նա վո րող ներ9։ Նման ձևա
չա փով ան ցկաց վող հան դի պում նե րը նաև լավ հնա րա վո րու թյուն 
են, որ պես զի առան ձին ոլորտ նե րի և ուղ ղու թյուն նե րի պա տաս
խա նա տու նե րը կա տա րեն բա վա կան ինք նավս տահ, քն նա դա
տա կան և ոչ մի ան շա նակ հայ տա րա րու թյուն նե րով։ Օրի նակ՝ Եմ 
գոր ծե րի նա խա րար և գլ խա վոր բա նակ ցող էգե մեն բա ղը շը հայ
տա րա րեց, որ Թուր քի ան այժմ ի վի ճա կի է բա ցելու Եմ–ի հետ 
բա նակ ցու թյուն նե րի ևս 16 փա թեթ՝ ի հա վե լումն ար դեն բաց ված 
13–ի և կար ճա ժամ կետ և միջ նա ժամ կետ առում նե րով փա կելու 
12–ը։ Նա հա տուկ ու շադ րու թյուն հատ կաց րեց էներ գե տի կային 
վե րա բե րող փա թե թին՝ նշե լով, որ էներ գե տիկ ոլոր տում ամե նա
շատ խն դիր ու նե ցող Եմ ան դամ երկ րի կող մից այս փա թե թի վրա 
ար գե լանք դնե լը տրա գի կո մե դի ա է հի շեց նում։ Թեև նա չհս տա
կեց րեց երկ րի ան վա նու մը, սա կայն հաս կա նա լի էր, որ խոս քը 
կիպ րո սի մա սին էր։ Նա նաև շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց դես
պան նե րին Թուր քի այի նկատ մամբ անար դա րու թյուն նե րի հետ
ևանք նե րը նվա զա գույ նի հասց նե լու և Թուր քի այի ճշ մար տա ցի ու
թյու նը բո լո րին հա սա նե լի դարձ նե լու հա մար10։

 Չոր րորդ հան դի պու մը, որը տե ղի ու նե ցավ 2011 թ. դեկ տեմ բե
րի 23–30–ը, ու ներ հետ ևյալ խո րա գի րը՝ « Թուր քի այի ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան առանցք նե րը. Ժո ղովր դա վա
րա կան ար ժեք նե րը և ազ գային շա հե րը»։ Հան դիպ մա նը ներ կա 
էր սեր բի այի, շվեյ ցա րի այի և ուկ րաի նայի արտ գործ նա խա րար
նե րը, մի ջո ցառ ման երկ րորդ փուլն ան ցկաց վեց էդիր նե ում։ Այս 
հան դիպ ման ըն թաց քում դա վու թօղ լուն առաջ մղեց դեռ եր րորդ 
հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում առաջ քաշ ված « խե լա ցի ազգ» դրույ թը՝ 
այն նե րկա յաց նե լով որ պես « խե լա ցի մարդ»–« խե լա ցի ազգ»–
9  Third Ambassador’s Conference In Ankara, http://www.ankarascene.com/haber/third–

ambassadors–conference–in–ankara–469.html
10 Egemen�Bağıs,�3.�Büyükelçiler�Konferansı,�http://egemenbagis.com/tr/1818
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« խե լա ցի դես պան» եռա մի աս նու թյան մաս։ Նա նաև պն դեց, որ 
դես պան նե րը պետք է լի նեն քա ջա տե ղյակ պատ մու թյան, տնտե
սա գի տու թյան, ձեռ նար կա տի րու թյան վե րա բե րյալ այն պի սի խո
րու թյամբ, ինչ պես գիտ նա կան նե րը, և պետք է գոր ծեն զգու շու
թյամբ՝ են թադ րե լով, որ նրանց ու սե րին նս տած են աղավ նի ներ11։ 

Նա նաև նշեց, որ թեև սա ռը պա տե րազ մի ավար տի ժա մա
նակ Թուր քի ան հաղ թող կող մում էր, սա կայն քա ղա քա կան կամ
քի բա ցա կա յու թյան և կա ռա վար ման հա մա կար գի խո ցե լի ու թյան 
պատ ճա ռով 1991 թ–ից 2001 թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը 
Թուր քի այի հա մար դար ձավ կորս ված տաս նա մյակ, իսկ հա
մընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյան հա մար այն պետք է հա մա րել 
«աշ խար հա քա ղա քա կան երկ րա շար ժի» տաս նա մյակ։ դա վու
թօղ լուն նաև նշեց, որ հար կա վոր է անել ամեն ինչ, որ պես զի 
կորս ված տաս նա մյա կի բա ցա սա կան հետ ևանք նե րը վե րաց նե լու 
հա մար դի վա նա գետ ներն անեն հնա րա վո րի նը։ Այդ նպա տա կով 
նա դես պան նե րին խոր հուրդ տվեց ստեղ ծել 25–րդ ժա մը, եթե օր
վա ըն թաց քում չի հա ջող վել անել պլա նա վո րա ծը, և չք նե լը պետք 
է ար գել ված չլի նի բարձ րաս տի ճան դի վա նա գետ նե րի հա մար։ 
Նա նաև ըն դու նեց, որ թեև Թուր քի այի ԱգՆ–ն բա վա կան ակ տիվ 
է, սա կայն մյուս երկր նե րի հա մե մա տու թյամբ ու նի բա վա կան 
սահ մա նա փակ աշ խա տա կազմ։ Նա հա վե լեց, որ 2001–2011 թթ. 
ընկած ժա մա նա կա հատ վա ծը պետք է հա մա րել վե րա կանգն ման, 
իսկ մինչև 2023 թ. հարկ է աշ խա տել ամ րապնդ ման կար գա խո սի 
ներ քո12։

 դա վու թօղ լո ւի ելույ թի առա վել ու շագ րավ հատ ված նե րից էին 
հայ կա կան և հրե ա կան հա մայնք նե րի վե րա բե րյալ նրա կա տա
րած դի տար կում նե րը։ Ըստ դավութօղլուի՝ Թուր քի ան լքած յու
րա քան չյուր հայ և հրե ա թուր քա կան սփյուռ քի մաս են կազ մում, 
հետ ևա բար հար կա վոր է կապ հաս տա տել տար բեր երկր նե րում 
ապ րող Թուր քի այի նախ կին քա ղա քա ցի հա մար վող հայե րի և 
հույ նե րի հետ և նրանց ներ կա յաց նել հա մա տեղ մշա կույ թն ու 
հա զա րա մյա պատ մու թյու նը՝ նկա տի ու նե նա լով « մի աս նա կան 
պատ մու թյան տա րա ծաշր ջա նի հա մար, մի աս նա կան քա ղա քա
ցի ու թյուն Անա տո լի ա յում»13 կար գա խո սը։ Նա դես պան նե րին 
11  Burak�Yalım,� 4.�Büyükelçiler�Konferansı:� “Türk�Dış� Politikasında� ‘‘Durmak� ve�Anlamak’’,�
2011,� http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/34–burak–yalım/2554–4–buyukelciler–
konferansı–turk–dıs–politikasında–durmak–ve–anlamak.

12  Burak�Yalım,� 4.�Büyükelçiler�Konferansı:� “Türk�Dış�Politikasında� ‘‘Durmak� ve�Anlamak’’,�
2011,� http://www.tuicakademi.org/index.php/yazarlar1/34–burak–yalım/2554–4–buyukelciler–
konferansı–turk–dıs–politikasında–durmak–ve–anlamak.

13 Նույն տե ղում։
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կոչ արեց ար դյու նա վետ աշ խա տանք տա նելու այդ ուղ ղու թյամբ 
և ամուր կա պեր հաս տա տելու դի վա նա գի տա կան առա քե լու թյան 
երկ րի ժո ղովր դի հետ։ Այս հայ տա րա րու թյու նը կար ևոր էր այն 
առու մով, որ առա ջին ան գամ Թուր քի այի արտ գործ նա խա րա րը 
նման հայ տա րա րու թյուն էր կա տա րում հայե րի մա սին։

2013 թ. հուն վա րին տե ղի ու նե ցավ հեր թա կան հա մա ժո ղո վը՝ 
« մար դա սի րա կան դի վա նա գի տու թյուն» խո րագ րով, որի ման րա
մաս նե րը կներ կա յաց վեն ստորև։ 

« Հու մա նի տար դի վա նա գի տու թյան» 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը

ս. թ. հուն վա րին Ան կա րա և իզ միր (Զ մյուռ նի ա) քա ղաք նե րում 
տե ղի ու նե ցավ դի վա նա գի տա կան կոր պու սի հետ հին գե րորդ 
ամե նա մյա հան դի պու մը: Հին գե րորդ հա մա ժո ղո վի խո րա գի րը 
տար բեր վում էր նա խորդ նե րից, քա նի որ առա ջին ան գամ մի
ջո ցա ռումն ան ցնում էր գործ նա կան խո րագ րի ներ քո: Հան դիպ
մա նը ներ կա էին նաև սին գա պու րի, շվե դի այի և բրա զի լի այի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար նե րը14: Օտա րերկ րյա բարձ րաս
տի ճան պաշ տո նյա նե րի մաս նակ ցու թյու նը մի ջո ցառ մա նը որո
շա կի ո րեն նպաս տեց խո րագ րի շուրջ տա րաբ նույթ գործ նա կան 
քն նար կում նե րի ան ցկաց մա նը: Առա վել ու շագ րավ էր շվե դի այի 
և բրա զի լի այի արտ գործ նա խա րար նե րի մաս նակ ցու թյու նը հա
մա ժո ղո վին, ավե լին՝ բրա զի լի այի արտ գործ նա խա րարը երկ րորդ 
ան գամ էր մաս նակ ցում թուրք դես պան նե րի հետ հան դիպ մա նը: 
Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան իրա գործ ման ըն
թաց քում բրա զի լի ան և առա վե լա պես շվե դի ան էա կան աջակ
ցու թյուն են ցու ցա բե րել: բա վա կան է հետ ևել Թուր քի այի վե րա
բե րյալ քվե ար կու թյուն նե րի վի ճա կագ րու թյա նը կամ Եմ–ի ան դա
մակ ցու թյան գոր ծըն թա ցում շվե դի այի ան վե րա պահ աջակ ցու
թյան դրս ևո րում նե րին: շվեդ դի վա նա գետ նե րը ևս, ավար տե լով 
դի վա նա գի տա կան առա քե լու թյու նը Թուր քի ա յում, շտա պում են 
ընդ գծ ված դրա կան լույ սի ներ քո հուշագրություններ գրել Թուր
քի այի իշ խա նու թյուն նե րի և թուրք ժո ղովր դի մա սին15: 

Այս հա մա ժո ղո վին շվե դի այի և բրա զի լի այի գլ խա վոր դի վա
նա գետ նե րի մաս նակ ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նաև մեկ այլ 

14  Beşinci� Büyükelçiler� Konferansı,� http://www.mfa.gov.tr/besinci–buyukelciler–
konferansı.tr.mfa

15  Ann�Dismorr,�Turkey�Decoded,�London,�San�Francisco:�Saqi,�2008;�Henrik�Liljegren,�
From�Tallin�to�Turkey:�As�a�Swede�and�Diplomat,�Merkez�Kitapcılık,�Istanbul,�2004.�
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հան գա ման քով: 2012 թ. սեպ տեմ բե րին մԱկ–ի գլ խա վոր ասամբ
լե այի շր ջա նակ նե րում Թուր քի ան բրա զի լի այի և շվե դի այի հետ 
հան դես եկավ «ե րեք մայր ցա մաք նե րից երեք մի ջին տե րու թյուն» 
նա խա ձեռ նու թյամբ: Այդ նա խա ձեռ նու թյան մա սին քիչ ման րա
մաս ներ են հայտ նի, սա կայն այդ եր կու դի վա նա գետ նե րի մաս
նակ ցու թյու նը վկա յում է այն բա նի մա սին, որ Թուր քի ան մտա դիր 
է առա վել խո րաց նել այդ երկր նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը: 
Թուր քի այի երկ կողմ և բազ մա կողմ հա րա բե րու թյուն նե րը բրա
զի լի այի և շվե դի այի հետ վեր ջին շր ջա նում աչ քի են ըն կել տա
րաբ նույթ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Ավե լին՝ երեք երկրնե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հե ռան կար նե րը խո րաց նե լու նպա տա կով 
երեք արտ գործ նա խա րար նե րը՝ կարլ բիլ դը, Ան տո նի ո պատ րիո
տան և Ահմեդ դա վու թօղ լուն, 2013 թ. հուն վա րի 5–ին իզ մի րում 
հայ տա րա րե ցին « խա ղա ղու թյան կա ռուց ման եռա կողմ հա մե
րաշ խու թյուն» կոչ վող նոր խորհր դակ ցա կան կա ռույ ցի ստեղծ ման 
մա սին։ Ըստ դա վու թօղ լո ւի` այդ նա խա ձեռ նու թյան ան գլե րեն 
տար բե րա կը «trilateral Solidarity for building peace» հա տուկ այն
պես էր ընտր ված, որ  ընդ գծ վեր մաս նա կից երկր նե րի ան գլե րեն 
ան վա նում նե րի առա ջին տա ռե րը16։ Հա մա ձայն հա մա տեղ հայ
տա րա րու թյան՝ կող մե րը պար տա վոր վե ցին հա մա տեղ պայ քա րել 
մի ջազ գային հան րու թյա նը հու զող մի շարք մար տահ րա վեր նե
րի դեմ (Ա րա բա կան վե րած նունդ, պա ղես տի նյան հարց, ահա
բեկ չու թյուն, աղ քա տու թյուն, կլի մայի փո փո խու թյուն, ին տեր նետ 
ազա տու թյուն և մի ջու կային զեն քի չտա րա ծում)17։ Հայ տա րա րու
թյու նում նաև նշ վում էր, որ երեք երկր ներն էլ իրենց հզո րու թյու նը 
կա ռու ցում են՝ հեն վե լով ժո ղովր դա վա րու թյան, հզոր տն տե սու
թյան, աշ խար հագ րա կան դիր քի, տա րա ծաշր ջա նային ներգ րավ
ման, հա մաշ խար հային գոր ծըն թաց նե րում մաս նակ ցու թյան և այլ 
ընդ հա նուր ար ժեք նե րի վրա։ Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար 
կող մե րը որո շե ցին կազ մա կեր պել կա նո նա վոր խորհր դակ ցու
թյուն ներ՝ կար ծիք նե րի փո խա նակ ման և ջան քե րի մո տարկ ման 
նպա տա կով18։ Հեն վե լով հայ տա րա րու թյան առաջ նային և երկ
րոր դային ու ղերձ նե րի վրա՝ կա րող ենք կա տա րել մի քա նի եզ րա
հան գում ։ Նախ Թուր քի ան ձգ տում է ձևա վո րելու նո րա նոր դա
շինք ներ, որոնք նրան կօգ նեն առա վել հա ջող ված առաջ մղելու 
մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի այն օրա կար գային հար ցե րը, 

16  Türkiye–Brezilya–İsveç�Arasında�Ortak�İstişare�Mekanizması�Oluşturuldu,�http://www.
haberler.com/turkiye–brezilya–isvec–arasinda–ortak–istisare–4225092–haberi/

17 Trilateral�Solidarity�for�Building�peace�http://www.regeringen.se/sb/d/15727�
18  Նույն տե ղում։
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որոն ցում հար կա վոր են դաշ նա կից ներ։ դա տե լով վե րո հի շյալ 
մար տահ րա վեր նե րի թվար կու մից՝ Թուր քի ան առա վե լա պես շա
հագրգռ ված է իր ան մի ջա կան հար ևա նու թյամբ առ կա խն դիր
նե րի կա պակ ցու թյամբ ձեռք բե րելու շվե դի այի և բրա զի ա լի այի 
աջակ ցու թյու նը, ինչ պես նաև ընդ լայ նելու իր տն տե սա կան ներ կա
յաց վա ծու թյու նը սկան դի նա վի ա յում և Հա րա վային Ամե րի կա յում։ 
Այս եր կու երկր նե րը մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում ու նեն 
էա կան դե րա կա տա րում, հետ ևա բար այդ եր կու երկր նե րի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րի խո րաց մամբ Թուր քի այի իշ խա նու թյուն
ները ձգ տում են շեշ տելու հա մաշ խար հային դե րա կա տա րու թյան 
վե րա բե րյալ առ կա հա վակ նու թյուն նե րը։ Ընդ որում՝ նախ կի նում 
թե՛ բրա զի  լի այի, թե՛ շվե դի այի հետ ար ձա նագր վել են հա մա գոր
ծակ ցու թյան մի շարք քա ղա քա կան ծրագ րեր։ Հաս կա նա լի ո րեն՝ 
շվե դի ան և բրա զի լի ան նույն պես ու նեն սե փա կան օրա կար գը և 
Թուր քի այի մի ջո ցով ձգ տում են մեր ձա վոր Ար ևել քում ձեռք բե
րելու ազ դե ցու թյան լծակ ներ, ներգ րա վելու թուր քա կան ներդ
րում ներ և հա մախմբ վե լով ընդ հա նուր օրա կար գի ներ քո` ձգ տում 
են առաջ մղելու ընդ հա նուր հար ցեր։ Այս առու մով էգե մեն բա ղը
շի ելույ թում տեղ գտած որոշ դրույթ ներ միտ ված էին առա վել ընդ
գծե լու Թուր քի այի դե րա կա տա րու մը մեր ձա վոր Ար ևել քում։ Նա 
նշեց, որ մեր ձա վոր Ար ևել քում տե ղի ու նե ցած փո խա կեր պում նե
րում Թուր քի այի ու նե ցած կար ևոր դե րա կա տար ման հետ ևան քով 
Արև մուտ քում էա կա նո րեն փոխ վել է Թուր քի այի վե րա բե րյալ ըն
կա լու մը։ «Այ սօր, երբ ինչ–որ պաշ տո նյա այ ցե լում է տա րա ծաշր
ջան իր երկ րի քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կե լու հա մար, նա լսում է 
մեր կար ծի քը, խորհր դակ ցում մեզ հետ»19։ 

Վեր ջին տա րի նե րին մի ջազ գային ու սում նա սի րու թյուն նե րում 
բրա զի լի ան և Թուր քի ան հա ճախ են նշ վում որ պես տն տե սա կան 
ակ տի վու թյան շնոր հիվ ակ տիվ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն 
իրա կա նաց նող երկր ներ, որոնք, հա մա պա տաս խան տա րա ծաշր
ջան նե րում կար ևոր դե րա կա տար լի նե լուց զատ, դար ձել են առա
վել ընդ գր կուն մի ջազ գային օրա կար գի խա ղա ցող ներ։ բրա զի լի
այի տն տե սու թյու նը, որը 6–րդն է աշ խար հում, նա խա տես վում է 
10 տա րի ան ց դարձ նել 4–ր դը կամ 5–ր դը, Թուր քի ան նույն պես 
ձգ տում է 10 տա րի ան ց բա րե լա վելու տն տե սա կան զար գաց ման 
ցու ցա նիշ նե րը՝ 16–ից հաս նե լով 10–րդ ցու ցա նի շին։

 Վեր ջին հա մա ժո ղո վի ըն թաց քում Թուր քի այի արտ գործ նա
խա րար դա վու թօղ լուն հրա պա րա կեց ար տա քին քա ղա քա կա նու

19  5.�Büyükelçiler�Konferansı,�http://egemenbagis.com/tr/6256
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թյան հայե ցա կար գային նոր թե զե րը՝ « հու մա նի տար դի վա նա գի
տու թյուն» խո րագ րի ներ քո: Փոր ձա գի տա կան հան րու թյան մոտ 
հն չե ցին կար ծիք ներ, որ եր կար տա րի ներ չարչրկ ված, տա րաբ
նույթ գնա հա տա կան նե րի ար ժա նա ցած « ռազ մա վա րա կան խո
րու թյուն» հայե ցա կար գը իրեն սպա ռել է, և ան հրա ժեշ տու թյուն 
կա սե ղա նին դնելու նոր փաս տա թուղթ: Ան շուշտ, ամբողջովին 
նոր ռազ մա վա րու թյան մա սին խո սե լու հա մար դեռ հիմ քեր չկան, 
սա կայն ակն հայտ է, որ Թուր քի այի իշ խա նու թյուն նե րը քաջ գի
տակ ցում են, որ ան հրա ժեշ տու թյուն է առա ջա ցել որոշ խմ բագր
ման են թար կել գոր ծող ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը: 

2002–2009 թթ. ըն թաց քում, երբ դա վու թօղ լուն հետ նա բե
մից էր մաս նակ ցում ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մշակ մանը 
և իրա գործ մա նը, Թուր քի ա յում կար ընդ հա նուր հա մոզ մունք, որ 
տա րա ծաշր ջա նային և ար տա տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա
նու թյու նը ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյան է հա սել: 2009 թ. մայի սին՝ 
արտ գործ նա խա րար նշա նակ վե լուց հե տո, ևս 2–3 տա րի դա վու
թօղ լուն շա րու նա կում էր իր քա ղա քա կա նու թյու նը կա ռու ցել՝ հեն
վե լով իր տե սա կան հիմ նա վո րում նե րի, փի լի սո փա յա կան ձևա
կեր պում նե րի, նախ կին հա մոզ մունք նե րի և մո տե ցում նե րի վրա: 
իս րայե լի, սի րի այի, Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
նոր զար գա ցում նե րի լույ սի ներ քո դա վու թօղ լուն շա րու նա կում է 
մեր ժել ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հայե ցա կար գային դրույթ
նե րի վե րա նայ ման մո տե ցում նե րը: Հետ ևա բար « հու մա նի տար 
դի վա նա գի տու թյան» մա սին առա ջին ակ նար կը բա վա կան էր 
տա րաբ նույթ մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մար: Փոր ձա գի տա կան 
հան րու թյու նը շտա պեց պն դել, որ Թուր քի այի իշ խա նու թյուն նե րը 
սկիզբ են դրել ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան կուր սի նոր փո փո
խու թյան: 

ի րա կա նում դի վա նա գետ նե րի հետ վեր ջին հան դիպ ման ժա
մա նակ դա վու թօղ լո ւի ելույ թը և ընդ հա նուր շեշ տադ րում նե րը 
վկա յում են այն մա սին, որ եթե վաղ է ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյան նոր հայե ցա կար գի մա սին խո սե լը, ապա կա րող ենք պն դել, 
որ Թուր քի այի դի վա նա գի տու թյան հիմ նա կան գա ղա փա րա կան 
մո տե ցում նե րում տե ղի են ու նե նում շեշ տադ րում նե րի փո փո խու
թյուն և առաջ նա հեր թու թյուն նե րի որո շա կի վե րա դա սա վո րում: 

« Հու մա նի տար դի վա նա գի տու թյան» (insani diplomasi) մա
սին դա վու թօղ լո ւի ելույ թում և ընդ հա նուր քն նար կում նե րում գե
րակշռում էին մի քա նի ընդ հա նուր շեշ տադ րում ներ, որոնք նպա
տակ են հե տապն դում դի վա նա գետ նե րի հա մար առա վել ըն կա
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լե լի դարձ նելու նոր մո տեց ման էու թյու նը: « դի վա նա գի տու թյան 
հետ մի ա սին մար դա սի րա կան բա ղադ րիչ նե րը ևս պետք է իրա
գործ վեն»,— նշեց դա վու թօղ լուն՝ գե րա զան ցա պես հղում կա տա
րե լով Աֆ րի կա յում Թուր քի այի ար ձա նագր ված դի վա նա գի տա
կան ձեռք բե րում նե րի մար դա սի րա կան բա ղադ րի չին20։ 

Ա ռա ջին խն դի րը, որը նշ վեց որ պես « հու մա նի տար դի վա նա
գի տու թյան» են թա հայե ցա կարգ, վե րա բե րում էր ար տերկ րում 
ապ րող Թուր քի այի քա ղա քա ցի նե րին և ազ գու թյամբ թուր քե
րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի որա կի բա րե լավ մա նը: Այս 
դրույ թը մի քա նի նպա տակ ներ է հե տապն դում, որոն ցից ամե
նասկզ բուն քայինն այն էր, որ Թուր քի ան մտա դիր է ընդ լայ նել իր 
ներ կա յաց վա ծու թյունն ար տերկ րում: Թուր քի այի սահ ման նե րից 
դուրս գոր ծում են 172 դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու թյուն
ներ, որը 9–րդ ցու ցա նիշն է աշ խար հում: Թուր քի ան մտա դիր է 
գա լիք տա րի նե րի ըն թաց քում այդ թիվն էա կա նո րեն ավե լաց նել 
և դառ նալ 5–ր դը: ԱգՆ–ն մտա դիր է նաև շա րու նա կել Թուր քի ա 
մուտ քի ար տո նագ րի ազա տա կա նաց ման քա ղա քա կա նու թյունը՝ 
նպա տակ ու նե նա լով Թուր քի ան առա վել հա սա նե լի դարձ նելու 
ներդ րում նե րի, զբո սաշր ջու թյան, առևտ րի և մի շարք այլ առում
նե րով: Թուր քի ան ցան կա նում է այս քայ լի շնոր հիվ էա կա նո րեն 
ընդ լայ նել իր ներ կա յաց վա ծու թյան աշ խար հագ րու թյու նը: Հա մա
ժո ղո վի ըն թաց քում ելույթ ու նե ցավ նաև փոխ վար չա պետ բե քիր 
բոզ դա ղը՝ նշե լով, որ թուրք դի վա նա գետ նե րը պետք է հա տուկ 
ու շադ րու թյուն դարձ նեն նաև ար տերկ րում ապ րող նոր սե րն դի 
թուր քե րի մոտ մայ րե նի լեզ վի պահ պա նու թյան խն դիր նե րին21։ 

Ան ցած տաս նա մյա կի ըն թաց քում Թուր քի այի իշ խա նու թյուն
նե րը հետ ևո ղա կա նո րեն ավե լաց նում էին Թուր քի այի ներ կա յաց
վա ծու թյու նը տա րաբ նույթ մի ջազ գային հե ղի նա կա վոր կազ մա
կեր պու թյուն նե րում: դա տե ղի էր ու նե նում թե՛ լի ի րավ ան դա մի, 
թե՛ դի տոր դի կար գա վի ճակ ձեռք բե րե լու շնոր հիվ: Հա ջորդ նպա
տա կը երկ րագն դի տար բեր հատ ված նե րում առ կա ճգ նա ժա մային 
գո տի նե րում առա վել ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյունն է: 2002 թ. ի 
վեր Թուր քի ան ձգ տել է էա կա նո րեն բարձ րա ձայ նելու Աֆ րի կայի, 
մեր ձա վոր Ար ևել քի և Ասի այի տար բեր երկր նե րում ապ րող իս լա
մա դա վան փոք րա մաս նու թյուն նե րի իրա վունք նե րի պաշտ պա նու
թյան խն դի րը: Ավե լին՝ զգա լի ո րեն ավե լա ցել է նաև Թուր քի այի 

20 Ankara�to�focus�on�‘‘human’’�diplomacy,�Hürriyet�Daily�News,�01.01.2013
21 �Bekir� Bozdağ:� Turks� living� abroad� have� ‘‘equal� participation� problem’’,� http://
www.habermonitor.com/en/haber/detay/bekir–bozdagturks–living–abroad–equal–
partic/76175/
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վար չա պե տին կից գոր ծող Թուր քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան և 
հա մա կարգ ման գոր ծա կա լու թյան (ԹՀՀգ–tIKA) դե րա կա տա րու
մը: Վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում շուրջ 30 երկրնե րում բաց վել 
են ԹՀՀգ–ի գրա սե նյակ ներ, և նրա կող մից տր վող նյու թա կան 
օժան դա կու թյան չա փե րը վեր ջին տաս նա մյա կում աճել են 27 ան
գամ՝ 2011 թ. հաս նե լով 2,1 մլրդ ԱմՆ դո լա րի22: Վեր ջին տա րի նե
րի ըն թաց քում Թուր քի ան հատ կա պես զգա յուն էր պա ղես տի նի, 
սու դա նի, Աֆ ղանս տա նի, մյան մա րի և մի շարք այլ երկր նե րում 
տե ղի ու նե ցող քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազմ նե րի, բնա կու թյան 
նկատ մամբ իրա կա նաց վող ճն շում նե րի, սո ցիա լա կան զր կանք
նե րի, բռ նաճն շում նե րի վե րա բե րյալ հար ցե րում: Այս առու մով բա
ղը շը հայ տա րա րեց, որ սի րի ա յում, Աֆ ղանս տա նում, սո մա լի ում և 
Եգիպ տո սում այ սօր կան մի լի ո նա վոր մար դիկ, որոնք իրա կա նում 
քա ջա տե ղյակ են, թե Թուր քի ան ինչ դեր է կա տա րում նրանց հա
մար23։ Հա մաիս լա մա կան հա մե րաշ խու թյան մո տե ցու մից զատ՝ 
Թուր քի ան մտադ րու թյուն ու նի նաև խո րաց նելու ներ կա յաց վա
ծու թյու նը Ճգ նա ժա մային այլ գո տի նե րում: Նման փորձ Թուր քի
ան ձեռք էր բե րել հարավօսա կան, իս րայե լա–լի բա նա նյան պա տե
րազմ նե րի և գա զայի հատ վա ծում իս րայե լի հրե տա կո ծու թյուն նե
րի ժա մա նակ: Եր րորդ նպա տակն էր հու մա նի տար խն դիր նե րին 
առնչ վող հար ցե րում բարձ րաց նել մԱկ–ի ներգ րավ ման ին տեն սի
վու թյու նը: Նոր մո տեց ման մեջ կան հս տակ ուղ ղու թյուն ներ, որոնք 
չն կա տել չենք կա րող։ Առա ջին հեր թին իս լա մա կան հա մե րաշ խու
թյան սկզ բուն քի վեր հա նումն է, այ նու հետև թուր քա կան դե մոկ րա
տի այի և աշ խար հիկ մո դե լի ար տա հան ման հեր թա կան փուլն է։ 

դա վու թօղ լո ւի օրոք նոր նշա նա կու թյուն տր վեց Թուր քի ա յում 
գոր ծող հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, բիզ նես մեն
նե րի, սո ցի ա լա կան խմ բե րի, մտա վո րա կան նե րի, վեր լու ծա կան 
կենտ րոն նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան այլ կազ
մա կեր պու թյուն նե րի հետ ԱգՆ–ի հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րաց
մանը: Այս քա ղա քա կա նու թյու նը տար բեր վում էր նա խորդ ժա մա
նա կա հատ վա ծից այն առու մով, որ տաս նա մյակ ներ շա րու նակ մի
ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րը և ար տա քին գոր ծե րն ըն կալ վել 
և ներ կա յաց վել են բա ցա ռա պես որպես դի վա նա գետ նե րի ոլոր
տի անե լիք24: Ավե լին՝ ար տերկ րում նույն պես Թուր քիան ձգտում 

22 �Şaban�Kardaş,�Turkey’s�Development�Assistance�Policy:�How�to�Make�Sense�of�the�New�
Guy�on�the�Block,�The�German�Marshall�Fund�of�the�US,�04.02.�2013,�էջ�1–2

23 5.�Büyükelçiler�Konferansı,�http://egemenbagis.com/tr/6256
24  Bulent�Aras,�Davutoğlu’s�Era�in�the�Turkish�Foreign�Policy,�Insight�Turkey,�Foundation�
for�Political,�Economic�and�Social�Research,�May,�2009,�no.�32.
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է խո րաց նելու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ հեն վե լով այլ երկր նե րում 
ազ դե ցիկ հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և գի տա վեր
լու ծա կան կենտ րոն նե րի վրա:

 Հարկ է առան ձին վեր լու ծել հատ կա պես գոր ծա րար նե րի և 
առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հետ Թուր քի այի ԱգՆ–ի 
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակց ու թյու նը: իհար կե, 1980–ա կան նե
րին ևս Թ. Օզա լը սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում էր գոր ծա րար նե
րի հետ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան իրա կա նաց ման հա մար, 
սա կայն էր դո ղա նի օրոք թե՛ ձևը, թե՛ բո վան դա կու թյու նը էա կան 
փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել: Եթե 1980–ա կան նե րին Թուր
քի այի հա մար ար տա քին առև տու րը եր կի րը բա ցե լու, ար տա հա
նե լու և գու մար վաս տա կե լու նպա տակ էր հե տապն դում25, ապա 
2000–ա կան թթ. այդ ամե նին գու մար վեց նաև նոր շու կա նե րում 
տն տե սա կան եր կա րա ժամ կետ ներ կա յաց վա ծու թյան ապա հո
վու մը, որն ան հնար էր իրա կա նաց նել առանց մշա կու թային և 
քա ղա քա կան լծակ նե րի օգ տա գործ ման: Ավե լին, ներ կա յաց նե
լով ար տա հան ման ծա վալ նե րը՝ ավե լի ըմբռ նե լի է դառ նում ար
տա հան ման շու կա նե րում եր կա րա ժամ կետ ներ կա յաց վա ծու թյուն 
ապա հո վե լու Թուր քի այի իշ խա նու թյուն նե րի ձգ տու մը։ 2012 թվա
կա նին 2002 թ. հա մե մատ ար տա հան ման ծա վալ նե րը աճել են 
ավե լի քան 400 տո կո սով՝ 36 մի լի արդ դո լա րից հաս նե լով 150 մի
լի ար դի։ Թուր քի այի կենտ րո նա կան բան կի ռե զերվ նե րը ևս նույն 
ժա մա նա կա հատ վա ծում շեշ տա կի աճ են գրան ցել՝ 27,5 մլրդ դո
լա րից հաս նե լով 121 մլրդ–ի։ մի ջազ գային ար ժու թային ֆոն դին 
Թուր քի այի եր բեմ նի 23,5 մլրդ դո լար պարտ քից մնա ցել է ըն
դա մե նը 860 մի լի ոն, որը մոտ ժա մա նակ նե րում ամ բող ջու թյամբ 
կմար վի։ Թուր քի ան մտա դիր է նաև ավե լաց նել իր կող մից հատ
կաց վող վար կային փո խա ռու թյուն նե րը՝ դրանք հասց նե լով 5 մլրդ 
դո լա րի26։ 

Այս պի սով՝ էր դո ղա նի և դա վու թօղ լո ւի հա մար գոր ծա րար հա
մայն քի ներգ րա վու մը ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան իրա կա
նաց ման նպա տա կով դար ձավ ան շր ջե լի գոր ծըն թաց: գոր ծա րար 
հա մայն քի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րաց ման և անե լիք ների 
հա մադր ման նպա տա կով էր դո ղա նը վե րակ տի վաց րեց 1986 
թ. հիմ նադր ված Ար տա քին տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի խոր հր դի և 1993 թ. հիմ նադր ված՝ Թուրք ար տա հա նող ների 
խորհր դի գոր ծու նե ու թյու նը, նոր սկզ բունք նե րով սկ սե ցին գոր ծել 
25  Altay�Atlı,�Businessmen�and�Turkey’s�Foreign�Policy,�Policy�Brief�Series,�International�
Policy�and�Leadership�Institute,�2011,�p.�3.

26 PM�Erdoğan�praises�economy’s�ten�years,�Hurriyet�Daily�News,�31.12.2012.
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1990 թ. հիմ նադր ված Ան կախ ար դյու նա բե րող նե րի և գոր ծա րար
նե րի մի ու թյու նը (MuSIAd) և Թուր քի այի ար դյու նա բե րող նե րի և 
գոր ծա րար նե րի մի ու թյու նը (tuSIAd): կենտ րո նա կան Թուր քի ա
յում նոր ար դյու նա բե րա կան կենտ րոն նե րի ի հայտ գա լը ստեղ
ծեց նաև նոր գոր ծա րար մի ու թյուն ներ, որոն ցից առա վել հայտ նի 
էր Թուրք ար դյու նա բե րող նե րի և գոր ծա րար նե րի հա մա դաշ նու
թյու նը (tuSKON):

 Եզ րա կա ցու թյուն 

Ար տերկ րում դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն իրա կա նաց նող 
դես պան նե րի և բարձ րաս տի ճան դի վա նա գետ նե րի հետ նախ 
բա բա ջա նի, ապա դա վու թօղ լո ւի հան դի պում նե րը կար ևոր մի
ջո ցա ռում են ար տա քին քա ղա քա կան գե րա տես չու թյան կազ մա
կերպ վա ծու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու առու մով։ Վեր ջին 
վեց տա րի նե րի ըն թաց քում ան ցկաց ված հինգ հա մա ժո ղով նե րի 
ըն թաց քում ձևա վոր վել են որո շա կի աշ խա տաոճ և սկզ բունք ներ, 
որոնք էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ոչ մի այն ԱգՆ–ի և դի վա նա
գի տա կան առա քե լու թյուն նե րի միջև աշ խա տան քի ար դյու նա վե
տու թյան բարձ րաց ման և աշ խա տաո ճի, մո տե ցում նե րի, հա յացք
նե րի մո տարկ ման առում նե րով, այլ նաև այդ հա մա ժո ղով նե րին 
օտա րերկ րյա բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րի մաս նակ ցու թյան 
առու մով։ 
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ԱՐ ՏԱ ՔԻՆ ՀԵ ՏԱ ԽՈՒ ԶՈՒԹՅԱՆ ՎԵ ՐԱ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐՊ ՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՆ ԱԶԿ–Ի 

ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՏԱ ՐԻ ՆԵ ՐԻՆ

 Թուր քի այի Ազ գային հե տա խու զա կան կազ մա կեր պու թյան 
(այ սու հետ՝ ԱՀկ, թուրք.՝ Milli İstihbarat Teşkilatı) կա ռուց ված
քային ու գոր ծա ռու թային բա րե փո խում նե րը հիմ նա րար բնույթ 
ստա ցան հատ կա պես «Ար դա րու թյուն և զար գա ցում» կու սակ ցու
թյան (այ սու հետ` ԱԶկ) իշ խա նու թյան տա րի նե րին: ԱԶկ–ի ու շադ
րու թյու նը ԱՀկ–ի բա րե փո խում նե րի հար ցում պայ մա նա վոր ված 
էր մի քա նի հան գա մանք նե րով: Նախ Թուր քի այի Եմ ան դա
մակ ցու թյան շր ջա նա կում ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րով 
պետք է բա րե փո խում ներ իրա կա նաց վե ին ան վտան գու թյան 
ոլոր տում ժո ղովր դա վա րա կան վե րահս կո ղու թյան մե խանիզմ նե
րի ու թա փան ցի կու թյան հաս տատ ման ուղ ղու թյամբ: բա ցի այդ, 
կա ռա վա րող ԱԶկ–ն իշ խա նու թյան գա լուց հե տո բա վա կան բարդ 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ էր բարձ րա գույն զին վո րա կա նու թյան 
հետ, ուստի ԱՀկ–ին կա ռա վա րու թյան լի ար ժեք վե րահս կո ղու թյան 
տակ վերց նելն ու պա հելն «օ րա կար գային խն դիր» էր: ԱԶկ–ի և 
հատ կա պես վար չա պետ Ռե ջեփ Թայիփ էր դո ղա նի հա մար խիստ 
ան հրա ժեշտ էր կա ռա վա րու թյա նը ԱՀկ–ի լի ար ժեք « հա վա տար
մու թյան» հաս տա տու մը` որ պես զին վո րա կան իշ խա նու թյուն նե րի 
ու գլ խա վոր շտա բին հա կակ շիռ ներ քին քա ղա քա կան գոր ծըն
թաց նե րում: բա նակ–քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու թյուն դի մա կա
յու թյան պա րա գա յում ԱՀկ–ի խն դիրն առաջ նա հերթ կար ևո րու
թյուն ստա ցավ էր դո ղա նի կա ռա վա րու թյան հա մար: բա րե փո
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խում նե րի հա մա տեքս տում առաջ նային նշա նա կու թյուն ու նե ցան 
նաև ԱԶկ–ի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան վե րաձ ևում նե րը և 
ար տա քին հե տա խու զու թյան կազ մա կերպ ման ու գոր ծառ նա կան 
վե րա նա յում ներն ու հս տա կե ցում նե րը՝ որ պես ար տա քին քա ղա
քա կա նու թյան սպա սարկ ման կար ևո րա գույն մե խա նիզմ: 

ԱՀկ–ի գոր ծու նե ու թյան ու նաև կազ մա կերպ չա կան–կա ռուց
ված քային ոլոր տում լայ նա մասշ տաբ բա րե փո խում նե րի ան հրա
ժեշ տու թյու նը բարձ րաց վեց դեռ էմ րե Թա նե րի ղե կա վար ման 
տա րի նե րին (2005–2010 թթ. ): 2006 թ. նրա իսկ կող մից ԱՀկ–ի 
բա րե փո խում նե րի աշ խա տանք ներ էին նա խա ձեռն վել, որոնց 
նպա տակն էր վե րա կազ մա կեր պել ԱՀկ–ի գոր ծու նե ու թյու նը ժա
մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե րին ու զար գա ցում նե րին հա մար
ժեք: ԱՀկ–ի ղե կա վար է. Թա նե րի պաշ տո նա վար ման սկզ բում 
նրա կող մից առաջ քաշ վեց ազ գային ան վտան գու թյան ապա հով
ման ու ազ գային շա հե րի պահ պան ման ար դյու նա վե տու թյու նը 
բարձ րաց նե լու նպա տա կով հե տա խու զու թյան գոր ծա ռույթ նե րի 
վե րաձև ման ու զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյան հար ցը: 2007 թ. 
է. Թա նե րի կող մից գրա վոր հա ղոր դագ րու թյան մեջ նշ վում էր, որ 
Թուր քի ան իր թե՛ ռազ մա վա րա կան և թե՛ աշ խար հա քա ղա քա կան 
կար ևո րու թյան պատ ճա ռով եր բեք չի կա րող զար գա ցում նե րի դի
տոր դի դե րում լի նել, և Թուր քի այի նման երկ րին չի կա րող բա
վա րա րել « պաշտ պա նա կան և սպա սո ղա կան կեց ված քը»: ուս տի 
ԱՀկ–ն 21–րդ դա րում պետք է երկ րի շա հե րին ու ան վտան գու
թյան խն դիր նե րին հա մար ժեք գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լի1: 

Նույն թվա կա նի նոյեմ բե րին ԱՀկ–ի բա րե փո խում նե րի ան հրա
ժեշ տու թյան ու հե տա խու զա կան տե ղե կատ վու թյան հա վաք ման 
ոլոր տում ինք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը բարձ րաց նե լու մա սին 
էր խո սել 1992–1997 թթ. ԱՀկ–ի ղե կա վա րի պաշ տոնը զբա ղեց
րած սյոն մեզ Քյոք սա լը` գտ նե լով, որ պետք է կա ռուց ված քային ու 
գործ նա կան փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց վեն ար դի իրա վի ճա
կին ու զար գա ցում նե րին հա մար ժեք պա տաս խա նե լու հա մար2: 

2008 թ. դեկ տեմ բե րին ԱՀկ–ի նախ կին փոխտ նօ րեն էր թուղ
րուլ գյու նեյը «Sunday’s Zaman» պար բե րա կա նին տված հար
ցազրույ ցում բարձ րաց րեց Թուր քի այի հե տա խու զա կան հա մա
կար գի ար դի ա կա նաց ման խն դի րը` նշե լով, որ հե տա խու զա կան 
մե խա նիզմ նե րի ոլոր տում բաց թո ղում ներ ու թե րու թյուն ներ կան, 

1��MIT’ten� carpıcı� mesajlar,� http://www.hurriyet.com.tr/gundem/5727063_p.asp,�
05.01.2007.

2  Türk� istihbarat� yapısına� eleştiri,� 22.11.2007,� http://www.haber7.com/yorumlar.
php?id=281986
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քա նի որ հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյուն իրա կա նաց նող մար
մին նե րը խան դով են վե րա բե րվում մի մյանց, և տե ղե կատ վու
թյան փո խա նա կում չի լի նում: Անհ րա ժեշտ է, որ կա ռա վա րու թյու
նը հա մա կար գի հե տա խու զա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյունն 
ու ստեղ ծի հա մա կար գող մար մին3: է. գյու նեյը ան հրա ժեշտ էր 
հա մա րել նաև տա րան ջա տել ներ քին ու ար տա քին հե տա խու զա
կան գոր ծու նե ու թյու նը և ԱՀկ–ին լի ա զո րել մի այն ար տա քին հե
տա խու զու թյուն իրա կա նաց նե լու գոր ծու նե ու թյու նը` հիմ նա կան 
ու շադ րու թյու նը կենտ րո նաց նե լով կով կա սյան, բալ կա նյան ու 
մեր ձա վո րար ևե լյան տա րա ծաշր ջան նե րում: 

2009 թ. ար դեն Թուր քի ա յում աշ խա տանք ներ էին տար վում 
հե տա խու զա կան մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան առաջ նա հեր
թու թյուն նե րում փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու ուղ ղու
թյամբ, ին չը կապ ված է մի ջազ գային ժա մա նա կա կից իրադ րու
թյանն ու աշ խար հա քա ղա քա կան զար գա ցում նե րին հա մար
ժեք ար ձա գան քե լու և Թուր քի այի քա ղա քա կա նու թյունն ավե լի 
ար դյու նա վետ իրա կա նաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյան հետ: Նախ 
Թուր քի ա յում ռազ մա վա րա կան նոր փո փո խու թյուն ներ իրա
կա նաց վե ցին ներ քին ան վտան գու թյան ու ահա բեկ չու թյան դեմ 
պայ քա րի ծա ռա յու թյուն նե րի ար դյու նա վետ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
հա մար, վե րա նայ վեց ահա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի ռազ մա վա
րու թյու նը, և ստեղծ վեց հա տուկ հա մա կար գող մար մին նշ ված 
ոլոր տում: Հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան նոր ռազ մա վա րու
թյան շր ջա նակ նե րում ԱՀկ–ն իր գոր ծու նե ու թյան « ծան րու թյու
նը» կենտ րո նաց նե լու է ար տա քին հե տա խու զու թյան ոլոր տում: 
Ազ գային հե տա խու զա կան կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քում 
իրա կա նաց ված փո փո խու թյուն նե րի շր ջա նա կում վե րա նայ վել 
և հս տա կեց վել են նոր առաջ նա հեր թու թյուն նե րը, որոնք վե րա
բե րում են առա վե լա պես ար տա քին հե տա խու զու թյա նը: Տա րա
ծաշր ջա նային, տնտե սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային ու 
ժո ղովր դագ րա կան առում նե րով «ա ռաջ նա հերթ թի րախ ներ» են 
ընտր վել կով կա սը, բալ կան նե րը, մեր ձա վոր Արևել քը, մի ջերկ
րա կան, սև, էգե յան ծո վե րը, կաս պ յան ավա զանը, Ասի ա կան–
խա ղաղօվ կի ա նո սյան տա րա ծաշր ջա նը, Աֆ րի կան: բա ցի ան
գլե րե նից, կար ևո րու թյուն է տր վե լու արա բե րենին, հայե րենին, 
վրա ցե րենին, հու նա րենին, բուլ ղա րե րենին, սեր բե րենին, ռու

3 �Lale�Sariibrahimoğlu,�Turkey�needs�an�intelligence�coordination�mechanism,�says�Güven,�
07.12.2008,� Today’s� Zaman,� http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.
action?load=detay&link=160856.
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սե րենին ու չի նա րենին4: ԱՀկ–ի կող մից առաջ նա հեր թու թյուն 
ստա ցած 10 « ռազ մա վա րա կան ոլորտ ներն» են. 

1. կով կաս. տա րա ծաշր ջա նում Ռու սաս տա նի նոր ռազ մա վա
րու թյուն նե րը, Վրաս տա նի ձգ տում նե րը դե պի ՆԱ ՏՕ, Թուր քի ա–
Հա յաս տան–Ա դր բե ջան հա րա բե րու թյուն նե րը, լեռ նային Ղա րա
բա ղի հիմ նախն դի րը: 

2. մեր ձա վոր Ար ևելք. իրա քում և լի բա նա նում կա տար վող 
զար գա ցում նե րը, իս րայե լա–պա ղես տի նյան հար ցը, իրա նի հաս
տա տա կա մու թյու նը՝ մի ջու կային հար ցի հետ կապ ված, տա րա
ծաշր ջա նի հար ցե րում սի րի այի դիր քո րո շու մը, արա բա կան մի 
շարք էմի րու թյուն նե րում հնա րա վոր քա ղա քա կան զար գա ցում
ներն ու իշ խա նա փո խու թյուն նե րը: 

3. բալ կան ներ. նախ կին Հա րավս լա վի այի մաս կազ մող երկր
նե րի միջև հա րա բե րու թյուն ներն ու լար վա ծու թյու նը, կո սո վոյի 
ան կա խու թյու նից հե տո զար գա ցում նե րը, Եվ րա մի ու թյա նը սեր
բի այի և խոր վա թի այի ան դա մակցու թյու նը, Եմ–ին մա կե դո նիայի 
և Ալ բա նի այի ին տեգր մանն ուղղ ված ծրագ րե րը և ներդ րում նե րը, 
տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րում Հու նաս տա նի ֆի նան սատն տե սա
կան ու հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան ոլոր տում ներդ րում նե րը: 

4. սև ծո վյան տա րա ծաշր ջան. ավա զա նի ար ևե լյան հատ
վա ծում նավ թի պա շար ներն ու որո նո ղա կան աշ խա տանք նե րը, 
էներ գե տիկ են թա կա ռուց վածք նե րը, ավա զա նի երկր նե րի կող
մից սև ծո վում ազ դե ցու թյուն սահ մա նե լու ձգ տում նե րը: 

5. մի ջերկ րա կան ծով. կիպ րո սի հիմ նախն դի րը, էներ գե տիկ 
պա շար նե րը, Եգիպ տո սի ու կիպ րո սի հան րա պե տու թյան կող մից 
նավ թա գա զային որո նո ղա կան աշ խա տանք ներն ու պայ մա նագ
րե րը, բա քու–Թ բի լի սի–Ջեյ հան ու սամ սուն–Ջեյ հան խո ղո վա կա
շա րե րը: 

6. է գե յան ծով. թուրք–հու նա կան օդային հա ղոր դակ ցու թյան 
տե ղե կատ վա կան գի ծը և ցա մա քային հատ վա ծի խն դիր նե րը: 

7. Աֆ րի կա. զին ված հա կա մար տու թյուն նե րը, Թուր քի այի աֆ
րի կյան ռազ մա վա րա կան նա խա ձեռ նու թյու նը, Հյու սի սային Աֆ
րի կա յում թուր քա կան ներդ րում ներն ու կա պա լա ռո ւա կան ծրագ
րե րը:

8. կար միր ծով, Ադե նի ծոց. ռազ մա վա րա կան ու ղի նե րի վե
րահս կո ղու թյուն, նավ թի ու գա զի փո խադ րում նե րի ան վտան գու
թյան ապա հո վում և թուր քա կան ռազ մա կան նա վի ներ կա յու թյան 
ապա հո վում:

4 Dış�istihbarata�ağırlık�verilecek,�Sabah,�20.03.2009.



ԼԵՎՈՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

55

9. մի ջին Ասի ա և կաս պյան ավա զան. նավ թի ու գա զի բա ժա
նու մը, բաշ խու մը, հնա րա վոր խո ղո վա կա շա րե րի կա ռու ցումն ու 
ու ղի նե րը: 

10.  Հե ռա վո րար ևե լյան, Ասի ա կան–խա ղա ղօվ կի ա նո սյան տա
րա ծաշր ջա նի երկր նե րի հետ ԱմՆ–ի ու Եմ–ի տն տե սա կան մր
ցակ ցու թյան ու ժե ղա ցու մը, Չի նաս տա նի ու Ճա պո նի այի միջև մր
ցակ ցու թյու նը տա րա ծաշր ջա նային դե րա կա տա րու թյան հա մար, 
Աֆ ղանս տա նում իրա վի ճակն ու ահա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րը: Տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի նկատ մամբ Ռու սաս տա նի դիր
քո րո շու մը, Ռու սաս տա նի ու Չի նաս տա նի միջև էներ գե տիկ պայ
մա նագ րե րը, կաս պյան ավա զա նում նավ թի ու գա զի պա շար նե
րի ար դյու նա հա նումն ու ռազ մա վա րա կան ծրա գրե րը:

 Հարկ է նշել, որ սա ռը պա տե րազ մի ողջ ժա մա նա կա հատ վա
ծում թուր քա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյունն 
ու առաջ նա հեր թու թյու նը պայ մա նա վոր ված էին հիմ նա կա նում 
ԱմՆ և ՆԱ ՏՕ–ի գե րա կա յու թյուն նե րով, և սպառ նա լիք նե րի ու 
գոր ծու նե ու թյան դաշ տի հիմ նա կան ու ղեգ ծե րը սահ ման վում էին 
մեկ կենտ րո նից: ինչ պես արևմ տյան առանց քի շատ երկր նե րում, 
այն պես էլ Թուր քի ա յում հե տա խու զա կան մար մին նե րի գոր ծու
նե ու թյու նը մե ծ  մա սամբ սահ մա նա փակ ված էր խսՀմ–ի, սո ցի
ա լիս տա կան ճամ բա րի երկր նե րի ու կո մու նիզ մի դեմ պայ քա րի 
գե րա կա յու թյուն նե րով: ինչ պես իր դոկ տո րա կան ատե նա խո սու
թյան մեջ իրա վա ցի ո րեն նշել է ԱՀկ–ի ներ կայիս ղե կա վար Հ. Ֆի
դա նը, սա ռը պա տե րազ մի շր ջա նում Թուր քի ա յում հիմ նա կան ու
շադ րու թյու նը կենտ րո նաց ված էր երկ րի ներ քին զար գա ցում նե րի 
վրա, մինչ դեռ այդ պատ ճա ռով ար տա քին հե տա խու զա կան տե
ղե կատ վու թյան ստաց ման կա րի քը չէր զգաց վում, և այն կախ ված 
էր մնում ՆԱ ՏՕ–ի դաշ նա կից նե րի կող մից ստաց վող հե տա խու
զու թյու նից5: 

սա ռը պա տե րազ մի ավար տից հե տո Թուր քի այի հա մար 
առաջ նա հերթ դար ձավ ան վտան գու թյան նոր մի ջա վայ րի, նոր 
ար տա քին քա ղա քա կան հրա մա յա կան նե րի ու մար տահ րա վեր
նե րի վե րաի մաս տա վոր մամբ նաև հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու
թյան գե րա կա յու թյուն նե րի «ար դի ա կա նա ցու մը»:  

 ԱՀկ–ի ար տա քին հե տա խու զա կան գոր ծա ռույթ նե րի ընդ
լայն ման ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վոր ված է Թուր քի այի 

5 �MİT’i� nasıl� yöneteceğini� yıllar� önce� yazdı,� http://www.haber7.com/ic–politika/
haber/980454–miti–nasil–yonetecegini–yillar–once–yazdi
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հա վակ նոտ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյամբ ու հատ կա պես իր 
հար ևան տա րա ծաշր ջան նե րում ազ դե ցու թյան հաս տատ ման ու 
մե ծաց ման ջան քե րով: բա ցի այդ, Թուր քի ան ցան կա նում է նվա
զա գույ նի հասց նել ար տա քին հե տա խու զու թյան ոլոր տում այլ 
երկր նե րից ու նե ցած կախ վա ծու թյու նը և նրանց ազ դե ցու թյու նը: 
Նման ան հրա ժեշ տու թյոււն առա ջա ցավ հատ կա պես թուրք–իս
րայե լա կան լար ված հա րա բե րու թյուն նե րից հե տո, քա նի որ հե
տա խու զա կան ոլոր տում այդ երկր նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
բա վա կան սերտ էր, և Թուր քի ան զգա լի կախ վա ծու թյուն ու ներ 
հատ կա պես քր դա կան հիմ նախնդ րի վե րա բե րյալ « մո սա դի» կող
մից տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մից: ԱԶկ–ի իշ խա նու թյան 
տա րի նե րին թուրք–ա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե րում սկս ված 
ան վս տա հու թյունն ու տա րա ծաշր ջա նային զար գա ցում նե րում 
հա ճախ դրս ևոր վող շա հե րի բա խում նե րը նվա զա գույ նի հասց
րին ամե րի կյան ու թուր քա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը: բազ մա կի ան գամ Թուր քի ան տար բեր մա
կար դակ նե րով հայ տա րա րել է, որ ԱմՆ–ն Քուր դիս տա նի բան
վո րա կան կու սակ ցու թյան վե րա բե րյալ ան հրա ժեշտ տե ղե կատ
վու թյուն չի տրա մադ րում Թուր քի ային: 2006 թ. ԱՀկ–ի կող մից 
իրա քում զար գա ցում նե րի ու Քբկ–ի վե րա բե րյալ պատ րաստ ված 
զե կույ ցում նշ վում էր, որ ԱմՆ–ը և իրա քը բա վա րար քայ լեր չեն 
ձեռ նար կում Քբկ–ի դեմ Թուր քի այի հա կա ա հա բեկ չա կան պայ
քա րում6: Այս հա մա տեքս տում բա վա կան բնու թագ րիչ էր Թուր
քի այի արտ գործ նա խա րար Ահ մեթ դա վու թօղ լո ւի` 2011 թ. սեպ
տեմ բե րին «cNN türk» հե ռուս տաա լի քին տված հար ցազ րույ ցը, 
որ տեղ նա բարձր էր գնա հա տել ԱՀկ–ո ւմ իրա կա նաց վող բա
րե փո խում ներն ու ռազ մա վա րա կան հե տա խու զու թյան աշ խար
հագ րա կան ու գործ նա կան ոլորտ նե րի ընդ լայն ման ուղ ղու թյամբ 
տար վող աշ խա տանք նե րը: « Թուր քի ան գտն վում է դի նա միկ 
զար գա ցող մի ջա վայ րում, և տա րա ծաշր ջա նում փո փո խու թյուն
ներ են տե ղի ու նե նում: ին չո՞ւ պետք է Թուր քի ան նման հար
ցե րում կախ ված լի նի այլ երկր նե րի հե տա խու զա կան ծա ռա յու
թյուն նե րից, եթե ԱՀկ–ն ավե լի լավ կա րող է գոր ծել: Թուր քա կան 
հե տա խու զու թյու նը պետք է ի վի ճա կի լի նի իր ձեռ քը պա հելու 
զար կե րա կի վրա աշ խար հի յու րա քան չյուր ան կյու նում»7: Հարկ 
է նշել, որ ոլոր տի նախ կին բարձ րաս տի ճան պաշ տո նյա ներն ու 

6  Hakan�Dilek,�MİT’in�Tarihi,� 04–12�Agustos,�Takvim,� s.� 10,� http://i.onbesyirmibes.org/
pdf/20101126_mitin_tarihi.pdf

7  Serkan� Demirtaş,� Ankara� restructuring� intelligence� service,� Hürriyet� Daily� News,�
18.09.2011.
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փոր ձա գետ նե րը հա ճախ էին քն նա դա տա բար մո տե նում ԱՀկ–ի 
գոր ծու նե ու թյանն ու այլ երկր նե րից ու նե ցած կախ վա ծու թյա նը: 
մաս նա վո րա պես ԱՀկ–ի նախ կին ղե կա վար ս. Քյոք սա լը 2007 թ. 
քն նա դա տու թյան են թար կեց այդ կա ռույ ցին` նշե լով, որ այն չի 
կա րո ղա նում ապա հո վել իր հա մար ան հրա ժեշտ հե տա խու զա
կան տե ղե կատ վու թյու նը հատ կա պես իր շր ջա կայ քում քր դա կան 
ան ջա տո ղա կան նե րի ու նրանց առաջ նորդ նե րի վե րա բե րյալ և 
ստիպ ված է դրանք ստա նալ ԱմՆ–ից: սխալ քայ լե րից խու սա փե
լու հա մար ռազ մա վա րա կան հե տա խու զու թյան ոլոր տում Թուր
քի ան չպետք է կա խում ու նե նա այլ երկր նե րից8: 2012 թ. հու լի սին 
Թուր քի այի «tÜrKSAM» ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
կենտ րո նի փոխտ նօ րեն, դոկ տոր Ջե լա լեթ թին Յա վու զը, խո սե լով 
թուրք–իս րայե լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին, ան դրա դար
ձել էր նախ կի նում թուր քա կան հե տա խու զա կան մար մին նե րին 
իս րայե լա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի կող մից ցու ցա բե րած 
օգ նու թյա նը` նշե լով, որ « նախ կի նում Քբկ–ի դեմ պայ քա րում 
իս րայե լի « մո սադ» գաղտ նի ծա ռա յու թյու նը կար ևոր հե տա խու
զա կան օգ նու թյուն է ցու ցա բե րել Թուր քի ային: « Մի այն այդ ոլոր
տում է Թուր քի ան դեռ զգում Իս րայե լի կա րի քը»9: Հարկ է նշել, 
որ հատ կա պես վեր ջին տա րի նե րին Քբկ–ի դեմ պայ քա րի հար
ցե րում Թուր քի այի ան վտան գու թյան հա մա կար գում հա ճա խա կի 
էր բարձ րա ձայն վում հե տա խու զա կան մար մին նե րի բաց թո ղում
նե րի ու թե րու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Թուր քա կան հա տուկ ծա
ռա յու թյուն նե րը, հատ կա պես Քբկ–ի և ընդ հան րա պես քր դա կան 
զի նյալ նե րի դեմ պայ քա րի հար ցում 1990–ա կան թթ. ակ տիվ հա
մա գոր ծակ ցու թյան մեջ էին իս րայե լա կան կող մի հետ10 և զգա լի 
կա խում ու նե ին հե տա խու զա կան տվյալ նե րի փո խանց ման առու
մով: Թուրք վեր լու ծա բա նի վե րոն շյալ պն դու մը վկա յում է, որ մինչ 

8  Türk� istihbarat� yapısına� eleştiri,� 22.11.2007,� http://www.haber7.com/yorumlar.
php?id=281986

9  Տե՛ս Ջ. Յա վու զի հար ցազ րույ ցը Առա ջին լրատ վա կա նին` http://1in.am/arm/
armenia_interview_97186.html?from=interview

10   Թուրք–իս րայե լա կան ան վտան գու թյան մար մին նե րի, հա տուկ ծա ռա յու թյուն
նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին տե՛ս Nezih� Tavlaş,� Türk–Israil� Güvenlik� ve�
Istihbarat� Ilişkileri,� Avrasya�Dosyası� Israil� Özel� Sayısı,� cilt� 1,� sayı� 3,� Sonbahar� 1994:�
Թուր քա կան և իս րայե լա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րի միջև հա մա գոր
ծակ ցու թյան հիմ քե րը դր վել են դեռևս 1958 թ. իս րայե լի վար չա պետ դ. բեն–
գու րի ո նի և ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար գ. մեյե րի՝ Ան կա րա կա տա րած 
գաղտ նի այ ցե լու թյան ար դյուն քում: Թուր քի ան իր հե տա խու զա կան հնա րա
վո րու թյուն նե րը մե ծաց նե լու և զար գաց նե լու հա մար ակ տիվ կա պե րի մեջ էր 
իս րայե լի, ԱմՆ–ի և իրա նի հե տա խու զա կան մար մին նե րի հետ: Տե՛ս Şimşek�E.,�
Bahar�I., նշվ. աշխ., էջ 237–238:
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օրս էլ թուր քա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը ինք նու րույ նա բար 
չեն կա րո ղա նում ապա հո վել ան հրա ժեշտ հե տա խու զա կան տե
ղե կատ վու թյու նը Քբկ–ի վե րա բե րյալ: Եվ իրա կա նում իս րայե լա
կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը ավե լի լավ են տի րա պե տում տա
րա ծաշր ջա նում և հատ կա պես Հյու սի սային իրա քում քր դա կան 
շր ջան նե րի ու դրան ցում զար գա ցում նե րի վե րա բե րյալ հե տա խու
զա կան տե ղե կատ վու թյա նը: 

Ժա մա նա կա կից մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րին ու զար
գա ցում նե րին հա մա պա տաս խան Թուր քի ան քայ լեր էր ձեռ նար
կում ավե լի ընդ լայ նե լու ար տա քին հե տա խու զու թյան աշ խար հագ
րու թյունն ու բնա գա վառ նե րը: բա վա կան լուրջ ու շադ րու թյուն է 
դարձ ված էներ գե տիկ–կո մու նի կա ցի ոն խն դիր նե րին, որով Թուր
քի ան պատ րաստ վում է ավե լի մեծ դե րա կա տա րու թյուն ստանձ նել 
տա րա ծաշր ջա նային ու ար տա տա րա ծաշր ջա նային էներ գե տիկ–
տ րանս պոր տային ու քա ղա քա կան–տն տե սա կան գոր ծըն թաց նե
րում: դա հնա րա վո րու թյուն կտա ապա հո վելու ոչ մի այն սե փա կան 
ան վտան գու թյու նը, այլ նաև մե ծաց նելու իր դե րա կա տա րու թյու նը 
տա րա ծաշր ջա նային ու մի ջազ գային գոր ծըն թաց նե րում11: 

2010 թ. մայի սին ԱՀկ–ի ղե կա վա րի պաշ տո նում նշա նակ վեց 
վար չա պետ էր դո ղա նի մտե րի մը հա մար վող Հա քան Ֆի դա նը, 
որը մինչ այդ կարճ ժա մա նակ զբա ղեց նում էր ԱՀկ–ի ղե կա վա
րի տե ղա կա լի պաշ տո նը12: Ֆի դա նի պա րա գա յում կար ևոր է նաև 
այն, որ նա 2003–2007 թթ. զբա ղեց րել է վար չա պե տի աշ խա
տա կազ մի « Թյուր քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ու զար գաց ման 
գոր ծա կա լու թյան» (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 
TIKA) ղե կա վա րի պաշ տո նը, որի գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան 
շրջա նակն ու ուղ ղու թյու նը վե րա բե րում են եվ րա սի ա կան տա րա
ծաշր ջա նում թյուր քա լե զու երկր նե րին ու ժո ղո վուրդ նե րին կր թա
կան–մ շա կու թային օգ նու թյանը, սո ցի ալ–տն տե սա կան, հու մա
նի տար ծրագ րե րի իրա կա նա ցմանը13: Թուրք մաս նա գետ նե րի 
11  լ. Հով սե փյան, Ռու սաս տա նի դաշ նու թյու նում թուր քա կան հա տուկ ծա ռա յու

թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան ու ակ տի վու թյան շուրջ, «դ րօ շակ», No. 11 (1626), 
նոյեմ բեր, 2010, էջ 31:

12  Տե՛ս ԱՀկ–ի պաշ տո նա կան կայք, http://www.mit.gov.tr/mustesar.html,�25.08.2010;�
Sedat� Ergin,� A� sensitive� appointment� to� the� top� of� the� MİT,� Hürriyet� Daily� News,�
27.04.2010:�

13  tIKA–ն ստեղծ վել է 1992 թ. կա ռա վա րու թյան որոշ ման հա մա ձայն` խսՀմ 
փլու զու մից հե տո նո րան կախ թյուր քա լե զու երկր նե րին տար բեր օգ նու թյան 
ծրագ րե րի հա մա կարգ ման ու իրա կա նաց ման նպա տա կով: Այն սկզբ նա կան 
շր ջա նում գոր ծում էր որ պես ԱգՆ–ին կից կազ մա կեր պու թյուն, իսկ հե տա գա
յում մի աց վեց վար չա պե տի գրա սե նյա կին: Տե՛ս tIKA–ի պաշ տո նա կան կայ քը` 
http://www.tika.gov.tr/tika–hakkinda/tarihce/1: 
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բնո րոշ մամբ tIKA–ն հետ սա ռը պա տե րազ մյան ժա մա նա կաշր ջա
նում հիմ նա կա նում Եվ րա սի այի մի շարք տա րա ծաշր ջան նե րում 
ու երկր նե րում ստա ցավ « Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյան իրա կա նաց ման գոր ծի քի դե րը»14: 

Հ. Ֆի դա նի նշա նա կու մը որոշ թուր քա կան լրատ վա մի ջոց ներ 
որա կե ցին որ պես վար չա պետ էր դո ղա նի կող մից ԱՀկ–ի նկատ
մամբ ամ բող ջա կան վե րահս կո ղու թյան հաս տատ մանն ուղղ ված 
քայլ, քա նի որ նա հա մար վում էր իր իսկ վս տա հե լի մարդ կան ցից: 
պաշ տոնն ստանձ նե լուց հե տո նա հայ տա րա րեց, որ ԱՀկ–ն հե
տա գա յում լի նե լու է ավե լի բաց հա սա րա կու թյան առջև և չի լի նե
լու քա ղա քա կա նաց ված, չի ծա ռայե լու ան հատ նե րին կամ առան
ձին խմ բե րի շա հե րին15: 

ԱՀկ–ի ղե կա վա րի պաշ տո նում Հ. Ֆի դա նի մե կա մյա գոր ծու
նե ու թյան շր ջա նում ար դեն մի շարք քե մա լիս տա կան ու ձախ ուղղ
վա ծու թյան լրատ վա մի ջոց ներ շր ջա նա ռե ցին «Intelligence online» 
պար բե րա կա նի հրա պա րա կու մը, ըստ որի` այդ գե րա տես չու թյու
նում իրա գործ վել է « մաքր ման» գոր ծո ղու թյուն, որի նպա տա կը 
եր կար ժա մա նակ « հա կաիս լա մա կան ամ րոց» հան դի սա ցող այդ 
կա ռույ ցը էր դո ղա նի կա ռա վա րու թյան լի ա կա տար վե րահս կո ղու
թյան տակ դնելն է: « բա նա կի ազ դե ցու թյան սահ մա նա փակ ման 
նկատ մամբ իրա կա նաց րած հա ջող գոր ծո ղու թյուն նե րից հե տո 
էր դո ղանն այժմ ցան կա նում է վե րահս կո ղու թյուն հաս տա տել 
ԱՀկ–ի վրա և դա հանձ նա րա րել է վերջինիս ղե կա վար Հ. Ֆի
դա նին»16: 

դեռևս 2003 թ. ըն թաց քում Թուր քի այի կա ռա վա րու թյունը 
նա խա ձեռ նել էր ԱՀկ–ի օրեն քում փո փո խու թյուն նե րի մի ջո ցով 
բա րե փո խում ներ իրա կա նաց նել կա ռույ ցում: Ըստ այդ նա խա
ձեռ նու թյան` ԱՀկ–ն բա ժան վե լու էր և կազմ վե լու էր 2 առան ձին 
մի ա վոր նե րից` հա մա պա տաս խա նա բար ներ քին ու ար տա քին 
հե տա խու զու թյան ոլոր տում, որոնց գլ խա վո րե լու էին առան ձին 
նշա նակ ված ղե կա վար նե րը17: բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան մո
դել էին ընտր վե լու ԱմՆ–ո ւմ հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե
րի կա ռուց վածքն ու գոր ծու նե ու թյու նը, որ տեղ հս տակ առանձ
14  Tuncay� Kardaş,� Ramazan� Erdağ,� Bir� Dış� Politika� Aracı� Olarak� TİKA,� Akademik�
Incelemeler�Dergisi,�Vol.�7,�Sayı:1,�2012,�s.�169.

15  Turkey’s�intelligence�agency�to�change�image�with�appointment�of�new�chief,�Hürriyet�
Daily�News,�28.05.2010.

16  “MİT’te� temizlik� operasyonu”� iddiası,� http://haber.sol.org.tr/devlet–ve–siyaset/mitte–
temizlik–operasyonu–iddiasi–haberi–40710,�25.03.2011.

17 �MİT`in� yapısı� değişiyor,� Yeni� Şafak,� 30.11.2003,� http://yenisafak.com.tr/arsiv/2003/
kasim/30/p01.html«
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նաց ված են ներ քին ու ար տա քին հե տա խու զա կան մար մին նե րը` 
Հե տաքն նու թյուն նե րի դաշ նային բյու րոն (Հդբ) և կենտ րո նա
կան հե տա խու զա կան վար չու թյու նը (կՀՎ): ԱՀկ–ի բա րե փո
խում նե րի խն դի րը եր կար ժա մա նակ եղել է մաս նա գի տա կան ու 
վեր լու ծա կան քն նար կում նե րի առար կա, որի ժա մա նակ ան խու
սա փե լի էր հա մար վում թուր քա կան հե տա խու զու թյան` ժա մա
նա կա կից իրո ղու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան ար դի ա կա նաց
նե լու հրա մա յա կա նը: 

ԱՀկ–ո ւմ կա ռուց ված քային ու գոր ծա ռու թային բա րե փո խում
ներն ար դեն իսկ իրո ղու թյուն դար ձան Հ. Ֆի դա նի պաշ տո նա
վար ման սկզբ նա կան շր ջա նում: 2010 թ. նոյեմ բե րին թուր քա
կան Զլմ–նե րը տե ղե կաց րին, որ կա ռա վա րու թյան գաղտ նի 
որոշ մամբ ԱՀկ–ո ւմ կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ են 
իրա կա նաց վել: Հատ կա պես առանձ նաց վել են ԱՀկ–ո ւմ ներ քին 
հե տա խու զու թյան ու ար տա քին հե տա խու զու թյան ոլորտ նե րը` 
կազ մե լով համա պա տաս խա նա բար Առա ջին և Երկ րորդ հե տա
խու զու թյուն նե րը18։ կազ մա կեր պու թյու նում հե տա խու զու թյան 
հա մար պա տաս խա նա տու տե ղա կալ նե րի թիվն ավե լաց վել է, և 
հե տա խու զու թյան ոլոր տը հա մա կար գե լու են պե տի եր կու տե
ղա կալ նե րը: կա տար ված կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե
րով ԱՀկ–ի ղե կա վա րը նախ կին երե քի փո խա րեն ու նե նա լու է 
չորս տե ղա կալ: Ներ քին հե տա խու զու թյան հար ցե րով պա տաս
խա նա տու տե ղա կա լը հա մա կար գե լու է Անվ տան գու թյան հե
տա խու զու թյան վար չու թյու նը (Güvenlik İstihbarat Başkanlığı) և 
Հա կա հե տա խու զու թյան վար չու թյու նը (İstihbarata Karşı Koyma 
Başkanlığı), իսկ ար տա քին հե տա խու զու թյան հար ցե րի պա
տաս խա նա տու տե ղա կա լը՝ Ռազ մա վա րա կան հե տա խու զու թյան 
վար չու թյու նը (Stratejik İstihbarat Başkanlığı) և բաց աղ բյուր նե րի 
վար չու թյու նը (Açık Kaynaklar Daire Başkanlığı)19։ 

ի րա կա նաց ված կա ռուց ված քային այդ բա րե փո խում նե րի 
շրջա նա կում 2011 թ. ԱՀկ–ի ղե կա վա րի տե ղա կա լի պաշ տո նում 
նշա նակ վեց կադ րային դի վա նա գետ, Ճա պո նի ա յում Թուր քի այի 
դես պան Աբ դու ռահ ման բիլ գի չը, որը պետք է ապա հո վեր ԱՀկ–ի 
ու Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու թյան միջև հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը ար տա քին հե տա խու զու թյան ոլոր տում20: 

18  MİT� ikiye� bölündü!,� Vatan,� 12.11.2010,� http://haber.gazetevatan.com/mit–ikiye–
bolundu/340367/1/Haber

19  MIT� Faaliyet� Raporu� 2010,� s.� 3,� http://www.mit.gov.tr/faaliyet_raporlari/faaliyet_
raporu2010.pdf

20 Diplomat�appointed�to�Turkey’s�intel�body,�Hürriyet�Daily�News,�07.10.2011.
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2008 թ. սկզ բից ար դեն աշ խա տանք ներ էին տար վում 
ԱՀկ–ի ներ սում ու սում նակր թա կան մաս նա գի տա կան բա
զայի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ, որի շր ջա նակ նե րում նա խա
տես ված էր ստեղ ծել հա տուկ ակա դե մի ա ան ձնա կազ մի վե
րա պատ րաստ ման հա մար: Զուտ պրո ֆե սի ո նալ ու սում նա կան 
ծրագ րե րից բա ցի, ան ձնա կազ մի հա մար կազ մա կերպ վե լու էին 
օտար լե զու նե րի դա սըն թաց ներ21: Ըստ թուր քա կան Զլմ–նե րի` 
2009 թ. ԱՀկ–ն աշ խա տան քի է ըն դու նել նոր աշ խա տա կից ներ՝ 
հայե րենի, վրա ցե րենի, արա բե րենի, սեր բե րենի, եբ րայե րենի, 
հու նա րենի, ռու սե րենի իմա ցու թյամբ, որոշ գոր ծող աշ խա
տա կից ներ էլ տվյալ լե զու նե րով հա մա պա տաս խան ու սու ցում 
են ան ցել22։ Հարկ է նշել, որ բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս
տում առաջ նային պլան է մղ ված հե տա խու զա կան–վեր լու ծա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ գի տա կան–ա կա դե մի ա կան ոլոր տի 
ներգ րավ վա ծու թյան ու հա մա կարգ ման ապա հով ման խն դի
րը: գի տա հե տա զո տա կան ոլոր տում աշ խա տանք ներն ակ տի
վաց նե լու նպա տա կով 2011 թ. ԱՀկ–ի ու սում նա կան կենտ րո
նի (Milli Istihbarat Teşkilatı Eğitim Merkezi) կազ մում ստեղծ վեց 
Հե տա խու զա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րոն (Istihbarat 
araştırmalar merkezi, ISAMER) անու նը կրող ակա դե մի ան, որի 
նպա տա կը ակա դե մի ա կան ուսում նա սի րու թյուն ներն են հե
տա խու զու թյան ոլոր տում և ան հրա ժեշտ նո րա րա րա կան առա
ջարկ նե րի պատ րաս տու մը23: 2012 թ. հու նի սին այն ան ցկաց րեց 
իր առա ջին հա մա ժո ղո վը` ակա դե մի ա կան ու ան վտան գու թյան 
ոլոր տի մաս նա գետ նե րի ու պաշ տո նյա նե րի մաս նակ ցու թյամբ, 
որի նպա տակն էր վեր հա նել հե տա խու զա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ վեր լու ծա կան բա ղադ րի չի, որո շում նե րի կա յաց ման գոր
ծում ռազ մա վա րա կան վեր լու ծու թյան դե րի ու նշա նա կու թյան 
տե սա կան գոր ծոն նե րը24: ի դեպ՝ այդ հա մա ժո ղո վին մաս նակ
ցել է նաև թուր քա կան « մեր ձա վոր Ար ևել քի ռազ մա վա րա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի կենտ րոն»–ի տնօ րեն Հ. Քան բո լա թը25: 
Ակն հայտ է, որ ար դեն իսկ ԱՀկ–ի կող մից ու շադ րու թյուն է 
դարձ վում երկ րում գոր ծող ռազ մա վա րա կան հե տա զո տու
թյուն նե րի ոլոր տում գոր ծող շրջա նակ նե րին: Վեր ջին տա րի
21 MİT�Akademisi�kuruluyor,�Akşam,�03.03.2008.
22  MİT�ikiye�bölündü,�NTV,�12.11.2010,�
����http://www.ntvmsnbc.com/id/25150946/#storyContinued.
23   Տե՛ս ԱՀկ–ի պաշ տո նա կան կայք` http://www.mit.gov.tr/isamer.html;�MİT,�istihbarat�
akademisi�kurdu,�Sabah,�19.08.2011:

24  Տե՛ս ԱՀկ–ի պաշ տո նա կան կայք` http://www.mit.gov.tr/icinta.html:
25 Tek�istihbarata�bağlı�kalmamalı,�Milliyet,�09.06.2012:
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նե րին Թուր քի այի ԱգՆ–ի կող մից երկ րի վեր լու ծա կան–հե տա
զո տա կան կենտ րոն նե րի ու փոր ձա գետ նե րի հետ ին տեն սիվ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան հաս տատ ման ու շփում նե րի օրի նա կով 
ԱՀկ–ն նույն պես աս տի ճա նա բար սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն 
կհաս տա տի երկ րի վեր լու ծա կան–ու ղե ղային կենտ րոն նե րի 
(think–tank) հետ` դրանց մաս նա գի տա կան–կադ րային նե րուժն 
օգ տա գոր ծե լով ռազ մա վա րա կան հե տա խու զա կան–վեր լու ծա
կան գոր ծու նե ու թյան մեջ: 

Ա մե րի կյան մո դե լի օրի նա կով վե րա կազ մա վո րում նե րի շրջա
նա կում ԱՀկ–ի տա նի քի ներ քո 2012 թ. ստեղծ վեց Հե տա խու
զու թյան հա մա կարգ ման կենտ րո նը (İstihbarat Koordinasyon 
Merkezi), որի նպա տա կը հե տա խու զա կան ծա ռա յու թյուն նե րի 
ու գե րա տես չու թյուն նե րի միջև ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան ու հե տա խու զա կան տե ղե կատ վու թյան հա մա կարգ ման 
ապա հո վումն է: Այն, փաս տո րեն, դառ նում է երկ րի հե տա խու
զա կան հան րույ թի տե ղե կատ վու թյան հա մա կար գումն ապա հո
վող մար մին: կենտ րո նը կազմ ված է գշ–ի, Ժան դար մե րի այի, 
Անվ տան գու թյան գլ խա վոր տնօ րի նու թյան ու ԱՀկ–ի կող մից հե
տա խու զու թյան հա մար պա տաս խա նա տու հին գա կան ներ կա
յա ցու ցիչ նե րից: գլ խա վոր շտա բի, ոս տի կա նու թյան, ժան դար
մե րի այի և այլ գե րա տես չու թյուն նե րից եկող հե տա խու զա կան 
տե ղե կատ վու թյու նը հա վաք վե լու և գնա հատ վե լու է այդ կենտ
րո նում: Փաս տո րեն, բո լոր մար մին նե րի կող մից հե տա խու զա
կան տե ղե կատ վու թյան հա վա քումն ու փո խա նա կումն իրա կա
նաց վե լու են ԱՀկ–ի տա նի քի ներ քո26: 

Ամ փո փե լով ԱՀկ–ի բա րե փո խում նե րը և վեր ջին տա րի նե
րին հատ կա պես ար տա քին հե տա խու զու թյան ոլոր տում ձեռ
նարկ ված ար դի ա կա նաց ման քայ լե րը` կա րե լի է փաս տել, որ 
դրանք ուղղ ված էին մի կող մից՝ այդ կազ մա կեր պու թյու նը լի
ո վին դնե լու քա ղա քա ցի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի վե րահս կո
ղու թյան ներ քո, մյուս կող մից էլ՝ դրա կա ռուց ված քային ու գոր
ծառ նա կան փո փո խու թյուն նե րով հա մա պա տաս խա նեց նելու 
Թուր քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան հրա մա յա կան նե
րին ու աշ խար հա քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին: ԱՀկ–ի հա
մա կար գում կա տար վող բա րե փո խում նե րին զու գա հեռ Թուր
քի այի կա ռա վա րու թյան կող մից 2010 թ. իրա կա նաց վե ցին 

26  Erdoğan’ın�talimatıyla�kurulan�birimden�nokta�operasyon!,�http://www.samanyoluhaber.
com/gundem/Erdoganin–talimatiyla–kurulan–birimden–nokta–operasyon/922694/;�
İstihbarat� birleşti� yeni� patron�MİT,� http://www.timeturk.com/tr/2012/12/22/istihbarat–
birlesti–yeni–patron–mit.html
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նաև որոշ բա րե փո խում ներ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րու
թյու նում հատ կա պես կա ռուց ված քային առու մով27: Թուր քի
այի գոր ծող կա ռա վա րու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ հատ կա պես 
հե տա խու զա կան մար մին նե րի ու ԱգՆ–ի հա մա կար գում իրա
կա նաց վող կա ռուց ված քային–կադ րային փո փո խու թյուն նե րը 
միտ ված են նաև կարծ րա տի պային թե՛ գոր ծառ նա կան, թե՛ աշ
խար հա յաց քային հին մո տե ցում նե րից ձեր բա զատ վե լու, նոր 
«հ րա մա յա կան նե րի» ու «ա ռա քե լու թյուն նե րի» հա մար կա րող 
ու գա ղա փա րա պես պատ րաստ ված մաս նա գի տա կան–կադ
րային նե րու ժի մո բի լի զաց մա նը:  

 

27  Damla�Aras,�Turkey’s�Ambassadors�vs.�Erdoğan,�Middle�East�Quarterly,�Winter�2011,�
p.�49.
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Ա ՂԱՎ ՆԻ ՀԱ ՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 ՉԻ ՆԱՍ ՏԱ ՆԻ ԴԻՐ ՔՈ ՐՈ ՇՈՒ ՄԸ 
«Ա ՐԱ ԲԱ ԿԱՆ ԳԱՐ ՆԱՆ» ՆԿԱՏ ՄԱՄԲ

 մեր ձա վոր Արևել քում (մԱ) Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան
րա պե տու թյան (ՉԺՀ) քա ղա քա կա նու թյան ակ տի վա ցու մը վեր ջին 
տաս նա մյակ նե րին պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե րով, 
որոն ցից գե րիշ խո ղը հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյու նում 
պե կի նի առանց քային դեր ստանձ նե լու ձգ տումն է: մԱ–ը աշ խար
հա քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տա րա ծաշր ջան է, հետ
ևա բար տա րա ծաշր ջա նի գոր ծե րին ակ տիվ մաս նակ ցու թյունը 
պե կի նի հա մար ան հրա ժեշտ նա խա պայ ման է գլո բալ տե րու թյան 
կար գա վի ճա կի հաս նե լու գոր ծում: Տն տե սա կան օգ նու թյան, 
ներդ րում նե րի և քա ղա քա կան աջակ ցու թյան ձևով “soft power”–ի 
իրա կա նա ցու մը պե կի նի` «մեծ մեր ձա վոր Ար ևել քի» քա ղա քա
կա նու թյան ան կյու նա քարն է: ՉԺՀ–ը ձգ տում է տա րա ծաշր ջա նի 
երկր նե րի հետ հա րա բե րու թյուն ներ զար գաց նել ինչ պես երկ կող
մա նի, այն պես էլ բազ մա կողմ դի վա նա գի տու թյան ձևա չա փով: 
պե կինն արա բա կան պե տու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցում 
է Չին–ա րա բա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ժո ղո վի, պար
սից ծո ցի արա բա կան պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան 
խորհր դի և չին–աֆ րի կյան հա մա գոր ծակ ցու թյան ֆո րու մի շր
ջա նակ նե րում: պե կի նը կա յուն երկ կողմ հա րա բե րու թյուն ներ է 
զար գաց նում ոչ մի այն տա րա ծաշր ջա նի ռազ մա վա րա կան նշա
նա կու թյամբ երկր նե րի, այլև Չի նաս տա նի հա մար էներ գե տիկ 
հե տաքրք րու թյուն չներ կա յաց նող և ռազ մա վա րա կան առու մով 
կար ևո րու թյուն չներ կա յաց նող երկր նե րի հետ: պե կի նը ձգ տում 
է մԱ–ո ւմ հնա րա վո րինս ընդ լայ նելու իր տն տե սա կան ներ կա
յու թյու նը տա րա ծաշր ջա նի երկր նե րի հետ առևտ րային կա պե րի 
զար գաց ման մի ջո ցով: Չի նաս տա նը շա հագրգռ ված է ոչ մի այն 
մԱ–ի երկր նե րի տն տե սու թյուն նե րում հնա րա վո րինս մեծ չա փով 
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ներդ րում ներ իրա կա նաց նե լու մեջ, ընդ որում՝ առանց քա ղա քա
կան նա խա պայ ման նե րի, այլև խրա խու սում է սե փա կան տն տե
սու թյան մեջ մեր ձա վո րար ևե լյան, հատ կա պես արա բա կան երկր
նե րի կող մից իրա կա նաց վող կա պի տալ ներդ րում նե րը: 

Տա րա ծաշր ջա նում ՉԺՀ–ի գլ խա վոր մր ցա կիցն ԱմՆ–ն է, 
ինչն ինք նին պայ մա նա վո րում է պե կի նի մեր ձա վո րար ևե լ յան 
քա ղա քա կա նու թյան բո վան դա կու թյունն ու բնույ թը: խն դիրն 
այն է, որ Չի նաս տանն իր արագ աճող տն տե սու թյան հա մար 
պա հանջ վող նավ թային պա հան ջար կի 50 %–ն ապա հո վում է 
մԱ–ից ներկր վող նավ թի հաշ վին, որն առա ջի կա տա րի նե րին 
կա րող է հաս նել 70 %–ի: Հետ ևա բար մԱ–ի երկր նե րի էներ
գե տիկ սեկ տո րում չի նա կան նավ թային ըն կե րու թյուն նե րի հա
մար ամուր դիր քե րի ապա հո վու մը Չի նաս տա նի մեր ձա վո րար
ևե լ յան քա ղա քա կա նու թյան գե րա կա ուղ ղու թյունն է: սա կայն 
ԱմՆ–ն, ինչ պես նաև Արև մուտ քի երկր նե րը ՉԺՀ–ի էներ գե տիկ 
« մեծ պա հան ջար կը» սպառ նա լիք են դի տում հա մաշ խար հային 
էներ գե տիկ շու կայի կա յու նու թյանն ու գլո բալ նավ թա գա զային 
աշ խար հա քա ղա քա կան հա վա սա րակշ ռու թյա նը, այ սինքն` մեծ 
քա նա կու թյամբ էներ գի ա սպա ռող երկր նե րի կեն սա կան շա
հե րին: իսկ Չի նաս տա նի տն տե սու թյան դի նա միկ աճը նավ թի 
գնե րի բարձ րաց ման, էներ գե տիկ պա շար նե րի հա մար մղ վող 
պայ քա րի սր ման, շր ջա կա մի ջա վայ րի աղ տոտ ման և գլո բալ 
տա քաց ման պատ ճառ է հա մար վում: 

Այ նու հան դերձ, պե կինն աս տի ճա նա բար ընդ լայ նում է մԱ–ո ւմ 
իր քա ղա քա կան և տն տե սա կան ներ կա յու թյու նը` տա րա ծաշր ջա
նային գոր ծըն թաց նե րի վրա առա վել մեծ ազ դե ցու թյուն ձեռք բե
րե լով: 

Այս առու մով մեծ հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց նում 2011 թ. 
սկզ բից ի վեր Հյու սի սային Աֆ րի կա յում (ՀԱ) և մԱ–ո ւմ տե ղի ունե
ցող իրա դար ձու թյուն նե րը, որոնք բնավ չէ ին կա րող ան տար բեր և 
ան մասն թող նել պե կի նին: Նշենք, որ չին փոր ձա գետ ներն իրենց 
նախ նա կան գնա հա տա կան նե րում ան կար գու թյուն նե րի պատ
ճառ նե րը հի մնա կա նում պայ մա նա վո րում էին այդ երկր նե րի քա
ղա քա կան հա մա կար գե րի ու սո ցի ա լա կան հա կա սու թյուն նե րով, 
տն տե սու թյան ոլոր տում առ կա խն դիր նե րով, բնակ չու թյան շր
ջա նում զբաղ վա ծու թյան ան մխի թար վի ճա կով, մշա կու թային ու 
կրո նա կան հիմ նախն դիր նե րով, ար տա քին մի ջամ տու թյամբ և մի 
շարք այլ գոր ծոն նե րով: Վեր ջին նե րիս հա մա ձայն` նոր պայ թյու նը 
եր կար ժա մա նակ կու տակ ված հին խն դիր նե րի հետ մեկ տեղ ջրի 
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երես հա նեց տա րա ծաշր ջա նում զար գաց ման մո դե լի ձևա փո խու
թյան մի տում ներն ու ան խու սա փե լի ու թյու նը1:

 գործ նա կա նում Չի նաս տա նը բախ վեց արագ փո փոխ վող զար
գա ցում նե րի հետ և ստիպ ված էր հար մա րեց նել իր ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյունն ըն թա ցիկ իրա վի ճակ նե րի հետ: Չի նա կան 
Զլմ–նե րը կար ճա ժամ կետ շփո թու թյու նից հե տո դրանք ան վա
նե ցին «ա րա բա կան սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան հու զում ներ»: 
իսկ ավե լի ուշ, չի նա կան Զլմ–նե րում շր ջա նա ռու թյան մեջ դրվե
ցին «ա րա բա կան գա րուն» և «ա րա բա կան հե ղա փո խու թյուն» եզ
րույթ նե րը:  

սա կայն պե կի նին մտա հո գում էին ոչ մի այն այդ երկր նե րի հետ 
իր հա րա բե րու թյուն նե րի հե ռան կա րի հետ կապ ված խն դիր նե րը, 
որոնց մի մա սի հետ ՉԺՀ–ի հա րա բե րու թյուն նե րը հաս նում են 
ռազ մա վա րա կան մա կար դա կի, այլև մեր ձա վո րար ևե լյան զար
գա ցում նե րի վա րա կիչ ան դրա դար ձը սե փա կան երկ րում: Այդ իսկ 
պատ ճա ռով պե կինն ան մի ջա պես մի ջոց ներ ձեռ նար կեց Չի նաս
տա նի ներ սում հնա րա վոր հետ ևանք նե րի կան խար գել ման և ներ
քին կա յու նու թյան ապա հով ման, ինչ պես նաև տա րա ծաշր ջա նում 
իր աճող տն տե սա կան և քա ղա քա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան 
ուղ ղու թյամբ: դրանք միտ ված էին արա բա կան աշ խար հում տե ղի 
ու նե ցող ան կան խա տե սե լի և ան սպա սե լի իրա դար ձու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ՉԺՀ–ի տն տե սա կան կո րուստ նե րի նվա զեց մա նը2: 

ՉԺՀ–ի կա ռա վա րու թյանն ան շուշտ չէր կա րող չմ տա հո գել 
Չի նաս տա նի բնակ չու թյան շր ջա նում սո ցի ա լա կան լար վա ծու
թյան հնա րա վոր աճը` կապ ված բնա կա րա նային հար կե րի և 
սնն դամթեր քի գնե րի բարձ րաց ման հետ: ՉԺՀ–ի նա խա գահ Հու 
Ձին թաոն 2011 թ. փետր վա րի 19–ին նա հան գային և նա խա րա
րա կան մա կար դա կի պաշ տո նա տար ան ձանց հետ հան դիպ ման 
ըն թաց քում հայտ նեց, որ ան հրա ժեշտ է լու ծել «առ կա խն դիր նե
րը, որոնք կա րող են վտան գել հա սա րա կու թյան ներ դաշ նա կու
թյունն ու կա յու նու թյու նը»: Նա խա գա հը հայ տա րա րեց, որ պետք 
է ժո ղովր դին առա վել որա կյալ սո ցի ա լա կան ծա ռա յու թյուն ներ 
մա տու ցել և բա րե լա վել հա մա ցան ցի տե ղե կատ վու թյան կա ռա
վա րու մը` « հա սա րա կա կան կար ծիքն ուղ ղոր դե լու նպա տա կով»: 
խն դիրն այն է, որ հա մա ցան ցի մի ջո ցով երկ րի բնա կիչ նե րին կոչ 
էր ար վում հան դես գալու « Հաս մի կի հե ղա փո խու թյան» ան վան 

1   В ли я ние бес по ряд ков в ближ не вос точ ном ре ги о не на Ки тай, russian.people.
com.cn, 04.03.2011. http://russian.people.com.cn/31520/7308133.html

2   Jing–dong Yuan, Arab Spring, Global repercussions, World politics review (Wpr), 
20.12.2011, p. 8.
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տակ` իշ խա նու թյուն նե րին ներ կա յաց նե լով «սնն դի, բնա կա պա
հով ման, աշ խա տան քի, ար դա րու թյան, ազա տու թյան, ժո ղովր
դա վա րու թյան, քա ղա քա կան բա րե փո խում նե րի, բազ մա կու սակ
ցա կան կա ռա վար ման և այլ» պա հանջ ներ: Փետր վա րի 20–ին 
չի նա կան իրա վա պահ մար մին նե րը ստիպ ված եղան ցրել ՉԺՀ–ի 
մեկ տաս նյա կից ավե լի քա ղաք նե րում, այդ թվում պե կի նում ու 
շան հա յում կազ մա կերպ վող չլի ա զոր ված ցույ ցե րը, որոնց ըն
թաց քում ձեր բա կալ վեց հա րյու րից ավե լի ակ տի վիստ: Երկ րի նա
խա գա հը հրա հան գա վո րեց խս տաց նել հա մա ցան ցի նկատ մամբ 
վե րահս կո ղու թյու նը: իշ խա նու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե ցին 
զանգ վա ծային բո ղոք նե րով հա մակ ված երկր նե րից ստաց վող 
փո ղո ցային ելույթ նե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վա կան հոս քը: Ան
կաս կած, վե րոն շյալ երկր նե րի և Չի նաս տա նի ցու ցա րար նե րի հն
չեց րած դժ գո հու թյուն նե րի միջև բազ մա թիվ ընդ հան րու թյուն ներ 
կային, սա կայն պե կի նին հա ջող վեց խիստ վե րահս կո ղու թյուն 
սահ մա նել Զլմ–նե րի, հա մա ցան ցի և այլ ֆո րում նե րի նկատ
մամբ, ին չը բար դու թյուն ներ ստեղ ծեց զանգ վա ծային ցույ ցե րի 
կազ մա կերպ ման հա մար: 

Ակն հայ տո րեն հոր դո րե լով զանգ ված նե րին չեն թարկ վել կա
պի տա լիս տա կան Արև մուտ քի սադ րանք նե րին՝ չի նա կան հայտ
նի վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րը հան դես եկան «Արևմ տյան դա
վադ րու թյան վե րա բե րյալ նա խազ գու շա ցում նե րով` վեր ջին նե րիս 
նպա տակ հայ տա րա րե լով զար գա ցող Չի նաս տա նի թու լա ցու
մը` սկ սած ռազ մա կան զս պու մից մինչև «ժո ղովր դա վա րա կան 
իդեալ նե րի տա րա ծու մը»»: Վեր ջին նե րիս կար ծի քով պե կի նին 
վար կա բե կե լու ու սան ձե լու նպա տա կով Վա շինգ տո նը գոր ծի է 
դրել իր ռազ մա վա րա կան լծակ նե րը` «ար ժե քային հա մա կարգն 
ու փա փուկ ու ժը»: 

Ան շուշտ, ՀԱ–ո ւմ ու մԱ–ո ւմ բո ղո քի ցույ ցերն ու հե ղա փո խու
թյուն նե րը լուրջ փոր ձու թյուն դար ձան նաև Չի նաս տա նի ար
տա քին քա ղա քա կա նու թյան հա մար, որի գլ խա վոր սկզ բունքն է 
չմի ջամ տու թյան հայե ցա կար գը3: Հատ կա պես «չ մի ջամ տու թյան 
քա ղա քա կա նու թյունն» է պե կի նը ընդ գծում որ պես իր ար տա քին 
քա ղա քա կա նու թյան ան կյու նա քար (և ոչ մի այն մԱ–ո ւմ)` այն հա
մա րե լով իբրև գլ խա վոր երաշ խիք տա րա ծաշր ջա նային և գլո բալ 
կա յու նու թյան պահ պան ման գոր ծում` մի ա ժա մա նակ զու գա հեռ
ներ տա նե լով « Չի նաս տա նի ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տու թյան» 
3  African revolutions challenge chinese diplomacy, Intelligence Quarterly, 11.04.2011. 
    http://www.intelligencequarterly.com/2011/04/north–african–revolutions–

challenge–chinese–diplomacy/
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հետ այն պի սի ցա վոտ հար ցե րում, ինչ պիսիք Թայ վա նի ու Տի բե
թի խն դիր ներն են4: պե կի նը պն դում է, որ պետք է հե տա մուտ լի
նել այլ պե տու թյուն նե րի ներ քին գոր ծե րին չմի ջամ տու թյան սկզ
բուն քին` մի ա ժա մա նակ ընդ գծե լով Չի նաս տա նի շա հե րի պաշտ
պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը5: Այդ պատ ճա ռով սկզբ նա կան 
շր ջա նում Չի նաս տա նը ձգ տում էր հնա րա վո րին չափ հե ռու մնալ 
հա կա մար տու թյուն նե րի նկատ մամբ որ ևէ գնա հա տա կան նե րից` 
սահ մա նա փակ վե լով մի այն հա կա մար տող կող մե րին հաշ տու
թյուն կն քե լու և խա ղա ղու թյու նը վե րա կանգ նե լու կո չե րով: 

 Թու նիս

 Թու նի սյան իրա դար ձու թյուն նե րի սկզ բում պե կի նում փոր ձում 
էին խնդ րին առանձ նա հա տուկ ու շադ րու թյուն չդարձ նել մա սամբ 
երկ րի զար գա ցում նե րի վե րա բե րյալ հս տակ պատ կե րա ցում ների 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով6: Թու նի սի հե ղա փո խու թյու նը Չի
նաս տա նին դրել էր բարդ իրա վի ճա կի առջև, այդ իսկ պատ ճա
ռով հու զում նե րի սկզբ նա կան փու լում, ի տար բե րու թյուն Արև
մուտ քի, Չի նաս տա նը հիմ նա կա նում ձեռն պահ էր մնում որ ևէ 
մեկ նա բա նու թյու նից և գնա հա տա կան նե րից7: բեն Ալի ի` Թու նի
սից հե ռա նա լուց հե տո Չի նաս տա նի ԱգՆ–ի խոս նակ Հոն լեյը 
հայտ նեց, որ « Թու նի սը Չի նաս տա նի բա րե կամն է: Չի նաս տա նը 
մտա հոգ ված է թու նի սյան իրա դար ձու թյուն նե րով և հույս է հայտ
նում, որ երկ րում կա յու նու թյու նը հնա րա վո րինս կարճ ժամ կե
տում կվե րա կանգն վի»8: մար տի 7–ին Չի նաս տա նի փոխարտ
գործ նա խա րար Ճայ Ծու նը (Zhai Jun) Թու նիս ժա մա նեց` նոր կա
ռա վա րու թյան հետ կա պե րի հաս տատ ման և հա մա գոր ծակ ցու
թյան ամ րապնդ ման նպա տա կով9: Չին դի վա նա գե տը հայտ նեց, 
որ Չի նաս տա նը հար գում է թու նիս ցի ժո ղովր դի ընտ րու թյու նը և 

4  Па хо мо ва М., КНР: к воп ро су о « по ли ти ке нев ме ша тельст ва во внут рен ние 
де ла», По лит борд, 9.10.2012. http://www.inomnenie.ru/debate/11903/

5  unease from Afar, the brookings Institution, 18.11.2011. http://www.brookings.
edu/research/articles/2011/11/18–arab–awakening–china–pollack

6  Jonas parello–plesner, china and the Arab Spring: external and Internal 
consequences and Implications for eu–china cooperation, ISpI, No. 53, MAY 
2011, p. 2.

7 African revolutions challenge chinese diplomacy, նշվ. աշխ., էջ 1:
8  china hopes Stability in tunisia restored: fM, china daily, 15.01.2011. http://

www.chinadaily.com.cn/imqq/china/2011–01/15/content_11868329.htm; bbc, 
15.01.2011.

9  china respects choice of tunisian people, china daily, 08.03.2011. http://www.
chinadaily.com.cn/china/2011–03/08/content_12134764.htm 
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ցան կա նում է խո րաց նել ավան դա կան բա րե կա մա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը Թու նի սի հետ: Նա նաև հայ տա րա րեց Թու նի սի 
հե տա գա զար գաց ման նպա տա կով 6 մլն ԱմՆ դո լա րի ան վար
ձա հա տույց օգ նու թյուն տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ ՉԺՀ–ի կա ռա
վա րու թյան մտադ րու թյու նը10: 

Փաս տո րեն, ա րագ ար ձա գան քե լով երկ րում նոր վար չախմ բի 
փո փո խու թյա նը՝ ՉԺՀ–ը հա ջող ան ցում կա տա րեց Թու նի սի նոր 
կա ռա վա րու թյան ճա նաչ ման հար ցում11: 2012 թ. հու նի սի սկզ բին 
Թու նի սի վար չա պետ Հա մա դի Ջի բայ լին (hamadi Jebali) չի նա ցի 
իր գոր ծըն կե րոջ հետ հան դիպ ման ըն թաց քում նշեց, որ Թու նի սը 
մի ջազ գային նոր իրա վի ճա կում շատ ավե լի է կար ևո րում պե կի նի 
դերն ու եր կու երկր նե րի միջև ռազ մա վա րա կան, փոխ շա հա վետ 
և « խիստ փոխլ րաց նող» հա մա գոր ծակ ցու թյու նը`  մի ա ժա մա նակ 
խոս տա նա լով Թու նի սում չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի ներդ րում
նե րի հա մար բա րեն պաստ մի ջա վայր ստեղ ծել12:

 Ե գիպ տոս*

 Նախ քան Եգիպ տո սում հե ղաշրջ ման իրա կա նա ցու մը՝ 2011 թ. 
հուն վա րի 25–ից փետր վա րի 11–ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա
ծում, չի նա կան մա մու լը քն նա դա տու թյան են թար կեց Եգիպ տո սի 
հա կա կա ռա վա րա կան ելույթ նե րը` դրանք որա կե լով իբրև «ա վա
զա կային փո ղո ցային ժո ղովր դա վա րու թյուն»13: մի ա ժա մա նակ 
բարձր գնա հա տե լով Եգիպ տո սի հետ ավան դա կան բա րե կա
մու թյունն ու ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը՝ պաշ տո
նա կան պե կի նը հան դես եկավ « սո ցի ա լա կան ան վտան գու թյան 

10  African revolutions challenge chinese diplomacy, նշվ. աշխ., էջ 1, Xinhua News 
Agency, 7.03.2011; tunisia Online, 8.03.2011.

11 African revolutions challenge chinese diplomacy, նշվ. աշխ., էջ 1: 
12  china, tunisia confident in prospect of bilateral ties, GOV.cn, 2.06.2012. http://

www.gov.cn/misc/2012–06/02/content_2151509.htm 
*   Չին–ե գիպ տա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան մասին ման րա մասն տե՛ս Ару тю нян А., 

О ки тайс ко–е ги петс ких от но ше ни ях, “Мо дер ни за ция и Тра ди ци и”, XXVI меж
ду на род ная кон фе рен ци я. Ис точ ни ко ве де ние и ис то ри ог ра фия ст ран Азии 
и Аф ри ки, Санкт–Пе тер бург, 2011 г., стр. 9–10, Հա րու թյու նյան Ա., Չին–
ե գիպ տա կան ռազ մա քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան շուրջ, մեր ձա վոր 
Արևելք, պատ մու թյուն, Քա ղա քա կա նու թյուն, մշա կույթ, հ. VII, Եր ևան, 2011 թ., 
էջ 149–158, Հա րու թյու նյան Ա., Չին–ե գիպ տա կան առևտ րատն տե սա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյան շուրջ, Ար ևե լաա սի ա կան ու սում նա սի րու թյուն ներ, h. II, 
Եր ևան, 2011 թ., էջ 87–104:

13  christopher bodeen, china, Wary of Arab Spring, hosts egypt’s Morsi, the Jakarta 
post, 29.08.2012. http://www.thejakartapost.com/news/2012/08/29/china–wary–
arab–spring–hosts–egypts–morsi.html 
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ապա հով ման և երկ րի բնա կա նոն հու նի վե րա կանգն ման ուղ
ղու թյամբ Եգիպ տո սի իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծադ րած ջան քե րի» 
պաշտ պա նու թյամբ14: Չի նաս տա նը վս տա հու թյուն էր հայտ նում 
կա հի րե ի իմաստ նու թյան ու առ կա դժ վա րու թյուն նե րը հաղ թա
հա րե լու և իրադ րու թյու նը սե փա կան ու ժե րով, առանց ար տա քին 
մի ջամ տու թյան կար գա վո րե լու կա րո ղու թյան հան դեպ: պե կի նը 
նաև ակն կա լում էր, որ չին–ե գիպ տա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
չեն տու ժի ան կար գու թյուն նե րի հետ ևան քով15: 

ՉԺՀ–ի կա ռա վա րու թյունն ան մի ջա պես Եգիպ տո սից հարյու
րա վոր չի նա ցի նե րի, թայ վան ցի նե րի (300), այդ թվում՝ եգիպ տա
կան տար բեր քա ղաք նե րում գտն վող հոն կոնգ ցի զբո սաշր ջիկ նե րի 
արագ ու ար դյու նա վետ տար հան ման նպա տա կով չար տե րային 
չվերթ ներ իրա կա նաց րեց16: Նշենք, որ Եգիպ տո սում բնակ վող 
չի նա ցի քա ղա քա ցի նե րի թի վը հաս նում էր 1800–ի17: 

Չի նա ցի նե րի տար հան ման գոր ծը որո շա կի ո րեն նպաս տեց 
չի նա կան մա մու լում « ժո ղովր դա վա րու թյան և սո ցի ա լա կան վե
րա փո խում նե րի» վե րա բե րյալ զգա յուն խն դիր նե րի լու սա բա նու
մից հա սա րա կու թյան ու շադ րու թյան շեղ մա նը18: Եգիպ տա կան 
« լո տո սի հե ղա փո խու թյան» վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան լու
սա բան ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան հաս տատ մա նը զու
գա հեռ չի նա կան իշ խա նու թյուն նե րը քն նար կում էին զար գա ցող 
երկր նե րի հա մար «արևմ տյան ժողովր դա վա րա կան մո դե լի» ան
հա մա տե ղե լի ու թյան խն դի րը19: Չի նա կան մա մու լը գրում էր, որ 
ամե րի կյան և եվ րո պա կան կա ռույց ներն ու նոր մե րը չեն կա րող 
հա մա պա տաս խա նել աֆ րի կյան և մեր ձա վո րար ևե լյան իրա կա
նու թյա նը,  մա նա վանդ որ « գու նա վոր հե ղա փո խու թյուն ները» 
երբ ևէ իրա կան ժո ղովր դա վա րու թյան չեն հան գեց րել: Փոր ձա
գի տա կան շր ջա նակ նե րը, ընդ գծե լով Եգիպ տո սի և ԱմՆ–ի միջև 
դաշ նակ ցային հա րա բե րու թյուն նե րի փաս տը, գտ նում էին, որ 

14  Willy lam, beijing Wary of “color revolutions” Sweeping Middle east/North 
Africa, the Jamestown foundation, Vol. XI, Issue 3, 10.02.2011, p. 3. http://www.
jamestown.org/uploads/media/cb_11_3_04.pdf; fMprc.gov.cn, 30.01.2011.

15 Xinhua News Agency,10.02.2011.
16   Willy lam, Special commentary: beijing’s response to egypt’s lotus revolution, 

Vol.: 0 Issue: 0, 10.02.2011, p. 1. http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_
ttnews[tt_news]=37444&tx_ttnews[backpid]=61&chash=b9a8931f2e 

17  parello–plesner, china and the Arab Spring: external and Internal consequences 
and Implications for eu–china cooperation, ISpI, No. 53, MAY 2011, p. 2. http://
magazine.caing.com/2011–02–12/100224840.html 

18  Jonas parello–plesner, china and the Arab Spring, նշվ. աշխ., էջ 2: 
19  Willy lam, beijing Wary of “color revolutions” Sweeping Middle east/North 

Africa, նշվ. աշխ., էջ 2: 
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եգիպ տա կան հե ղա փո խու թյու նը կա րող է ան գամ վտան գել մԱ–
ո ւմ ԱմՆ–ի շա հե րը: Չին փոր ձա գետ նե րի կար ծի քով Եգիպ տո
սում և հար ևան երկր նե րում ռե ալ ընտ րու թյուն նե րի դեպ քում հնա
րա վոր էր հա մար վում իշ խա նու թյան իս լա միստ առաջ նորդ նե րի 
գա լու փաս տը, որոնք ոչ մի այն «ար հա մար հում են ամե րի կյան 
ժո ղովր դա վա րու թյու նը, այլև սպառ նում են ԱմՆ–ի նավ թային 
առա քում նե րին»: դրա վառ ապա ցույցն էր իրա նա կան իս լա մա
կան հե ղա փո խու թյու նը, որից հե տո մու սուլ մա նա կան երկր նե րում 
գրե թե բո լոր ժո ղովր դա վա րա կան առա ջա դեմ ընտ րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում իշ խա նու թյան են եկել Արև մուտ քին և իս րայե լին թշ
նա մա բար տրա մադր ված իս լա մա կան վար չա կար գե րը:  

դեռ 2009 թ. Չի նաս տա նը քն նա դա տում էր ԱմՆ–ին ի րա
նում հա կա կա ռա վա րա կան ցույ ցե րին աջակ ցու թյուն ցու ցա
բե րե լու հա մար: պաշ տո նա կան «China Daily»–ն գրում էր, որ 
մԱ–ո ւմ և աշ խար հում առ հա սա րակ խա ղա ղու թյան և կա յու նու
թյան պահ պան ման ցան կու թյան դեպ քում իրա նում, այս պես կոչ
ված, « գու նա վոր հե ղա փո խու թյամբ» քաո սի առա ջա ցու մը խիստ 
վտան գա վոր է, և որ երկ րի ապա կա յու նա ցու մը չի բխում որ ևէ 
կող մի շա հե րից:20 

մյուս կող մից՝ չին փոր ձա գետ նե րը կար ծում էին, որ իս լա միս
տա կան ցենտ րիզ մը,  պայ քա րե լով Արև մուտ քի կող մից «իս լա մա
կան սպառ նա լի քի» տե սու թյան և ներ քին ծայ րա հե ղա կա նու թյան 
ու ահա բեկ չու թյան դեմ, կա րող է իս լա մի վե րա բե րյալ պատ կե
րա ցում նե րի վե րա նայ ման գոր ծում դրա կան դեր խա ղալ: իս լա
միս տա կան կենտ րո նա մետ ու ժե րի ընդ լայ նու մը, վեր ջին նե րիս 
վա րած չա փա վոր և կու սակ ցա կան–քա ղա քա կան ու ղե գի ծը որոշ 
իմաս տով ցույց են տա լիս, որ այս ու ժե րի գլ խա վոր խն դի րը ծայ
րա հե ղա կա նու թյու նից և կոշտ ար մա տա կա նու թյու նից հրա ժա
րումն ու իրենց ազ գային առանձ նա հատ կու թյուն նե րին ու պայ
ման նե րին հա մա պա տաս խան զար գաց ման նոր գա ղա փար նե րի 
և ու ղի նե րի որո նումն ու իրա գոր ծումն է21:
20 Նույն տե ղում, էջ 3, Asia times, 20.06.2009.
21  Yao Kuangyi, the upheaval in the Middle east and china’s Middle east policy, 

Journal of Middle eastern and Islamic Studies (In Asia), Shanghai International 
Studies university, Vol.: 6, No. 3, 2012, p. 5–6. http://mideast.shisu.edu.cn/
picture/article/33/5e/9c/9fc0f54c4453bbeca59f4f718aa2/3c548194–582d–
4ce6–8b55–268a5eaebea8.pdf 

     իս լա միս տա կան ցենտ րիզ մի գա ղա փա րա կան հե նա սյունն է հա կա ծայ րա հե
ղա կա նու թյու նը և հա կա հե գե մո նիզ մը, որի հա մա ձայն` իս լա մա կան աշ խար
հում ար դա րու թյան ու ներ դաշ նա կու թյան, սո ցի ա լա կան փո փո խու թյուն նե րի 
ու ժո ղովր դա վա րու թյան կա րե լի է հաս նել աս տի ճա նա բար և երկ խո սու թյան 
մի ջո ցով:
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 բո լոր դեպ քե րում, պե կի նը չսահ մա նա փակ վեց սոսկ հռե տո
րու թյամբ, այլ արագ ան ցում կա տա րեց գործ նա կան դի վա նա
գի տու թյան: 2011 թ. մար տի 5–13–ին ՉԺՀ–ի փո խարտ գործ նա
խա րար Չժան Ցզյունն աշ խա տան քային այ ցեր ու նե ցավ Ալ ժիր, 
Եգիպ տոս, Թու նիս և սաու դյան Արա բի ա: Չին դի վա նա գե տը 
կար ևոր քայլ գնա հա տեց Եգիպ տո սում նոր կա ռա վա րու թյան 
ձևա վո րու մը, սո ցի ա լա կան կա յու նու թյու նը և երկ րի տն տե սու
թյան զար գաց մանն ուղղ ված իշ խա նու թյան ջան քե րը` մի ա ժա մա
նակ ՉԺՀ–ի օգ նու թյունն առա ջար կե լով առա ջի կա դժ վա րու թյուն
նե րի հաղ թա հար ման գոր ծում22: 

Հարկ է նշել, որ Եգիպ տո սում պե տա կան հե ղաշրջ ումից հե
տո՝ 2011 թ. ըն թաց քում, եր կու երկր նե րի պաշ տո նա տար ան ձինք 
առա վել հան գա մա նա լից ելույթ նե րով հան դես չեն եկել23: 

2012 թ. մայի սի 2–3–ը ՉԺՀ–ի արտ գործ նա խա րար Յան Ցզե չին 
ար դյու նա վետ այց ու նե ցավ Եգիպ տո ս, որի ըն թաց քում ընդ գծեց 
վեր ջին զար գա ցում նե րի ըն թաց քում Չի նաս տա նի դրս ևո րած չմի
ջամ տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը24: ՉԺՀ–ի նա խա րա րը հան
դի պում ներ ու նե ցավ Ապլ–ի գլ խա վոր քար տու ղար Ամր մու սայի 
և իր գոր ծըն կեր Նա բիլ ալ–Ա րա բի ի, վար չա պետ իսամ շա րի ֆի 
հետ: Չին նա խա րարն ընդ գծեց, որ չին–ե գիպ տա կան հա րա բե
րու թյուն ներն ու նեն ամուր հիմ քեր և « հա րավ–հա րավ» հա մա
գոր ծակ ցու թյան լա վա գույն օրի նակ են ծա ռա յում: Նոր իրա վի
ճա կում կող մե րը շա րու նա կում են ամ րապն դել քա ղա քա կան և 
ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Չի նաս տանը հար գում 
է եգիպ տա ցի ժո ղովր դի ընտ րու թյունն ու բարձր է գնա հա տում 
Եգիպ տո սի ակ տիվ և կա ռու ցո ղա կան դե րը տարա ծաշր ջա նային 
կա յու նու թյան ու զար գաց ման գոր ծում25: իսկ 2012 թ. հու լի սի 19–ին՝ 
պե կի նում Չին–աֆ րի կա կան ֆո րու մի շր ջա նակ նե րում հան դիպ
ման ըն թաց քում, ՉԺՀ–ի նա խա գա հը հայ տա րա րեց, որ Չի նաս
տանն աֆ րի կյան երկր նե րին 20 մլրդ ԱմՆ դո լա րի վար կեր կտ
րա մադ րի` հա վե լե լով, որ այդ թվե րը կրկ նա կի գե րա զան ցում են 
22  Оче ред ная пресс–кон фе рен ция 10 мар та 2011 г. у офи ци аль но го предс та

ви те ля МИД КНР Цзян Юй, По сольст во Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли ки в 
Рес пуб ли ке Ар ме ни я, 10.03.2011. http://am.chineseembassy.org/rus/ztlm/fyrth/
t806056.htm

23  Под ко па е ва М., Еги пет меж ду США и Ки та ем, 29.01.13. http://zavalinka.org/
read.php?id=610285

24  Ма рия Па хо мо ва, КНР: к воп ро су о « по ли ти ке нев ме ша тельст ва во внут рен
ние де ла», նշվ. աշխ., էջ 1: 

25  О че ред ная пресс–кон фе рен ция 3 мая 2011 г. у офи ци аль но го предс та ви те ля 
МИД КНР Цзян Юя, По сольст во Ки тайс кой На род ной Рес пуб ли ки в Рес пуб ли
ке Ка захс тан, 03.05.2011. http://kz.chineseembassy.org/rus/fyrth/t820278.htm



ԱՂԱՎՆԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

73

2009 թ. նոյեմ բե րին շարմ ալ–շեյ խում տե ղի ունե ցած ֆո րու մի 
ըն թաց քում նա խա տես վող գու մա րին26:

 Հու նի սի 24–ին պե կի նը շնոր հա վո րեց մու համ մեդ մուր սի ին` 
Եգիպ տո սի նա խա գա հի պաշ տո նում ընտր վե լու առիթով, իսկ 
եգիպ տա ցի ժո ղովր դին ՉԺՀ–ի հար գանքն ար տա հայ տեց` ինք
նու րույն ընտ րու թյուն կա տա րե լու կա պակ ցու թյամբ27: 

Ե գիպ տո սի հա կա կա ռա վա րա կան ելույթ նե րից և հե ղաշր ջու
մից հե տո եր կու երկր նե րի միջև ջերմ հա րա բե րու թյուն նե րը վե
րա հաս տա տե լու հնա րա վո րու թյուն էր 2012 թ. օգոստ ո սի 28–30–ին 
Եգիպ տո սի նա խա գահ մու համ մեդ մուր սի ի` ՉԺՀ կա տա րած 
այ ցը: ՉԺՀ–ի նա խա գահ Հու Ձին թաոն ար տա հայ տեց « նոր ժա
մա նակ նե րում եգիպ տա չի նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում նոր 
էջ բա ցե լու» ՉԺՀ–ի պատ րաս տա կա մու թյու նը28: Նա խա գա հի 
այ ցի նա խօ րե ին ՉԺՀ–ո ւմ Եգիպ տո սի դես պան Ահ մեդ Ռեզ քը 
« սին խո ւա» գոր ծա կա լու թյա նը տված հար ցազ րույ ցում նշել էր, 
որ Եգիպ տո սի նոր նա խա գա հի այ ցը Չի նաս տան, ան կաս կած, 
պետք է ծա ռայեր երկ կող մա նի հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց
մա նը հնա րա վոր բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով29: Նշենք, որ ՉԺՀ–ի 
այ ցից հե տո Եգիպ տո սի նա խա գա հը պատ րաստ վում էր այ ցե
լել ԱմՆ` Նյու Յորք և Վա շինգ տոն՝ Նյու Յոր քում մաս նակ ցե լու 
մԱկ–ի գԱ–ի նս տաշր ջա նին, իսկ Վա շինգ տո նում բա նակ ցու
թյուն ներ վա րե լու ԱմՆ–ի բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան
ձանց հետ30:

 Հարկ է նկա տել, որ սա նա խա գա հա կան պաշ տո նը ստանձ
նե լուց հե տո մուր սի ի առա ջին պե տա կան այցն էր մԱ–ի և Աֆ րի
կայի շր ջա նակ նե րից դուրս, որով ընդ գծ վում էր Եգիպ տո սի հա
մար Չի նաս տա նի կար ևո րու թյունն իբրև մԱկ–ի Ախ–ի մշ տա կան 

26   Չի նա կան կա ռա վա րու թյան տվյալ նե րով աֆ րի կա կան պե տու թյուն նե րի հետ 
ՉԺՀ–ի առևտ րային շր ջա նա ռու թյու նը 2011 թ. հա սել է ռե կոր դային ցու ցա նի
շի` 166,3 մլրդ դո լար` 2009 թ. աճե լով 83 %–ով: 

27  Оче ред ная пресс–кон фе рен ция 25 ию ня 2012 г. у офи ци аль но го предс та ви
те ля МИД КНР Хун Лэ я, МИД КНР, 25.06.2012. http://www.fmprc.gov.cn/rus/
xwfw/fyrth/lxjzhzhdh/t945889.shtml

28  Ки тай пред ло жил Егип ту прог рам му раз ви тия от но ше ний меж ду ст ра на ми, 
РИА Но вос ти, 28.08.2012. 

      http://ria.ru/world/20120828/732406506–print.html?ria=o22j2vaa411rvpne6b5
humapudfh5d1g

29  Предс то я щий ви зит пре зи ден та Егип та по мо жет вы вес ти ки тайс ко–е ги петс
кие от но ше ния на но вую сту пень–по сол Егип та в КНР, Жэнь минь Жи ба о, 
24.08.2012. http://russian.people.com.cn/31521/7922267.html000 

30  П ре зи дент Егип та М. Мур си 23 сен тяб ря со вер шит ви зит в США, Жэнь минь 
Жи ба о, 23.08.2012. http://russian.people.com.cn/31520/7920893.html
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ան դա մի, իբրև ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րոջ, ինչ պես նաև 
առևտ րային ու ներդ րու մային կեն սա կան աղ բյու րի: Այ ցը դիտ
վում էր նաև իբրև ԱմՆ–ի ուղ ղու թյամբ խիստ սևե ռու մից Եգիպ
տո սի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան վե րա կողմ նո րո շում դե պի 
ՉԺՀ31: մուր սին բազ միցս հայտ նել էր Եգիպ տոս–Ա մՆ հա րա բե
րու թյուն նե րի վե րա նայ ման իր մտադ րու թյան մա սին` Եգիպ տո սի   
ազ գային շա հե րի և եգիպ տա կան    հա սա րա կու թյան պա հանջ նե
րի առա վել խոր ար տա ցոլ ման նպա տա կով: սա են թադ րում էր 
մի ջազ գային աս պա րե զում Եգիպ տո սի դիր քե րը բարձ րաց նե լու 
նպա տա կով ան ցյա լում ան տես ված Չի նաս տա նի և մի շարք այլ 
երկր նե րի ու տա րա ծաշր ջան նե րի հետ ռազ մա վա րա կան մա
կար դա կի ավե լի սերտ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցում32: 
Ըստ չի նա կան պաշ տո նա կան մա մու լի՝ եգիպ տա կան կող մը 
ցան կա նում էր վե րա նայել Արև մուտ քից չա փա զանց կախ ման 
մեջ գտն վող իր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը և ար ևե լյան ու 
արևմ տյան պե տու թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում հա վա
սա րակշռ ված մո տե ցում որ դեգ րել: Չի նաս տա նը որա կե լով իբրև 
աշ խար հում հա վա սա րակշ ռու թյուն ապա հո վող կար ևոր եր կիր՝ 
մ. մուր սին գտ նում էր, որ այն չա փա զանց կար ևոր դեր է խա
ղում ողջ մի ջազ գային հան րու թյան ու շադ րու թյան կի զա կե տում 
գտն վող սի րի ա կան ճգ նա ժա մի և այլ խն դիր նե րի կար գա վոր ման 
գոր ծում33: Չի նաս տանն ան վա նե լով « լավ եղ բայր, բա րե կամ և 
գոր ծըն կեր»՝ մուր սին նշեց, որ Եգիպ տո սը «գ նա հա տում և հար
գում է ՉԺՀ–ի ար դար դիր քո րո շու մը տա րա ծաշր ջա նային և մի
ջազ գային լուրջ խն դիր նե րի նկատ մամբ և պատ րաստ է տար բեր 
մար տահ րա վեր նե րի դի մա կայ ման նպա տա կով ամ րապն դելու 
կա պերն ու հա մա կենտ րո նաց նելու ջան քե րը չի նա կան կող մի 
հետ»34: ՉԺՀ–ի փոխ նա խա գահ սի Ծին պի նը նշեց, որ Եգիպ տո
սը և Չի նաս տա նը պետք է կենտ րո նաց նեն իրենց ջան քե րը տա
րա ծաշր ջա նային և մի ջազ գային խն դիր նե րի շուրջ` հա վե լե լով, 
որ «[ Չի նաս տա նը] Եգիպ տո սին միշտ հա մա րել է առանց քային, 
31 christopher bodeen, նշվ. աշխ., էջ 1:
32  chris Zambelis, A New egypt looks to china for balance and leverage, china 

brief, the Jamestown foundation,Vol. XII, Issue 18, 21.08.2012, p. 9. http://www.
jamestown.org/uploads/media/cb_09_09.pdf

33  Ком мен та рий: Ви зит М. Мур си в КНР отк ро ет но вую ст ра ни цу в ки тайс ко–е ги
петс ких от но ше ни ях, Жэнь минь Жи ба о, 29.08.2012. http://russian.people.com.
cn/31520/7927350.html

34  Ки тай пред ло жил Егип ту прог рам му раз ви тия от но ше ний меж ду ст ра на ми, 
РИА Но вос ти, 28.08.2012. 

     http://ria.ru/world/20120828/732406506–print.html?ria=o22j2vaa411rvpne6b5
humapudfh5d1g
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հա վաս տի  գոր ծըն կեր»35: մու համ մեդ մուր սի ի հետ Հա մա ժո
ղովրդա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա չի նա կան ժո ղո վի մշ տա
կան կո մի տե ի նա խա գահ ու բան գոյի հան դիպ ման ըն թաց քում 
վեր ջինս դրա կան գնա հա տեց Չի նաս տա նի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րի զար գա ցումն ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան առաջ
նա հեր թու թյուն դարձ նե լու ուղ ղու թյամբ Եգիպ տո սի նոր ղե կա
վա րու թյան որ դեգ րած ու ղե գի ծը: «china daily» կա ռա վա րա կան 
թերթն ան գամ գրեց, որ «մ. մուր սի ի չի նա կան այ ցը կա րող է 
փո խել մԱ–ի քա ղա քա կան լանդ շաֆ տը»36: 

Եր կու երկր նե րը դեմ ար տա հայտ վե ցին սի րի այի նկատ մամբ 
ռազ մա կան մի ջամ տու թյա նը37՝ չնա յած Եգիպ տո սի կող մից սի
րիա կան իշ խա նու թյուն նե րին խիստ քն նա դա տու թյան ու նա խա
գա հա կան պաշ տո նից բա շար ալ–Ա սա դի հրա ժար ման օգ տին 
հան դես գա լու փաս տին38: Եգիպ տո սը և Չի նաս տա նը հաս տա
տե ցին իրենց փո խա դարձ աջակ ցու թյունն ան կախ պա ղես տի
նյան պե տու թյա նը` վեր ջի նիս կոչ անե լով հա մա գոր ծակ ցե լու 
մԱկ–ի և մի ջազ գային այլ մար մին նե րի հետ39: 

մուր սին նշեց նաև, որ Եգիպ տո սը հար գան քով է վե րա բեր
վում չին ժո ղովր դի ընտ րած քա ղա քա կան հա մա կար գին40 և 
պատ րաստ է « դա սեր քա ղելու չի նա կան զար գաց ման մո դե լի 
փոր ձից»41: Նշե լով զար գա ցող երկ րից գլո բալ տե րու թյան կար
գա վի ճա կի՝ Չի նաս տա նի հա ջող ան ցում կա տա րե լու փաս տը՝ 
Եգիպ տո սի նա խա գա հը հա վե լեց, որ 1980–ա կան նե րին մԱկ–ի 
Ախ–ի մշ տա կան ան դամ դառ նա լու և ՉԺՀ–ի մի ջազ գային դիր
քե րի ամ րապնդ ման փոր ձը ոչ մի այն բարձր գնա հա տա կա նի է 
ար ժա նի, այլև ու սա նե լի է Եգիպ տո սի հա մար42:  

Ըստ եգիպ տա կան Զլմ–նե րի` մուր սի ի այ ցի հիմ նա կան նպա
տակն էր Եգիպ տո սում չի նա կան ներդ րում նե րի43 ավե լա ցումն ու 

35 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 10, Xinhua, 29.08.2012:
36 Под ко па е ва М., նշվ. աշխ., էջ 1: 
37 christopher bodeen, նշվ. աշխ., էջ 1: 
38  egyptian president hails «Syrian revolution» in tehran Non–Aligned 

Summit, Al–Arabiya News, 30.08.2012. http://english.alarabiya.net/
articles/2012/08/30/235082.html

39 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 10, Xinhua, 30.08.2012:
40 Под ко па е ва М., նշվ. աշխ., էջ 1: 
41  Ки тай и Еги пет об су ди ли прог рам му рас ши ре ния парт нерс ких от но ше ний, 

Те лег раф, 28.08.2012. http://telegraf.com.ua/mir/aziya/kitay–i–egipet–obsudili–
programmu–rasshireniya–partnerskih–otnosheniy.html

42 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 9, freedom and Justice party, 30.08.2012:
43  Չի նաս տա նը ներ կա յումս Եգիպ տո սի 25–րդ ար տա քին ներդր ման աղ բյուրն է: 

Այս մա սին տե՛ս chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 11: 
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ներգ րա վու մը: իբրև հա մաշ խար հային տն տե սու թյան երկ րորդ 
սուբյեկտ՝ Չի նաս տա նը կա րող է մուր սի ի կա ռա վա րու թյանն օգ
նել կեն սա գոր ծե լու երկ րի « վե րածնն դի ծրա գի րը»44: կող մե րը 
գյու ղատն տե սու թյան, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան, շր ջա կա մի ջա
վայ րի, զբո սաշր ջու թյան և այլ ոլորտ նե րի վե րա բե րալ 8 պայ մա
նա գիր ստո րագ րե ցին45: Ընդ հա նուր առ մամբ ստո րագր վեց 4,9 
մլրդ ԱմՆ դո լա րի չի նա կան վար կե րի և ներդ րու մնե րի, այդ թվում` 
Վե րին Եգիպ տո սում էլեկտ րա կա յա նի և « կա հի րե–Ա լեք սանդ
րի ա» արա գըն թաց մայ րու ղու կա ռուց ման վե րա բե րյալ մի շարք 
պայ մա նագ րեր46: պե կինն իր պատ րաս տա կա մու թյու նը հայտ նեց 
նաև Եգիպ տո սի հա մա ցան ցային են թա կա ռուց վածք նե րի ընդ
լայն ման նպա տա կով ներդ րում ներ կա տա րե լու ուղ ղու թյամբ47: 
Նշենք, որ մ.մուր սին ՉԺՀ էր ժա մա նել Եգիպ տո սի առա ջա տար 
գոր ծա րար նե րի 80 հո գա նոց պատ վի րա կու թյան ու ղեկ ցու թյամբ, 
որոնք մտա դիր էին ներդ րու մային նա խագ ծեր քն նար կել չի նա
կան 200 ըն կե րու թյան հետ: ՉԺՀ–ի նա խա գա հը եգիպ տա կան 
կող մին աջակ ցու թյուն խոս տա ցավ նաև սո ւե զի ջրանց քի գո տու 
զար գաց ման գոր ծում48, ինչ պես նաև առա ջար կեց ամ րապն դել 
չին–ե գիպ տա կան փո խազ դե ցու թյու նը չին–ա րա բա կան և չին–
աֆ րի կյան բազ մա կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյան շր ջա նակ նե րում49: 

Չի նա կան ներդ րում նե րի գրավ ման հար ցում Եգիպ տոսն, ան
շուշտ, ու նի ոչ մի այն տն տե սա կան, այլև աշ խար հա քա ղա քա կան 
շար ժա ռիթ ներ: խն դիրն այն է, որ Եգիպ տո սը տա րե կան 1,5 մլրդ 
ԱմՆ դո լար է ստա նում ԱմՆ–ից, որից 1,3–ը` ռազ մա կան նպա
տակ նե րով50: Նախ քան մուր սի ի չի նա կան այ ցը Եգիպ տո սը բա
նակ ցու թյուն ներ էր վա րում Վա շինգ տո նի հետ` 1 մլրդ ԱմՆ դո լա
րի պարտ քի մար ման ակն կա լի քով, իսկ Ար ժույ թի մի ջազ գային 
Հիմ նադ րա մին (IMf) դի մել էր 4,8 մլրդ ԱմՆ դո լա րի ցածր տո կո
սադ րույ քով վարկ ստա նա լու խնդ րան քով51: մինչ դեռ չի նա կան 
կա պի տա լի նե րար կում նե րը եգիպ տա կան տն տե սու թյուն կա րող 
են Եգիպ տո սին իր ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րի տա րո րոշ ման 

44  Ком мен та рий: Ви зит М. Мур си в КНР отк ро ет но вую ст ра ни цу в ки тайс ко–
е ги петс ких от но ше ни ях, նշվ. աշխ., էջ 1, Al–Arabiya, dubai, 27.08.2012:

45  christopher bodeen, china, նշվ. աշխ., էջ 1:
46 Masry al–Youm, 29.08.2012.
47 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 10; Al–Arabiya, 27.08.2012:
48 christopher bodeen, նշվ. աշխ., էջ 1:
49  Ки тай пред ло жил Егип ту прог рам му раз ви тия от но ше ний меж ду ст ра на ми, 

նշվ. աշխ., էջ 1:
50 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 10; Al–Akhbar, beirut, 17.09.2012.
51  Wall Street Journal, New York,11.09.2012.
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հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռել՝ մի ա ժա մա նակ մե ծաց նե լով Եգիպ տո
սի բա նակ ցային լծակ նե րը ԱմՆ–ի և Ար ժույ թի մի ջազ գային Հիմ
նադ րա մի (Ա մՀ), ինչ պես նաև ֆի նան սա վոր ման այլ աղ բյուր նե րի 
նկատ մամբ52: Նշենք, որ Եգիպ տո սին տրա մադր վե լիք չի նա կան 
օգ նու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ գնա հատ վում էր 2 մլրդ ԱմՆ 
դո լար, որի մեջ մտ նում էր 450 մլն յո ւան` 70 մլն ԱմՆ դո լար`որ
պես ան հա տույց օգ նու թյուն և Եգիպ տո սի Ազ գային բան կին 
տրա մադր վող 200 մլն ԱմՆ դո լա րի ար տո նյալ վարկ53: դեռևս 
2011 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ին չի նա կան իշ խա նու թյուն նե րը 78 000 
ԱմՆ դո լա րի գու մար էին հատ կաց րել « Չին–ե գիպ տա կան բա րե
կա մու թյան դպ րո ցին»54: 

Հարկ է նկա տել, որ Եգիպ տոսն իր հեր թին, իբրև բազ մա
թիվ աֆ րի կա կան երկր նե րում ար տադ րանք կու տա կող–բաշ խող 
կենտ րոն, առանց քային տա րան ցիկ կենտ րոն է հա մար վում չի
նա կան ապ րանք նե րի՝ Աֆ րի կա ար տա հան ման և Չի նաս տա նի 
ու Աֆ րի կայի երկր նե րի միջև առևտ րատն տե սա կան կա պե րի ու 
մար դա սի րա կան փո խա նա կում նե րի խթան ման հա մար55: Այս 
առն չու թյամբ մուր սին մատ նան շեց Եգիպ տո սի իդե ա լա կան 
դիրքն Աֆ րի կա և մԱ չի նա կան ներդ րում նե րի հա մար դար պաս 
ծա ռայե լու հար ցում` մի ա ժա մանակ ընդ գծե լով «մե տաք սի ճա
նա պար հին» վե րա դառ նա լու Եգիպ տո սի մտադ րու թյու նը` իբրև 
Եգիպ տո սի և Չի նաս տա նի միջև ուղ ղա կի կա պի56: 

ու շագ րավն այն է, որ Չի նաս տա նից մ. մուր սի ի վե րա դառ նա
լուց հե տո ԱմՆ–ի նա խա գահ Օբա մայի հետ մուր սի ի` սեպ տեմ բե
րին նա խա տես վող հան դի պու մը չկա յա ցավ: 2012 թ. սեպ տեմ բե րի 
11–ին կա հի րե ում ԱմՆ–ի դես պա նա տան մոտ հա վաք ված ամ բո
խը, բո ղո քար կե լով ԱմՆ–ո ւմ « մու սուլ ման նե րի ան մե ղու թյուն» ֆիլ
մի ցու ցադր ման դեմ, ԱմՆ–ի դես պա նա տան դրո շը պատ ռե ցին 
ու հր կի զե ցին: Հա ջորդ օրն Օբա ման եգիպ տա ցի նե րի մա սին հայ

52 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 10: 
53  Лу зя нин С., По ли ти ка Ки тая на Ближ нем Вос то ке: « на кор мить вол ков и сох 

ра нить овец», Го лос Рос си и, 17.12.2012. http://rus.ruvr.ru/2012_12_17/politika–
Kitaja–na–blizhnem–Vostoke–nakormit–volkov–i–sohranit–ovec/

     2 մլրդ ԱմՆ դո լա րի մոտ 30 %–ը մ. մուր սին ստա ցել է, մնա ցա ծը Եգիպ տո
սին խոս տաց վել է: 2011 թ. եր կու երկր նե րի միջև ապ րան քաշր ջա նա ռու թյու նը 
կազ մել է 8,8 մլրդ ԱմՆ դո լար, իսկ 2012 թ.`  մոտ 9 մլրդ ԱմՆ դո լար:

54  Ки тай по да рил еги петс ким школь ни кам обо ру до ва ние на 78 ты сяч дол ла ров, 
KM Он лайн, 11.10.2011. http://www.km.ru/v–mire/2011/10/11/obrazovanie–v–
mire/kitai–podaril–egipetskim–shkolnikam–oborudovanie–na–78–tysyach–

55  Ком мен та рий: Ви зит М. Мур си в КНР отк ро ет но вую ст ра ни цу в ки тайс ко–
е ги петс ких от но ше ни ях, նշվ. աշխ., էջ 1:

56 chris Zambelis, նշվ. աշխ., էջ 10, freedom and Justice party, 30.08.2012.



ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ

78

տա րա րում է. «...չեմ կար ծում, որ մենք կա րող ենք նրանց դաշ
նա կից հա մա րել, սա կայն թշ նա մի էլ չենք հա մա րում»: մինչ այդ 
հա մաշ խար հային լրատ վա մի ջոց նե րում քն նարկ վում էր Եգիպ տո
սին 1 մլրդ ԱմՆ դո լար պարտ քի մար ման ԱմՆ–ի մտադ րու թյան 
հար ցը, որն ընդ հա նուր առ մամբ գնա հատ վում էր 3,2 մլրդ դո լար57: 

Եգիպ տո սին ու Թու նի սին ժո ղովր դա վա րու թյան հա ջող ան ցում 
կա տա րած երկր նե րի օրի նակ դի տե լով՝ Վա շինգ տո նը որո շել էր 
վեր ջին նե րիս 1 մլրդ ԱմՆ դո լա րի փո խա ռու թյուն տրա մադ րել` են
թա կա ռուց ված քային նա խագ ծե րի իրա կա նաց ման և աշ խա տա
տե ղե րի ստեղծ ման նպա տա կով: մեծ ութ նյա կի գա գաթ նա ժո ղո
վին « մի ջազ գային բան կին» 20 մլրդ ԱմՆ դո լա րի նվի րա բե րու մով 
ԱմՆ–ն իր աջակ ցու թյունն էր հայտ նում Եգիպ տո սի և Թու նի սի 
տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցին58: սա կայն դես
պա նա տան մի ջա դե պից հե տո ԱմՆ–ն հայ տա րա րեց Եգիպ տո սի 
պարտ քե րի մար ման կամ ֆի նան սա կան այլ օգ նու թյուն հատ կաց
նե լու՝ Վա շինգ տո նի մտադ րությու նից հրա ժար վե լու մա սին: 

մինչ դեռ սեպ տեմ բե րի վեր ջին պե կի նում 71 երկ րից ավե լի 
քան 7000 ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյամբ չին–ա րա բա կան 
առևտ րատն տե սա կան ֆո րում ան ցկաց վեց, որի ըն թաց քում մի 
շարք ծրագ րային փաս տաթղ թեր ըն դուն վե ցին59: սեպ տեմ բե րի 
28–ին՝ Նյու Յոր քում ՉԺՀ–ի արտ գործ նա խա րա րի և Եգիպ տո սի 
արտ գործ նա խա րար մու համ մեդ Քա միլ Ամ րի հան դիպ ման ըն
թաց քում, չին նա խա րա րը նշեց, որ չին–ե գիպ տա կան հա րա բե
րու թյուն նե րը շա րու նա կում են ակ տի վա նալ, կող մե րը սա տա րում 
են մի մյանց և սերտ կա պեր պահ պա նում մի ջազ գային և տա րա
ծաշր ջա նային գոր ծու նե ու թյան շր ջա նակ նե րում60:

 դեկ տեմ բե րի 8–ին բաց վեց Չի նաս տա նի զար գաց ման պե տա
կան բան կի կա հի րե ի ներ կա յա ցուց չու թյու նը, չի նա կան դես պա նա
տան առևտ րային բա ժի նը և Եգիպ տո սում չի նա կան առևտ րային 
պա լա տը կազ մա կեր պե ցին երկ կողմ ներդ րում նե րի և առևտ րատն
տե սա կան կա պե րի զար գաց ման ոլոր տում չին–ե գիպ տա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյան խթան ման նպա տա կով « Չին–ե գիպ տա կան 
ներդ րու մային հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ժո ղո վը»61: 
57 Под ко па е ва М., նշվ. աշխ., էջ 1: 
58  Yao Kuangyi, the upheaval in the Middle east and china’s Middle east policy, նշվ. 

աշխ., էջ 12:
59 Под ко па е ва М., նշվ. աշխ., էջ 1:
60  Ян Цзе чи вст ре тил ся с ми нист ром иност ран ных дел Егип та, Xinhua, 

28.09.2012. http://dknews.kz/yan–czechi–vstretilsya–s–ministrom–inostrannykh–
del–egipta.htm

61  Отк рыл ся тре тий « Сим по зи ум ки тайс ко–е ги петс ко го ин вес ти ци он но го сот
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Վե րո շա րադ րյա լը կա րող է վկայել այն մա սին, որ արա բա կան 
և աֆ րի կա կան երկր նե րի հետ ՉԺՀ–ի տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի ամ րապնդ ման գոր ծըն թա ցը չի կա սեց վել «ա րա
բա կան գար նան» հր դե հով: Չին փոր ձա գետ նե րը գտ նում են, որ 
եկել է մԱ–ո ւմ « նախ կին չա փա զանց խա ղաղ և փա փուկ քա ղա
քա կա նու թյու նը վե րա նայե լու ժա մա նա կը»: Վեր ջին նե րիս հա մա
ձայն` Չի նաս տա նը կա րող է վե րաձ ևա կեր պել իր եգիպ տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը և ԱմՆ–ին երկ րից դուրս մղել եգիպ տա
կան իս լա միստ նե րին ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն տրա մադ րե
լու մի ջո ցով: Եվ եթե դա նրանց հա ջող վի, ապա «ե գիպ տա կան 
մո դելն» արա բա կան ար ևել քում չի նա կան քա ղա քա կա նու թյան 
հա մար կա րող է ու նի վեր սալ դառ նալ62: Այս առու մով մի ան գա
մայն ու շագ րավ ենք հա մա րում ՉԺՀ կա տա րած այ ցի ըն թաց քում 
Եգիպ տո սի նա խա գա հի` «ե թե դուք պաշտ պա նեք մեր շա հե րը, 
մենք կպաշտ պա նենք ձե րը...» չի նա ցի իր գոր ծըն կեր նե րին ուղղ
ված մուր սի ի խոս քե րը63:

 Հարկ է նշել, որ Չի նաս տա նը մի ակ խո շոր տե րու թյունն է 
մԱկ–ի Ախ–ի մշ տա կան ան դամ նե րից, որը սերտ գոր ծըն կե
րային հա րա բե րու թյուն ներ ու նի մի կող մից` սի րի այի ու իրա նի, 
մյուս կող մից`  սաու դյան Արա բի այի ու Քա թա րի հետ: Չի նաս տա
նը նման քա ղա քա կան և տն տե սա կան հա ջո ղու թյուն նե րի է հա
սել նվա զա գույն ռե սուրս նե րով` մի ա ժա մա նակ ձեռն պահ մնա լով 
բարձր հռե տո րու թյու նից և ցու ցադ րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից64: 
Արևմ տյան փոր ձա գետ նե րի մի մա սը հակ ված է այն մտ քին, որ 
Չի նաս տա նը կփոր ձի « տա րա ծաշր ջա նում գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ազա տու թյուն» ձեռք բե րել ոչ մի այն հին ու նոր գոր ծըն կեր նե րի, 
այլև մԱ–ի գոր ծե րում իրա նին ակ տիվ ներգ րա վե լու հաշ վին65: 
Առայժմ դժ վար է հաս տա տել կամ հեր քել Չի նաս տա նի ցան կու
թյունն ԱմՆ–ի դեմ որ ևէ իրա նաե գիպ տա կան տան դե մի ձևա վոր
ման հար ցում, սա կայն նման փոր ձե րը չեն կա րող ան նկատ մնալ 
Վա շինգ տո նում: Փոր ձա գետ նե րը կար ծում են, որ եթե Չի նաս

руд  ни  чест ва», Жэнь минь Жи ба о, 10.12.2012. http://russian.people.com.
cn/31518/8052801.html

62 Лу зя нин С., նշվ. աշխ., էջ 1:
63  James chen, the emergence of china in the Middle east, the center for Strategic 

research, the Institute for National Strategic Studies, Sf No. 271, december 
2011, p. 6. 

    http://www.ndu.edu/press/lib/pdf/Strforum/Sf–271.pdf
64  С МИ: рос сийс ко–ки тайс кая ст ра те гия на Ближ нем Вос то ке, И ноС МИ, Рос си я, 

18.01.2012. http://www.inosmi.ru/overview/20120118/183368696.html
65 Лу зя нин С., նշվ. աշխ., էջ 1:
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տա նի ձեռ քին բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ կան Աֆ րի կա յում իր 
տն տե սա կան ներ կա յու թյան ապա հով ման հա մար, ապա ԱմՆ–ի 
ձեռքն էլ բա վա կա նա չափ ռե սուրս ներ կան տա րա ծաշր ջա նի 
ապա կա յու նաց ման հա մար: 

Ն շենք մի այն, որ պե կի նից հե տո 2012 թ. օգոս տո սին Եգիպ
տո սի նա խա գահ մուր սին Թեհ րա նում մաս նակ ցեց Չմի աց ման 
շարժ մա նը նվիր ված գա գաթ նա ժո ղո վին, որն իիՀ հիմ նադ րու մից 
և եր կու երկր նե րի միջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
խզու մից հե տո Եգիպ տո սի առաջ նոր դի առա ջին բարձ րաս տի
ճան այցն էր իիՀ66: իր հեր թին իրա նի նա խա գահ մ.Ահ մե դի
նե ժադն իրա նի առա ջին նա խա գահն էր, որն իիՀ հիմ նադ րու մից 
հե տո առա ջին ան գամ այ ցե լեց Եգիպ տոս և 2013 թ. փետր վա րի 6–ին 
մաս նակ ցեց իս լա մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու
թյան գա գաթ նա ժո ղո վին67: իրա նի նա խա գա հը լրագ րող նե րին 
տված հար ցազ րույ ցում նշեց, որ աշ խար հի և տա րա ծաշր ջա նի 
բա րե փոխ ման խն դիր նե րում եր կու երկր ներն ընդ հա նուր կար
ծիք ներ և գա ղա փար ներ ու նեն68: 

Այս պի սով՝ չի բա ցառ վում, որ պե կի նը կօգ տա գոր ծի եգիպ
տաա մե րի կյան հա րա բե րու թյուն նե րի լար վա ծու թյան և մուր սի ի 
կա ռա վա րու թյան ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան վե րա նայ ման 
ձգ տում նե րը « տա րա ծաշր ջա նում առա վել ամ րապնդ վե լու և գոր
ծո ղու թյուն նե րի ազա տու թյուն» ձեռք բե րե լու նպա տա կով: 

ս րան ոչ պա կաս չա փով կա րող է նպաս տել տա րա ծաշր ջա
նի «կա յու նու թյան պահ պան ման» հայե ցա կար գի շր ջա նակ նե
րում մԱ–ի բռ նա պե տա կան վար չա կար գե րին եր կար տա րի ներ 
աջակ ցու թյան ցու ցա բեր ման ուղ ղու թյամբ ԱմՆ–ի վա րած քա ղա
քա կա նու թյու նը, որի լույ սի ներ քո Չի նաս տա նը ոչ մի այն ավե լի 
մեղմ, այլև բա րե կա մա կան եր կիր է հա մար վում69: 

66  Пос ле 30–лет не го раз ры ва ди пот но ше ний иранс кий пре зи дент впер вые при
был в Еги пет с ви зи том, Жэнь минь Жи ба о, 06.02.2013. http://russian.people.com.
cn/31519/8123732.html Եգիպ տաի րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը խզ վել են 
եգիպ տաիս րայե լա կան 1978 թ. Քեմփ դևի դի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից և 
1979 թ. իիՀ հիմ նադ րու մից հե տո: Եգիպ տո սը ապաս տա րան էր առա ջար կել 
իրա նի շահ Ռե զա Փահ լա վի ին եր կու երկր նե րի միջև կա պե րի խզու մից հե տո: 

67  Mixed reception for Ahmedinejad in egypt, euronews, 06.02.13. http://prod–
euronews.euronews.net/2013/02/06/mixed–reception–for–ahmedinejad–in–
egypt/; Qin Zhongwei, Iran and egypt in landmark Meeting, china daily, 
04.02.2013. http://www.chinadaily.com.cn/world/2013–02/04/content_16197104.
htm

68  Mixed reception for Ahmedinejad in egypt, euronews, 06.02.13. 
69  chris Zambelis, egypt turns Quietly to Asia, Middle east Institute, Washington, 

25.02.2013, p. 1.  http://www.mei.edu/content/egypt–turns–quietly–asia
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Լի բի ա* 

Քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի սկզ բից ևեթ ՉԺՀ–ը ձեռն պահ 
մնաց լի բի ա կան զար գա ցում նե րի առն չու թյամբ որ ևէ գնա հա տա
կա նից` սահ մա նա փակ վե լով մի այն հա կա մար տող կող մե րին հաշ
տու թյուն կն քե լու հոր դոր նե րով և, ի տար բե րու թյուն Արև մուտ քի, 
չար տա հայտ վե լով հօ գուտ Քադա ֆու հե ռաց ման70: Փետր վա րի 
22–ից մինչև մար տի 5–ն ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում պե կի նը 
կազ մա կեր պեց լի բի այից ցա մա քային, ծո վային և օդային ու ղի
նե րով ՉԺՀ–ի 35860 քա ղա քա ցու տար հա նու մը71: ՉԺՀ–ի պատ
մու թյան մեջ առա ջին ան գամ Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Ազա
տագր ման բա նա կի նա վա տոր մի (plAN) արա գըն թաց հա ծա նավը` 
ֆրե գա տը, մուտք գոր ծեց մի ջերկ րա կա նի ջրե րը` ՉԺՀ–ի քա ղա
քա ցի նե րին աջակ ցե լու և տար հա նե լու նպա տա կով72: Նշենք, որ 
վեր ջի նիս հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը պե կի նը կա պում էր 
երկ րում ստեղծ ված քաո սին վերջ դնե լու ուղ ղու թյամբ Քադա ֆու 
ան կա րո ղու թյան հետ, որի ար դյուն քում « խախտ վում էր» պե կի նի 
սր բա գույն սկզ բուն քը` կա յու նու թյու նը73: Թերևս այս պատ ճա ռով 
փետր վա րի 26–ին ՉԺՀ–ը մԱկ–ի Ախ–ի մյուս ան դամ նե րի հետ 
քվե ար կեց հօ գուտ 1970–րդ բա նաձ ևի ըն դուն ման, որով քա ղա
քա ցի ա կան բ նակ չու թյան պաշտ պա նու թյուն, զեն քի առաք ման 
էմ բար գո, ոչ թ ռիչ քային գո տի, թ ռիչք նե րի ար գելք և լի բի այի 
ակ տիվ նե րի սա ռե ցում էր սահ ման վում74: իրա կա նում պե կի նը 
հայտն վել էր պատ ժա մի ջոց նե րին դի մա կայե լու և Քա դա ֆու կա
ռա վա րու թյան դեմ ավե լի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ պա հան ջող 
Արա բա կան պե տու թյուն նե րի լի գայի (Ա պլ) հետ իր դիր քո րո շու

 *       Չին–լի բի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս Ару тю нян А., 
Вок руг ки тайс ко–ли вийс ких от но ше ний, Аф ри ка в гло баль ном ми ре: прош
ло е, нас то я щее и бу ду ще е. Ма те ри а лы 10 Шко лы мо ло дых аф ри ка нис тов Рос
си и, Инс ти тут Аф ри ки РАН, Моск ва, 2011г., стр. 7–12; Հա րու թյու նյան Ա., Չի
նաս տան–լի բի ա հա րա բե րու թյուն նե րի շուրջ, մեր ձա վոր Ար ևելք, պատ մու
թյուն. Քա ղա քա կա նու թյուն. մշա կույթ., հ. VIII, Եր ևան, 2012 թ., էջ 224–237:

70  Ше ко ян И., Ки тай под би ра ет ся к Ли ви и, “ Ком мер сантъ”, № 102 (4643), 
08.06.2011. 

71  Чу дес ная опе ра ция Ки тая по эва ку а ции сво их граж дан из Ли вии по лу чи ла 
одоб ре ние ши ро кой об щест вен нос ти, Жэнь минь Жи ба о, 08.03.2011. 

72  Gabe collins, Andrew S. erickson, Implications of china’s Military evacuation 
of citizens from libya, china brief, the Jamestown foundation, Vol.: 11 Issue: 
4,10.03.2011, p. 8.

73  Jonas parello–plesner, libya Shows china the burdens of being a Great power, 
economics, politics and public policy in east Asia and the pacific, east Asia forum, 
6.03.2011. 

74  S/reS/1970 (2011), 26 фев ра ля, Мир и бе зо пас ность в Аф ри ке, http://www.
un.org/russian/document/scresol/res2011/index.html 
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մը հա մա ձայ նեց նե լու դժ վա րին եր կընտ րան քի առջև75: Չնա յած 
լի բի այի նկատ մամբ օտա րերկ րյա մի ջամ տու թյան ուղ ղու թյամբ 
զբա ղեց րած բա ցա սա կան դիր քո րոշ մա նը՝ պե կի նը (ի նչ պես նաև 
Ռու սաս տա նը` Ռդ) մար տի 17–ին չօգ տա գոր ծեց իր վե տոյի իրա
վուն քը` կան խե լու մԱկ–ի Ախ–ի 1973–րդ բա նաձ ևի ըն դու նու մը76: 
Ըստ մԱկ–ո ւմ ՉԺՀ–ի մշ տա կան նե րկայա ցու ցիչ և Ախ–ի մարտ 
ամս վա նա խա գա հող լի բաո դո նի` պե կի նը թեև մտա հոգ ված էր 
լի բի այի իրադ րու թյան վատ թա րաց ման հար ցում, հատ կա պես ոչ 
թ ռիչ քային գո տու էու թյու նը բա նաձ ևի հո վա նա վոր նե րի կող մից 
ոչ բա վա րար չա փով պար զա բա նե լու առի թով, այ նու հան դերձ 
ՉԺՀ–ը հաշ վի էր նս տել Աֆ րի կյան Երկր նե րի մի ու թյան (ԱԵմ) և 
լի բի ա յում մԱկ–ի գլ խա վոր քար տու ղա րի հա տուկ բա նագ նա ցի 
դիր քո րոշ ման հետ77: սա կայն երբ մար տի վեր ջին ՉԺՀ–ի նա խա
գահ Հու Ձին թաոն բա ցա հայտ քն նա դա տեց լի բի ա յում ՆԱ ՏՕ–ի 
գոր ծո ղու թյուն նե րը, Արև մուտ քում այն պի սի տպա վո րու թյուն 
ստեղծ վեց, որ ՉԺՀ–ն և Արև մուտ քը գործ նա կա նում հա մակ րում 
են լի բի ա կան հա կա մար տու թյան հա կա դիր ճամ բար նե րի78: 

Հարկ է նշել, որ այն ժամ, երբ ԱմՆ–ի, մեծ բրի տա նի այի և 
Ֆրան սի այի ռազ մա նա վե րը մո տե նում էին լի բի այի ափե րին, 
Քադ ա ֆին և լի բի այի վե րո հի շյալ արտ գործ նա խա րար մու սա 
Քու սան (մար տի 19–ին) հայ տա րա րե ցին, որ լի բի ան պատ
րաստ է իր նավ թային բլոկ նե րը տրա մադ րելու Ռդ–ին, ՉԺՀ–ին 
և Հնդկաս տա նին` ի նշան 1973–րդ բա նաձ ևի ձեռն պահ քվե արկ
ման79: սա կայն Քա դա ֆու հաղ թա նա կի շուրջ աճող կաս կած նե
րը պե կի նին ստի պե ցին ակ տի վաց նել իր դի վա նա գի տու թյունն ու 
բա նակ ցել ոչ մի այն պաշ տո նա կան Տրի պո լի ի, այլև ընդ դի մու թյան 

75  Zhang Yuwei, Ai Yang, libya declares cease–fire after uN resolutions Vote, 
china daily, 19.03.2011, p. 8.

76  S/reS/1973(2011), 17 мар та По ло же ние в Ли ви и, http://www.un.org/rusian/
documen/scresol/res2011/index.html 

      մար տի 17–ին մԱկ –ի Ախ–ը լի բի այի վե րա բե րյալ բա նաձև ըն դու նեց, որով 
նա խա տես վում էր լի բի ա յում ոչ թ ռիչ քային գո տի հաս տա տել, ինչ պես նաև 
ան հրա ժեշտ բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը ձեռ նար կել (բա ցի ցա մա քային հար ձա
կու մից)` ապս տամբ նե րի հս կո ղու թյան տակ գտն վող քա ղաք նե րի ու բնա կա
վայ րե րի ռմ բա հա րում նե րը կան խե լու և խա ղաղ բնա կիչ նե րին պաշտ պա
նե լու նպա տա կով: մԱկ–ի Ախ–ի հա վա նու թյամբ մար տի 19–ին լի բի ա յում 
սկս վեցին կոա լի ցի ոն ու ժե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ մեծ բրի տա նի այի, Ֆրան
սի այի, ԱմՆ–ի, կա նա դայի, բել գի այի, իտալի այի, իս պա նի այի, դա նի այի, 
Նոր վե գի այի մաս նակ ցու թյամբ: 

77 libya declares cease–fire after uNr Vote, china daily, 19.03.2011, p. 8. 
78  Га бу ев А., У Ки тая к Ли вии де ло на $19 млрд, Га зе та « Ком мер сантъ, №111 

(4652), 22.06.2011. 
79 Al–Jazeera, 19.03.2011. 
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հետ80: Եգիպ տո սում ՉԺՀ–ի դես պա նա տան որոշ դի վա նա գետ
ներ (մայի սին) եղան բեն գա զի ում` պար զա բա նե լու հու մա նի տար 
խն դիր նե րի և չի նա կան կա պի տա լի վրա հիմն ված ձեռ նար կու
թյուն նե րի հետ կապ ված իրա վի ճա կը: Չին դի վա նա գետ նե րը 
հան դի պե ցին նաև Ան ցու մային ազ գային խորհր դի (ԱԱխ) պա
տաս խա նա տու պաշ տո նյա նե րի հետ81, որից հե տո պե կինն ապս
տամբ նե րից 160 մլն ԱմՆ դո լա րի նավթ գնեց82: Հու նի սի 7–ին 
պե կի նը հյու րըն կա լեց Տրի պո լի ի « հա տուկ բա նագ նաց»` լի բի այի 
արտ գործ նա խա րար Աբ դու լա թի ալ–Օ բեյ դի ին83: Հու նի սի 6–ին 
ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի Արևմ տյան Ասի այի և Հյու սի սային Աֆ րի կայի վար
չու թյան պե տը` Չէն սյաո դու նը, բեն գա զի ում հան դի պեց լի բի այի 
ԱԱխ–ի ղե կա վա րու թյան հետ` վեր ջի նիս դի տե լով իբրև «երկ խո
սու թյան կար ևոր կողմ»: ԱԱխ–ը հաս տա տեց, որ կպաշտ պա նի 
ընդ դի մու թյան վե րահս կո ղու թյան տակ գտն վող տա րածք նե րում 
բնակ վող չի նա ցի քա ղա քա ցի նե րի կյան քի և գույ քի ան վտան գու
թյու նը84: Նշենք, որ հան դի պու մից մեկ շա բաթ առաջ Քա թա րում 
ՉԺՀ–ի դես պան Չժան Չժի լյա նը դո հա յում հան դի պում էր ու նե
ցել ԱԱխ–ի ղե կա վար մուս տա ֆա Աբ դել–Ջա լի լի հետ85: ՉԺՀ–ի 
փո խարտ գործ նա խա րար Չժան Ցզյու նը հու նի սի 15–ին մԱկ–ի՝ 
Նյու Յոր քի կենտ րո նա կա յա նում լի բի ա կան խնդ րին նվիր ված 
Ախ–ի նս տաշր ջա նին հայ տա րա րեց, որ մի ջազ գային հան րու
թյու նը պետք է նպաս տի հա կա մար տու թյան քա ղա քա կան կար
գա վոր մա նը86: իսկ հու նի սի 22–ին ՉԺՀ–ի արտ գործ նա խա րա րը 
պե կի նում հյու րըն կա լեց լի բի այի ԱԱխ–ի գործ կո մի ղե կա վար և 
ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րի գծով պա տաս խա նա տու մահ
մուդ Ջիբ րի լին` ԱԱխ–ը գնա հա տե լով իբրև «երկ խո սու թյան կար
ևոր գոր ծըն կեր»: 

Այս պի սով՝ պե կի նը ստանձ նեց լի բի ա կան հա կա մար տու թյան 
միջ նոր դու թյու նը և պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց իր խա ղա ղա
պահ հա վակ նու թյուն նե րի մա սին` ակ տիվ բա նակ ցու թյուն ներ 
80 Га бу ев А., նշվ. աշխ., էջ 1:
81   Ки тай про дол жа ет кон так ты с ли вийс кой оп по зи ци ей, Под роб нос ти, 

07.06.2011. 
82  James M. dorsey, china taking leaf out of russia’s Script for libya with More 

Activist policy, Al–Arabiya, uAe, 22.06.2011. http://english.alarabiya.net/
articles/2011/06/22/154304.html

83 Ше ко ян И., նշվ. աշխ., էջ 1:
84  Гла ва де пар та мен та ст ран Азии и Аф ри ки МИД КНР Чэнь Ся о дун по се тил 

Бен га зи, Жэнь минь Жи баօ, 07.07.2011. 
85 Га бу ев А., նշվ. աշխ., էջ 1: 
86  Ки тай: ли вийс кий воп рос не дол жен ре шать ся си лой, Жэнь минь Жи ба о, 

16.06.2011. 
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սկսե լով եր կու կող մե րի հետ մի ա ժա մա նակ: Տրի պո լի ի և բեն
գա զի ի հետ շփում նե րի մա կար դա կով և « հաշ տու թյան բա նակ
ցու թյուն նե րին նպաս տե լու» գոր ծում պե կի նը գե րա զան ցեց մյուս 
պե տու թյուն նե րին, այդ թվում՝ լի բի ա կան ճգ նա ժա մի պաշ տո նա
կան միջ նոր դի դեր ստանձ նած Ռդ–ին և ԱԵմ–ի ն87: 

խն դիրն այն է, որ պե կի նը « ցան կա ցած եղա նա կի» դեպ քում 
և, ան կախ առ ճա կատ ման ել քից, լի բի ա յում իր գոր ծա րար շա հե
րի պաշտ պա նու թյան կա րիքն ու ներ և զգու շա նում էր, որ  լի բիա
կան զար գա ցում նե րը չի նա կան գոր ծա րար շր ջա նակ նե րի հա
մար չշրջ վեն տն տե սա կան ան դառ նա լի կո րուստ նե րով88: Նշենք, 
որ մինչ 2011 թ. սկիզ բը, այ սինքն` նախ քան լի բի այի քա ղա քա ցի
ա կան պա տե րազ մը, ՉԺՀ–ը լայ նո րեն ներ կա յաց ված էր լի բի այի 
նավ թային սեկ տո րում, եր կա թու ղային, տրանս պոր տի և հե ռա
հա ղոր դակ ցու թյան ոլորտ նե րում89, լի բի ա յում բնակ վում էր նշյալ 
ոլորտ նե րին պատ կա նող 75 ըն կե րու թյու նում աշ խա տող 36 000 
ՉԺՀ–ի քա ղա քա ցի, չի նա կան ներդ րում նե րը գնա հատ վում էին 18 
մլրդ դո լար90: ՉԺՀ–ը դար ձել էր լի բի ա կան նավ թի եր րորդ խո
շո րա գույն սպա ռո ղը` կազ մե լով լի բի այից ար տա հան վող նավ թի 
ծա վալ նե րի 10 %–ը, իսկ ՉԺՀ մա տա կա րար վող նավ թի լի բի ա կան 
մաս նա բա ժի նը կազ մում էր 3,5 %91: 

 Չի նա կան նավ թային խո շոր ըն կե րու թյա նը (cNpc) պատ
կա նող նա խագ ծե րը գտն վում էին արև մուտ քում` Քադա ֆի ի 
զոր քե րի վե րահս կո ղու թյան ներ քո, իսկ լի բի այի ար ևել քում չի
նա կան մաս նակ ցու թյամբ մի շարք են թա կա ռուց ված քային նա
խագ ծեր հայտն վել էին ապս տամբ նե րի վե րահս կո ղու թյան տակ: 

87  china Says libya rebels as Important political force, china Military power 
Mashup, 22.06.2011. 

88  Այդ ժամ լի բի ա յում չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի կո րուստ նե րը հաշվ վում էին 
20 մլրդ ԱմՆ դո լար: 

89  Եր կաթգ ծե րի կա ռուց ման և հա ղոր դակ ցու թյան ըն կե րու թյու նը (comunication 
construction and china railway construction corporation) զբաղ վում էր եր
կաթգ ծե րի նա խագծ մամբ և կա ռուց մամբ, Չի նաս տա նի քա ղա քա ցի ա
կան շի նա րա րու թյան ին ժե նե րա կան ըն կե րու թյու նը (china civil engineering 
construction) զբաղ վում էր Արևե լյան սա հա րայի ոռոգ ման նա խագ ծե րի իրա
կա նաց մամբ, Չի նաս տա նի  գե ճու բա գրուպ ըն կե րու թյան (china Gezhouba 
Group corporation (cGGc)) չի նա կան խում բը զբաղ ված էր լի բի այի հա րա
վային հինգ քա ղաք նե րում առանձ նատ նե րի կա ռուց ման նա խագ ծե րով, 
huawei technologies ըն կե րու թյու նը զբաղ ված էր բջ ջային հե ռա խոս նե րի են
թա կա ռուց ված քի ստեղծ մամբ: Տե՛ս Giampaolo tarantino, Il petrolio della libia 
fa gola alla cina, l’Occidentale, Italy, 04.03.2011.

90 African revolutions challenge chinese diplomacy, նշվ. աշխ., էջ 1: 
91  rodger baker, portfolio: china’s Stake in the Middle east unrest, Stratfor, uSA, 

10.03.2011.
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ՉԺՀ–ը պատ րաստ էր չի նա կան նա խագ ծե րի ան վտան գու թյան 
երաշխիք նե րի դի մաց Քադ դա ֆուն աջակ ցու թյուն ապա հո վել 
մԱկ–ի Ախ–ո ւմ, իսկ ապս տամբ նե րին` ֆի նան սա կան օգ նու թյուն 
տրա մադ րել92: Վեր ջին նե րիս աջակ ցե լու դեպ քում շա հա վետ 
պայ մա նագ րե րով փոխ հա տուց վե լու ուղ ղու թյամբ տր ված բազ
մա թիվ խոս տում նե րը ևս նպաս տում էին, որ պեսզի պե կի նը « նա
հան ջի» իր չմի ջամ տու թյան սկզ բուն քից93: Նշենք, որ պե կի նին 
դուր չէին եկել ընդ դի մու թյան դեմ « Տի ա նան մեն» կազ մա կեր պե
լու ուղ ղու թյամբ Քադ դա ֆու հն չեց րած սպառ նա լիք նե րը94: 

ՉԺՀ–ին չէին կա րող չմ տա հո գել նաև երկ րի էներ գե տիկ ոլոր
տը վե րա կա ռու ցե լու ուղ ղու թյամբ ԱԱխ–ի հայ տա րա րու թյուն
ները, որոնց հա մա ձայն՝ վեր ջինս մտա դիր էր Քադ դա ֆու դաշ
նա կից չի նա կան և ռու սա կան էներ գե տիկ ըն կե րու թյուն նե րին 
փո խա րի նել ապս տամբ նե րին աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րած այն
պի սի ըն կե րու թյուն նե րով, ինչ պի սիք են “british petroleum”–ը, 
ֆրան սի ա կան “total”–ը և իտա լա կան “eni”–ն95: Ըստ ԱԱխ–ի 
առաջ նորդ Աբ դուլ Ջա լի լի` դաշ նա կից ներն ապս տամբ նե րին ցու
ցա բե րած օգ նու թյան դի մաց պետք է ար ժա նա նային «ար տո նյալ 
վե րա բեր մուն քի», իսկ ՆԱ ՏՕ–ի գոր ծո ղու թյուն նե րին « չա ջակ ցող 
երկր նե րը», այդ թվում՝ Ռդ–ը, ՉԺՀ–ը և գեր մա նի ան, ինչ պես 
նաև Քադ դա ֆուն չդա տա պար տող երկր նե րը պետք է հայտն վեին 
« պարտ վող նե րի շար քում»96: Ապս տամբ նե րի տնօ րի նու թյանն 
ան ցած Արա բա կան ծո ցի նավ թային ըն կե րու թյան` “Agoco”–ի 
(Arabian Gulf Oil company) ներ կա յա ցու ց չի հա մա ձայն՝ բրի տա նի
այի, Ֆրան սի այի և իտա լի այի շա հե րը Ռդ–ի, ՉԺՀ–ի և բրա զի
լիայի հա մե մա տու թյամբ պետք է առաջ նային դիտ վե ին97: 

92 Га бу ев А., նշվ. աշխ., էջ 1:
93  Ли ви я: Ки тай пы та ет ся по ла дить и с мя теж ни ка ми, и с Кад да фи, rtKOrr.

com, 08.06.2011. 
94  Andrew higgins, for china, relations with libya a balancing Act, the Washington 

post, 26.08.2011. 1989 թ. փետր վա րյան ելույ թի ժա մա նակ Քադա ֆին ապս
տամբ նե րին խոս տա ցել էր « մի ջատ նե րի պես բնաջն ջել»` ժո ղովր դա կան ան
կար գու թյուն նե րի ճնշ ման օրի նակ բե րե լով ՉԺՀ–ո ւմ 1989 թ. տի ա նան մե նյան 
իրա դար ձու թյուն նե րը: 

95  New leaders May expel russia and china from libyan energy Sector, World 
tribune, uSA, 25.08.2011. Այս ըն կե րու թյուն նե րի բաժ նե տոմ սե րը զգա լի ո րեն 
թան կա ցան օգոս տո սի 22–ին՝ Քադա ֆու վար չա կազ մի տա պա լու մից հե տո:

96  emma farge, lorraine turner, John Irish, how to Win business in libya, fox 
News, uSA, 23.09.2011. 

97  terry Macalister, So, was this a War for Oil?, the Guardian, Great britain, 
02.09.2011. Այս հայ տա րա րու թյու նից հե տո ՉԺՀ–ի ա ռևտ րի նա խա րա րու
թյան պա տաս խա նա տու պաշ տո նյան հայտ նեց, որ պե կի նը հույս ու նի, որ 
լի բի ան կա յու նու թյան հաս տա տու մից հե տո կշա րու նա կի պաշտ պա նել չի
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Ա վե լին՝ սեպ տեմ բե րի սկզ բին լի բի ա կան ապս տամբ նե րի զին վո 
րա կան կո մի տե ի ղե կա վար Օմար Հա րի րին պե կի նին մե ղադ րեց 
Քադա ֆի ի բա նա կին զենք մա տա կա րա րե լու և լի բի այի հա շիվ
նե րի ար գե լա փա կու մը կան խե լու փոր ձե րի մեջ98: Ըստ “the globe 
and mail” կա նա դա կան ամ սագ րի՝ լի բի ա կան պատ վի րա կու թյու նը 
հու լի սի 16–ին ՉԺՀ կա տա րած այ ցի ըն թաց քում հան դի պել էր չի
նա կան զենք ար տադ րող պե տա կան 3 ըն կե րու թյան99 ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ, որոնք հա մա ձայն վել էին մոտ 200 մլն ԱմՆ դո լա րի 
զենք ու զի նամ թերք մա տա կա րա րել Քադ դա ֆու կա ռա վա րու թյա նը: 
գոր ծար քը պետք է իրա կա նաց վեր Հա րավաֆ րի կյան Հան րա պե
տու թյան և Ալ ժի րի մի ջո ցով100: բա նակ ցու թյուն նե րի հե տա գա փու լը 
նա խա տես վում էր ան ցկաց նել Ալ ժի րում` չի նա կան ըն կե րու թյուն նե
րի գրա սե նյակ նե րում101: սա կայն ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ն սեպ տեմ բե րի 5–ին 
հեր քեց Քադ դա ֆու վար չախմ բին զենք վա ճա ռե լու հնա րա վո րու
թյու նը՝ ըն դու նե լով մի այն, որ լի բի ա կան պաշ տո նյա նե րը առանց 
պաշ տո նա կան պե կի նի իմա ցու թյան բա նակ ցու թյուն ներ են վա րել 
չի նա կան հա մա պա տաս խան ըն կե րու թյուն նե րի որոշ ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի հետ` քն նար կե լով զեն քի վա ճառ քի հնա րա վո րու թյու նը102: 
սա կայն, ըստ ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի, վեր ջին ներս զի նամ թեր քի վա ճառ
քի, առա վել ևս դրա լի բի ա ար տա հան ման վե րա բե րյալ որ ևէ պայ
մա նա գիր չեն ստո րագ րել, քա նի որ պե կի նը ի սկզ բա նե խս տո րեն 
հետ ևել է մԱկ–ի Ախ–ի 1970–րդ և 1973–րդ բա նաձ ևե րին103: 

նա ցի ներդ րող նե րի շա հերն ու իրա վունք նե րը, և կշա րու նակ վեն  ներդ րում
ներն ու տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Տե՛ս china looks to protect its 
Assets in a post–Gaddafi libya, Guardian, 23.08.2011. 

98 Се ро ва Н., Ки тайс кая пе рест рой ка пот ря сет мир, Центр Ази я, 08.09.2011. 
99  china North Industries corp. (Norinco); china National precision Machinery 

Import & export corp. (cpMIc); china XinXing Import & export corp..
100   Ли вийс кий ПНС обе ща ет « на ка зать» Ки тай за пос тав ки ору жия Кад да фи, 

rosvoenpens.ru, 6.09.2011, с. 1.
    http://rosvoenpens.ru/ но вос ти/ ли вийс кий–пнс–о бе ща ет–на ка зать–ки тай/ 
    Աղ բյու րի հա մա ձայն՝ գոր ծար քի վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րը, որոնց վրա 

եղել է լի բի ա կան պե տա կան կնի քը, հայտ նա բեր վել են Քա դա ֆի ի նախ կին 
նս տա վայր Տրի պո լի ի բաբ–Աք քար թա ղա մա սի աղ բարկ ղե րից մե կում:

101   Ли вийс кий ПНС обе ща ет « на ка зать» Ки тай за пос тав ки ору жия Кад да фи, նշվ. 
աշխ., էջ 1: 

       Հարկ է նկա տել, որ Արև մուտ քը, ի դեմս ԱմՆ–ի պետ քար տու ղա րու թյան, 
կՀՎ–ի, ինչ պես նաև Հյու սի սատ լան տյան դա շին քի, հայտ նեց, որ տե ղյակ չէ 
լի բի ա կան վար չախմ բի և Չի նաս տա նի միջև գաղտ նի բա նակ ցու թյուն նե րի մա
սին:

102  Arthur bright, china denies Arms Sales to Qaddafi, Admits Meetings took place, 
christian Science Monitor, uSA, 05.09.2011. 

103   Ки тайс кая сто ро на не экс пор ти ро ва ла в Ли вию во ен ную про дук ци ю–о фи ци
аль ный предс та ви тель МИД–а, Жэнь минь Жи ба о, 06.09.2011. 
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ի վեր ջո ՉԺՀ–ը սեպ տեմ բե րի 1–ին դի տոր դի դե րում մաս
նակ ցեց Փա րի զում « լի բի այի բա րե կամ նե րի» հա մա ժո ղո վին104: 
ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ Ցզյան Յույը 2011 թ. 
սեպ տեմ բե րի 5–ի մամ լո ասու լի սի ժա մա նակ նշեց, որ «ԱԱխ–ի 
ճա նաչ ման որո շու մը պետք է լի նի ճիշտ ժա մա նա կին»: Այդ ժամ 
Չի նաս տա նը դեռևս պատ րաստ չէր ճա նա չելու ԱԱխ–ը, քա նի որ 
Չի նաս տա նի և լի բի այի միջև դեռևս մի շարք խն դիր ներ լուծ ված 
չէ ին, այդ թվում՝ նավ թի ոլոր տում առևտ րային պայ մա նագ րե րի 
և հա մա ձայ նագ րե րի ճա կա տա գի րը: Չէր լուծ վել նաև « մեկ Չի
նաս տա նի քա ղա քա կա նու թյան» հար ցը, քա նի որ այդ պա հին 
հս տակ չէր ԱԱխ–ի դիր քո րո շու մը Թայ վա նի հան դեպ105: Եվ երբ 
որ կող մերը հա մա ձայ նու թյան եկան նշյալ խն դիր նե րի շուրջ, 
սեպ տեմ բե րի 12–ին պե կի նը պաշ տո նա պես ճա նա չեց ԱԱխ–ը` 
որ պես լի բի այի մի ակ օրի նա կան իշ խա նու թյուն և լի բի ա կան ժո
ղովր դի ներ կա յա ցու ցիչ` ակն կա լե լով, որ նախ կի նում ստո րագր
ված չին–լի բի ա կան բո լոր հա մա ձայ նագ րե րը կմ նան ու ժի մեջ և 
բա րեխղճո րեն կի րա գործ վեն106: իր հեր թին ԱԱխ–ն, ընդ գծե լով 
Պե կի նի որոշ ման եր կար սպաս ված լի նե լու փաս տը, հաս տա տեց 
նախ կի նում ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րե րը ճշ տո րեն իրա գոր
ծե լու և « մեկ Չի նաս տա նի» ըն դուն ման լի բի այի նախ կին քա ղա
քա կա նու թյանն իր հա վա տար մու թյու նը՝ մի ա ժա մա նակ պատ
րաս տա կա մու թյուն հայտ նե լով այ դու հետ ևս ՉԺՀ–ի հետ զար
գաց նել փոխ շա հա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն107: Հոկ տեմ բե րի 
28–ին լի բի ա յում ՉԺՀ–ի դես պան Վան Վեն շե նը վե րա դար ձավ 
լի բի ա108: 

բարձր մա կար դա կի հա ջորդ բա նակ ցու թյուն նե րը տե ղի 
ունե ցան ՉԺՀ–ի արտ գործ նա խա րա րի և ԱԱխ–ի ղե կա վա րի 
միջև 2011 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ին Նյու Յոր քում մԱկ–ի` լի բի
ային նվիր ված նս տաշր ջա նին109: պե կի նը խոս տա ցավ լի բի ա
յում խա ղա ղու թյան և կա յու նու թյան վե րա կանգն ման գոր ծում 
104   Ки тай бу дет в ка чест ве наб лю да те ля при ни мать учас тие в кон фе рен ции «д ру

зей Ли ви и» в Па ри же, Жэнь минь Жи ба о, 01.09.2011. 
105   Па хо мо ва М., Ки тайс ко–ли вийс кие от но ше ния на ка ну не и пос ле «а рабс кой 

вес ны» 2011 г., Си но ло ги я.ру. http://www.synologia.ru/a/%d0%9A%d0%b8%d
1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%bA%d0%be–%d0%bb%d0%b8%d0%b2%
d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%bA%d0%b8%d0%b5_%d0%be%d1%82%d0%b
d%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f. 

106 emma farge, lorraine turner, John Irish, նշվ. աշխ., էջ 1:
107  Ки тайс кая сто ро на об ъя ви ла о приз на нии ПНС Ли ви и, Жэнь минь Жи ба о, 

13.09.2011. 
108 Па хо мо ва М., նշվ. աշխ., էջ 1: 
109 Նույն տե ղում: 
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աջակ ցել մի ջազ գային հան րու թյա նը110: Նշենք, որ դեռևս հու լի
սի 11–ին պե կի նը հայ տա րա րել էր լի բի այի ժո ղովր դին 55 մլն 
ՉԺՀ յո ւա նի (7,7 մլն ԱմՆ դո լար) մար դա սի րա կան օգ նու թյուն 
տրա մադ րե լու իր որոշ ման մա սին111:

 ԱԱխ–ի ճա նա չու մից ան մի ջա պես հե տո Չի նաս տա նը ձեռ
նա մուխ եղավ լի բի ա յում իր դիր քե րի ամ րապնդ մա նը` աջակ
ցու թյուն առա ջար կե լով երկ րի հետ պա տե րազ մյան վե րա կանգն
ման գոր ծին: Չի նաս տա նը լի բի ային տրա մադ րեց 50 մլն յո ւան` 
7,7 մլն ԱմՆ դո լար: լի բի ային օգ նու թյուն տրա մադ րե լու խն դի րը 
քննարկ վեց նաև 2012 թ. փետր վա րին Աֆ րի կա կան երկր նե րի 
18–րդ գա գաթ նա ժո ղո վին: 

սա կայն ԱԱխ–ի դի վա նա գի տա կան ճա նա չու մից հե տո ՉԺՀ–ի 
կա ռա վա րու թյան առջև մի շարք խն դիր ներ ծա ռա ցան`  կապ ված 
լի բի ա յում չի նա ցի քա ղա քա ցի նե րի ան վտան գու թյան ապա հով
ման, լի բի այի կա ռա վա րա կան շր ջա նակ նե րում և զին ված ու ժե
րում իրա վի ճա կի կա յու նու թյան հետ: խն դիր ներ էին ծա գել նաև 
պե կի նի կող մից ԱԱխ–ին եր կար չճա նա չե լու և լի բի ա կան Զլմ–նե րում 
Չի նաս տա նի տրա մադ րած օգ նու թյան փաս տի ոչ բա վա րար լու
սա բան ման առն չու թյամբ լի բի այի կա ռա վա րու թյան մի մա սի 
մոտ Չի նաս տա նի հան դեպ տա ծած ան վս տա հու թյան փաս տի 
հետ: Վերջ նա կան լու ծում չէր ստա ցել չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի 
կրած վնաս նե րի փոխ հա տուց ման խն դի րը: Այդ իսկ պատ ճա ռով 
լի բի այի իրադ րու թյան ան վտան գու թյան գնա հատ ման նպա տա
կով 2012 թ. փետր վա րի 4–8–ը լի բի ա մեկ նեց չի նա կան կա ռա
վա րա կան հանձ նա ժո ղո վը, որի կազ մի մեջ մտ նում էին ինչ պես 
կա ռա վա րու թյան, այն պես էլ լի բի ա յում գոր ծող առա ջա տար 
ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Հանձ նա ժո ղո վը պետք է 
հե ղա փո խու թյան ըն թաց քում չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի կրած 
վնաս նե րի փոխ հա տուց ման նպա տա կով խորհր դակ ցեր լի բի ա
յում մե ծու թյամբ երկ րորդ` սա հա րայի բան կի հետ: բանակ ցու
թյուն նե րի ըն թաց քում Չի նաս տանն ու լի բի ան պայ մա նա վոր
վե ցին հա տուկ մար մին նե րի դա տին հանձ նել չի նա կան ըն կե րու
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ պա տե րազ մից առաջ հաս տատ ված 
նա խագ ծե րի հետ կապ ված խն դիր նե րի կար գա վո րու մը: Նշենք, 

110  С во ев ре мен ное ре гу ли ро ва ние по ли ти ки Ки тая по от но ше нию к Ли вии сви
де тельст ву ет о зре лом и ста биль ном дип ло ма ти чес ком сти ле КНР, russian.
china.org.cn, 13.09.2011. http://russian.china.org.cn/news/txt/2011–09/13/
content_23404709.htm 

111  Ки тай пре дос та вит ли вийс ко му на ро ду гу ма ни тар ную по мощь в раз ме ре 50 
млн юа ней, Жэнь минь Жи ба о, 11.07.2011. 
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որ նախ քան այդ չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի մեծ մասն իր աշ
խա տա կազմն ար դեն ու ղար կել էր լի բի ա112: 

Չ նա յած բարձր մա կար դա կի մի ան գա մայն ակ տիվ շփում նե
րին, ի դեմս ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի Ասի այի և Աֆ րի կայի երկր նե րի վար
չու թյան ղե կա վա րի, լի բի ա յում 2012 թ. մայի սին, ինչ պես նաև սի 
Ծին պի նի ու լի բի այի արտ գործ նա խա րար Աշուր բին խա յա լի 
միջև 2012 թ. հու նի սի 11–ին տե ղի ու նե ցած բա նակ ցու թյուն նե րին՝ 
կող մե րի միջև որ ևէ հա մա ձայ նու թյուն ձեռք չէր բեր վել չի նա կան 
կող մի կրած կո րուստ նե րի փոխ հա տուց ման ուղ ղու թյամբ113:

2013 թ. փետր վա րի 5–ին՝ լի բի ա յում ՉԺՀ–ի դես պան Վան 
Վեն շե նի հետ լի բի այի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան վար
չա պետ Ալի Զեյ դա նի հան դիպ ման ըն թաց քում, վեր ջինս նշեց, 
որ լի բի այի կա ռա վա րու թյունն ու ժո ղո վուր դը ող ջու նում են չի
նա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի հնա րա վո րինս արագ վե րա դար ձը 
լի բի ա և չի նա կան ըն կե րու թյուն նե րի ընդ հատ ված ար տադ րու
թյուն նե րի վերսկ սու մը114: 

Այս պի սով՝ վե րո շա րադ րյա լից կա րող ենք գալ այն եզ րա հանգ
ման, որ լի բի այի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում 
ՉԺՀ–ի տա րա ծաշր ջա նային քա ղա քա կա նու թյունն իս կա կան 
փոր ձու թյան են թարկ վեց` կապ ված պե կի նի որ դեգ րած տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյան, ինք նիշ խա նու թյան, չմի ջամ տու թյան 
հայե ցա կար գի հետ: Վեր ջի նիս հե տա մուտ լի նե լու դեպ քում պե
կի նի հա մար բար դա նում էր Աֆ րի կայի հետ հա մա գոր ծակ ցու
թյան խո րաց ման, մայր ցա մա քի են թա կա ռուց ված քային, էներ գե
տիկ, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան և այլ ոլորտ նե րում իր հս կա յա կան 
ծրագ րե րի իրա կա նաց ման, ինչ պես նաև Չի նաս տա նի հա րյուր 
հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե րի աշ խա տե լու խն դի րը115: իր տա
րա ծաշր ջա նային շա հե րի պաշտ պա նու թյան ուղ ղու թյամբ ակ
տիվ միջ նոր դա կան առա քե լու թյուն ստանձ նե լով՝ պե կի նը հիմ
նա րար փո փո խու թյուն մտց րեց իր կող մից տաս նյակ տա րի ներ 
հե տապնդ վող չմի ջամ տու թյան հայե ցա կար գում: Եթե մինչ այդ 
Չի նաս տա նը տա րա ծաշր ջա նում մե կը մյու սի հետ ևից առևտ
րային գոր ծարք ներ կն քող չե զոք տե րու թյուն էր, ապա լի բի ա կան 
112  Па хо мо ва М., Ки тайс ко–ли вийс кие от но ше ния на ка ну не и пос ле «а рабс кой 

вес ны» 2011 г., նշվ. աշխ., էջ 1:
113 Նույն տե ղում: 
114  Пра ви тельст во Ли вии при ветст ву ет возв ра ще ние ки тайс ких предп ри я

тий в Ли ви ю, Жэнь минь Жи ба о, 06.02.2013. http://russian.people.com.
cn/31520/8123703.html

115  Jonas parello–plesner, china’s desert–dance in libya, european council on 
foreign relations, 31.10.2011. 
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զար գա ցում նե րի ըն թաց քում այն մի ջազ գային նոր կար գա վի ճակ 
ստանձ նող եր կիր էր: Չի նաս տանն արթ նա ցավ «նիր հից», իսկ 
լի բի այի քա ղա քա ցի ա կան պա տե րազ մը իրա դար ձու թյուն էր, 
որը ստի պեց Չի նաս տա նին դուրս գալ իր «պա տյա նից»116: 

Սի րի ա*

ինչ վե րա բեր ում է սի րի ա կան իրա դար ձու թյուն նե րին, ապա 
հա կա ռակ այս պե տու թյու նում ու նե ցած թվա ցյալ «ոչ մեծ շա հե
րին»՝ հա կա կա ռա վա րա կան շարժ ման հենց սկզ բից պե կի նը 
հա մա ռո րեն պն դում էր, որ իր դաշ նա կից սի րի այի նա խա գահ 
բա շար ալ–Ա սա դը չպետք է Արև մուտ քի պա հան ջով ստի պո ղա
բար հրա ժար վի իշ խա նու թյու նից: Չի նաս տա նը բազ միցս հա տուկ 
բա նագ նաց ներ ու ղար կեց տա րա ծաշր ջան` սի րի այի և հար ևան 
պե տու թյուն նե րի միջև բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու մի ջո ցով շա
հագր գիռ կող մե րի հետ կա պե րի հաս տատ ման և երկ խո սու թյան 
մի ջո ցով խնդ րի կար գա վոր ման, ինչ պես նաև մար դա սի րա կան 
օգ նու թյան տրա մադր ման նպա տա կով117: 2011 թ. հու նի սի 15–ին 
պե կի նը մոսկ վայի հետ մի ա սին բո ղո քար կեց սի րի ա կան ընդ
դի մու թյան ճնշ ման նպա տա կով դա մաս կո սի կոշտ մի ջո ցա ռում
նե րի դեմ բա նաձ ևի մշակ ման քն նարկ ման նպա տա կով մԱկ–ի 
Ախ–ի հան դի պու մը` մի ա ժա մա նակ չար դա րաց նե լով բա շար 
ալ–Ա սա դի դեմ մԱկ–ի նա խա տես վող գոր ծո ղու թյուն նե րը118: իսկ 
2011 թ. հոկ տեմ բե րի 4–ին, վե տո դնե լով հա կա կա ռա վա րա կան 
ու ժե րի ճնշ ման առն չու թյամբ սի րի ային դա տա պար տող Ախ–ի 
բա նաձ ևի վրա, Չի նաս տանն ու Ռու սաս տա նը փաս տա ցի կեր
պով փր կօ ղակ նե տե ցին սի րի այի նա խա գա հին119:  

116  Gideon dresdner, china, the Arab Spring, and context, Institute of Strategic 
thinking, 23.08.2011. 

*   Չին–սի րի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին ման րա մասն տե՛ս harutyunyan 
A., New Manifestations in the Sino–Syrian cooperation, contemporary eurasia. 
Arab World, Vol. 1 (2), Yerevan, 2012, pр. 140–155; Հա րու թյու նյան Ա., Չին–սի
րի ա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան նոր դրս ևո րում ներ, Ժա մա նա կա կից Եվ րա
սի ա. Արա բա կան աշ խարհ, Հա տոր 1 (2), Եր ևան, 2012 թ., էջ 140–155:

117  ruan Zongze, responsible protection: building a Safer World, cIIS time, 
15.06.2012.http://www.ciis.org.cn/english/2012–06/15/content_5090912.htm

118   Рос сия и Ки тай бой ко ти ру ют пе ре го во ры ООН по Си ри и, Afp, Ф ран ци я, 
14.06.2011. http://inosmi.ru/asia/20110614/170670904.html 

119  Neil Macfarquhar, With rare double u.N. Veto on Syria, russia and china try 
to Shield friend, the New York times, uSA, 05.10.2011. http://www.nytimes.
com/2011/10/06/world/middleeast/with–united–nations–veto–russia–and–china–
help–syria.html?r=2&pagewanted=all 

     բա նաձ ևի նա խա գի ծը նա խա տե սում էր սի րի ա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող
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պե կինն ու մոսկ վան հա մոզ ված էին, որ ՆԱ ՏՕ–ի ան դամ նե
րը ցան կա նում են սի րի այի վե րա բե րյալ բա նաձ ևի ըն դուն ման 
հաս նել`  մա նի պու լյա ցի այի են թար կե լով Ախ–ը, ին չը նրանց հա
ջող վեց լի բի այի վե րա բե րյալ բա նաձ ևի ըն դուն ման ժա մա նակ, 
որի հետ ևան քով, իբրև « Քադա ֆի ի օդու ժի ռմ բա կո ծու թյուն նե րից 
խա ղաղ բնակ չու թյան պաշտ պա նու թյանն» ուղղ ված մի ջոց, ապս
տամբ նե րի զին ման և ՆԱ ՏՕ–ի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ակ տի վաց ման ար դյուն քում լի բի այի նա խա գա հի վար չա խում բը 
տա պալ վեց120: Այդ էր թերևս պատ ճա ռը, որ Ռու սաս տանն ու Չի
նաս տա նը մտա դիր էին կան խել նման սցե նա րի կրկ նու թյու նը ոչ 
մի այն սի րի ա յում, այլև ողջ մեր ձա վո րար ևե լյան և այլ տա րա ծա
շրջան նե րում:

 Հարկ է նշել, որ մԱկ–ո ւմ ԱմՆ–ի ներ կա յա ցու ցիչ սյու զան 
Ռայ սը դա տա պար տեց վե տոյի իրա վուն քից Չի նաս տա նի ու Ռու
սաս տա նի օգտ վե լու փաս տը121: մեծ բրի տա նի այի արտ գործ
նա խա րար Վի լյամ Հեյ գը քն նա դա տեց Ռու սաս տա նին ու Չի
նաս տա նին մԱկ–ի Ախ–ի բա նաձ ևի վրա վե տո դնե լու մի ջո ցով 
« կոշտ վար չախմ բի պաշտ պա նու թյան» մեջ` մի ա ժա մա նակ գո
վա բա նե լով բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյան դերն «ա րա բա կան 
գար նան» առն չու թյամբ և կոչ անե լով մԱ–ի և այլ տա րա ծաշր
ջան նե րի երկր նե րին սե փա կան ժո ղովր դի դժ գո հու թյուն նե րին 
պա տաս խա նել «երկ խո սու թյամբ ու բա րե փո խում նե րով, ոչ թե 
ճն շում նե րով ու պատ ժա մի ջոց նե րով»122: 

Հատ կան շա կան է, որ ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ն պաշտ պա նեց 2011 թ. դեկ
տեմ բե րի 14–ին Ռու սաս տա նի կող մից մԱկ–ի Ախ–ին ներ կա յաց
ված սի րի այի վե րա բե րյալ բա նաձ ևի նա խա գի ծը: «Ե թե Ախ–ո ւմ 
սի րի այի իրադ րու թյան վե րա բե րյալ քն նար կում է գնում, ապա այդ 
քն նար կու մը պետք է նպաս տի իրադ րու թյան լար վա ծու թյան թու
լաց մա նը, քա ղա քա կան երկ խո սու թյան կոչ պա րու նա կի, հա կա

մից ընդ դի մու թյան նկատ մամբ ճն շա մի ջոց նե րի շա րու նակ ման դեպ քում դա
մասկ ո սի դեմ պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռում, որը, ըստ ՉԺՀ–ի, չէր բա ցա ռում 
ռազ մա կան մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյու նը և սի րի ա յում « լի բի ա կան սցե
նա րի» կրկ նու թյու նը: 

120  Та ви тов В., По че му Ки тай под дер жи ва ет Си ри ю? Modern politics russia, 
30.09.2012. http://modernpolitics.ru/2012/09/pochemu–kitajj–podderzhivaet–
siriyu/

121  don Kraus, russia and china: uN–responsible on Syria, the huffington post, 
uSA, 06.10.2011. http://www.huffingtonpost.com/don–kraus/syria–united–
nations–veto_b_997055.html 

122  hélène Mulholland, hague Accuses russia and china of ‘Siding with brutal 
regime’ in Syria, the Guardian, uK, 05.10.2011. http://www.guardian.co.uk/
politics/2011/oct/05/hague–russia–china–siding–syria
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մար տող կող մե րի միջև կա մուրջ ներ հաս տա տի և տա րա ծաշրջա
նում խա ղա ղու թյուն ու կա յու նու թյուն ապա հովի»,— հայ տա րա րեց 
ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի ներ կա յա ցու ցիչ լյու Վեյ մի նը: լրագ րող նե րի հա
մար տր ված մամ լո ասու լի սի ըն թաց քում չի նա ցի դի վա նա գե տը 
հայ տա րա րեց, որ պե կի նը պաշտ պա նում է ռու սա կան առա ջար կը` 
իր հի աց մունքն ար տա հայ տե լով սի րի ա կան ճգ նա ժա մի լուծ ման 
ուղ ղու թյամբ Ռու սաս տա նի գոր ծադ րած ջան քե րի առն չու թյամբ, 
ինչ պես նաև իր պատ րաս տա կա մու թյու նը հայտ նե լով բո լոր կող
մե րի հետ կա պեր պահ պա նե լու ուղ ղու թյամբ123: 

իսկ 2012 թ. սկզ բին պե կինն Արա բա կան պե տու թյուն նե րի լի
գայի (Ա պլ) ղե կա վա րու թյա նը տե ղյակ պա հեց, որ հան դես է գա
լիս « սի րի ա կան դոսյեն» Ախ–ի դա տին հանձ նե լու դեմ, և գտ նում 
է, որ ճգ նա ժա մը պետք է կար գա վոր վի հա մաա րա բա կան կազ
մա կեր պու թյան շր ջա նակ նե րում124:

 Ռու սաս տանն ու Չի նաս տա նը 2012 թ. փետր վա րի 4–ին Ախ–ո ւմ 
քվե ար կե ցին սի րի ա կան խն դի րը ռազ մա կան ճա նա պար հով լու
ծում պա րու նա կող բա նաձ ևի նա խագ ծի դեմ, որն առա ջար կել էր 
մա րոկոյի պատ վի րա կու թյու նը մի շարք արևմ տյան և արա բա կան 
երկր նե րի հետ: դժ գո հու թյուն առա ջաց րեց հատ կա պես բա նաձ
ևի այն կե տը, որով նա խա գահ բա շար ալ–Ա սա դից պա հանջ վում 
էր երեք շա բաթ վա ըն թաց քում ազա տել նա խա գա հի պաշ տո նը125 
և իշ խա նու թյու նը փո խան ցել իր տե ղա կա լին126: պե կի նի կար ծի
քով նման բա նաձ ևի ըն դու նու մը կա րող էր մի ջազ գային հան րու
թյան աջակ ցու թյան ազ դան շան ծա ռայել վար չախմ բի հա կա ռա
կորդ նե րի ու զին ված խմ բա վո րում նե րի հա մար127: ՉԺՀ–ն նաև իր 
ափ սո սանքն էր ար տա հայ տում սի րի այի վե րա բե րյալ բա նաձ ևի 
նա խագ ծի վե րա նայ ման ուղ ղու թյամբ Ռու սաս տա նի առա ջար կու
թյունն ան տե սե լու հա մար128: 

123  ben blanchard, Sabrina Mao, china Says Supports russian resolution on Syria, 
reuters, uK, 19.12.2011. http://www.reuters.com/article/2011/12/19/us–syria–
china–russia–iduStre7bI0IX20111219 

124  Ки тай выс ту пил про тив иност ран но го вме ша тельст ва в си рийс кий кри зис, 
РИА Но вос ти, 12.01.2012. http://ria.ru/arab_sy/20120112/538005266.html

125   Ки тай от ка зал ся участ во вать во вст ре че «д ру зей Си ри и», Рос Биз нес Кон сал
тинг, 23.02.2012г., http://top.rbc.ru/politics/23/02/2012/638992.shtml

126  china Opposes Armed Intervention in Syria, chinadaily.com.cn, 17.02.2012. 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2012–02/17/content_14628079.htm

127   Ки тай за щи ща ет свою по зи цию по Си ри и, 6.02.2012, Би–би–си. http://www.
bbc.co.uk/russian/international/2012/02/120205_syria_china_russia.shtml

128  Ки тай вы ра зил со жа ле ни е, что « ра зум но е» пред ло же ние Рос сии по про ек ту 
ре зо лю ции по Си рии бы ло про иг но ри ро ва но, Жэнь минь Жи ба о, 05.02.2012. 
http://russian.people.com.cn/31520/7719825.html
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բ նա կա նա բար, բա շար ալ–Ա սա դը և իր կողմ նա կից ներն 
իրենց գո հու նա կու թյունն ար տա հայ տե ցին Ռու սաս տա նի և Չի
նաս տա նի վե տոյի առն չու թյամբ: սա կայն այն ար ժա նա ցավ ոչ 
մի այն ԱմՆ–ի (Ֆ րան սի այի, մեծ բրի տա նի այի և Ապլ–ի)129, 
այլև սի րի ա կան « մու սուլ ման եղ բայր նե րի» ցա սում նա լից ար
ձա գան քին, որոնք Ռու սաս տա նին, Չի նաս տա նին ու իրա նին 
ան վա նե ցին սի րի այի խա ղաղ բնակ չու թյան «ս պա նու թյուն նե րի 
մեղ սա կից ներ»` մե ղադ րե լով նրանց Ասա դի վար չախմ բին ցու
ցա բեր վող քա ղա քա կան «ա ջակ ցու թյան» և « զեն քի առաք ման» 
մեջ130: ԱմՆ–ի պետ քար տու ղար Հիլ լա րի Քլին թո նը քն նա դա տու
թյան են թար կեց Ռու սաս տա նին ու Չի նաս տա նին դա մաս կո սի 
դեմ մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու գոր ծում Ախ–ին խո չըն դոտ ներ հա
րու ցե լու մեջ, այն դեպ քում, երբ ավե լի քան 60 պե տու թյուններ 
մտա դիր էին իրենց « խա ղա ղա սի րա կան առա քե լու թյուն նե րը» 
տե ղա կայել սի րի ա յում131: ԱմՆ–ի պետ քար տու ղա րը կոչ էր անում 
« ժո ղովր դա վա րա կան սի րի այի բա րե կամ նե րին» հա մախմ բել 
իրենց ջան քերն ընդ դի մու թյա նը ցու ցա բեր վող աջակ ցու թյան 
գոր ծում132: 

Վե տոյի խն դի րը, որը մոսկ վան ու պե կի նը դրե ցին սի րի այի 
վե րա բե րյալ մԱկ–ի Ախ–ի բա նաձ ևի վրա, քն նարկ վեց նաև 
2012 թ. փետր վա րի 14–ին ԱմՆ–ի նա խա գահ բա րաք Օբա
մայի, փոխ նա խա գահ Ջո բայ դե նի և ԱմՆ–ի այլ բարձ րաս տի
ճան պաշ տո նյա նե րի հետ ՉԺՀ–ի փոխ նա խա գահ սի Ծին պի նի 
հետ բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում: պետ քար տու ղա րու թյու
նում բայ դե նը նշեց, որ ԱմՆ–ը կտ րա կա նա պես հա մա ձայն չէ 
« բա շար ալ–Ա սա դի վար չախմ բի կող մից իրա կա նաց վող դա
ժան բռ նու թյան» վե րա բե րյալ բա նաձ ևի վրա մոսկ վայի և պե կի
նի դրած վե տոյի հետ133: 

129  tony caron, russia and china challenge the West on Syria: What Implications for 
Iran? time, uSA, 06.02.2012. 

       http://world.time.com/2012/02/06/russia–and–china–challenge–the–west–on–
syria–what–implications–for–iran/

130  «Б рат ья му суль ма не» кри ти ку ют Рос си ю, Ки тай и Иран, cyberpresse.ca, Ка на
да, 07.02.2012. http://www.inosmi.ru/asia/20120207/185167442.html

131  clinton blasts russia, china for Opposing Action on Syria, uSA today, uSA, 
25.02.2012. http://www.usatoday.com/news/world/story/2012–02–24/syria–tunis–
conference/53231034/1

132 tony caron, նշվ. աշխ., էջ 1: 
133  Ро бин сон Дэн, Бе лый дом выс ту па ет за отк ры тое об суж де ние раз но

г ла сий меж ду Ва шинг то ном и Пе ки ном, Но вос ти « Го ло са Аме ри ки», 
15.03.2012. http://www.voanews.com/russian/news/Obama–china–Syria–
correction–2012–02–15–139342898.html
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սա կայն սի րի ա կան ճգ նա ժա մի եր կա րաձգ մա նը զու գա հեռ 
պե կի նում ան հրա ժեշտ համարեցին բա նակ ցու թյուն ներ վա
րել և կա պեր հաս տա տել հա կա մար տող կող մե րի հետ: սի րի ա
կան ընդ դի մու թյան պատ վի րա կու թյունն այ ցե լեց Չի նաս տան և 
փետր վա րի 9–ին հան դի պում ու նե ցավ ՉԺՀ–ի փո խարտ գործ
նա խա րար Չժայ Ցզյու նի հետ: ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ը հայ տա րա րեց, որ 
« կա պեր ու շփում ներ կպահ պա նի սի րի այի հա մա պա տաս խան 
ընդ դի մա դիր խմ բա վո րում նե րի հետ»134: 

Փետր վա րի 17–18–ը Չի նաս տա նի կա ռա վա րու թյան հա տուկ 
պատ վի րակ, փո խարտ գործ նա խա րար Չժայ Ցզյու նը սի րի ա 
կա տա րած այ ցի ըն թաց քում հան դի պում ներ ու նե ցավ նա խա
գահ բա շար ալ–Ա սա դի, արտ գործ նա խա րար Վա լիդ ալ–մո ւալ
լի մի, վեր ջի նիս տե ղա կա լի, ինչ պես նաև սի րի ա կան ընդ դի մու
թյան պա տաս խա նա տու պաշ տո նյա նե րի հետ: Հան դի պում նե
րի ավար տին տր ված մամ լո ասու լի սին չին դի վա նա գե տը նշեց, 
որ չի նա կան կող մը սի րի ա կան կա ռա վա րու թյանն ու երկ րի 
տար բեր քա ղա քա կան ու ժե րին կոչ է անում դա դա րեց նել քա
ղա քա ցի նե րի դեմ իրա կա նաց վող բո լոր տե սա կի բռ նու թյուն նե
րը, վե րա կանգ նել կա յու նու թյունն ու հա սա րա կա կան բնա կա
նոն կար գե րը135:

 մի ա ժա մա նակ ԱմՆ–ը Չի նաս տա նին կոչ արեց փետր վա րի 
24–ին մաս նակ ցել Թու նի սում « սի րի այի բա րե կամ նե րի» հա մա
ժո ղո վին, որին հրա վիր ված էին ավե լի քան 70 եր կիր136: « սի
րիայի բա րե կամ նե րի» հա մա ժո ղո վի (ո րն առա ջին ան գամ հա
վաք վել էր իբրև մի ա վո րող դա շինք) մաս նա կից ներն Ասա դին կոչ 
արե ցին ան հա պաղ վերջ դնել արյու նա հե ղու թյանն ու թույ լատ րել 
մար դա սի րա կան օգ նու թյուն տրա մադ րել ապս տամբ նե րի դեմ 
հաշ վե հար դար նե րից տու ժած շր ջան նե րին137: սա կայն փետր վա
րի 23–ին ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ն հայ տա րա րեց, որ Չի նաս տա նը չի մաս
նակ ցի « սի րի այի բա րե կամ ե րկր նե րի» հետ փետր վա րի 24–ին 

134  catherine belton, Joshua chaffin, Abigail fielding–Smith, china reveals Syria 
Opposition Visit, the financial times, Great britain, 09.02.2012. http://www.
ft.com/cms/s/8e905e1a–524c–11e1–a155–00144feabdc0Authorised=false.
html?ilocation=http%3A%2f%2fwww.ft.com%2fcms%2fs%2f0%2f8e905e1a–
524c–11e1–a1 55–00144feabdc0.html&ireferer=#axzz1lltG eqmu

135  С пе ци аль ный пос лан ник пра ви тельст ва Ки тая Чжай Цзюнь на нес ви
зит в Си ри ю, Жэнь минь Жи ба о, 19.02.2012. http://russian.people.com.
cn/31520/7733054.html

136  С ША приз ва ли Ки тай при нять учас тие во вст ре че «д ру зей Си ри и», ВЗГ ЛЯД.
РУ, 21.02.2012. http://vz.ru/news/2012/2/21/563127.html

137 clinton blasts russia, նշվ. աշխ., էջ 1: 
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նա խա տես ված հան դիպ մա նը138: ի պա տաս խան՝ ԱմՆ–ի պետ
քար տու ղա րու թյան պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ մարկ Տո նե րը 
վս տա հեց րեց, որ « մի ջազ գային հան րու թյունն իր դիր քո րո շու մը 
կհասց նի Ասա դին առանց Ռու սաս տա նի և Չի նաս տա նի մաս
նակ ցու թյան»139: 

Փաս տենք, որ այ նո ւա մե նայ նիվ, մար տի 6–ին ՉԺՀ–ի արտ
գործ նա խա րար Յան Ցզե չին Ժո ղովր դա կան ներ կա յա ցու ցիչ
ների Հա մա չի նա կան հա մա ժո ղո վի 11–րդ գու մար ման 5–րդ 
նստա  շրջա նի շր ջա նակ նե րում հայ տա րա րեց, որ պե կի նը սերտ 
կա պեր է պահ պա նում ԱմՆ–ի հետ`  սի րի այի և իրա նի խն դիր
նե րի շուրջ140: 

Փետր վա րի 28–ին Ժն ևում մար դու իրա վունք նե րի գծով 
մԱկ–ի խորհր դի 19–րդ նս տաշր ջա նի շր ջա նակ նե րում սի րի ա
կան հար ցի արա գաց ված լսում նե րի ըն թաց քում չի նա կան պատ
վի րա կու թյան ներ կա յա ցուց չի տե ղա կալ Ցի սյաո սյան սի րի այի 
կա ռա վա րու թյանն ու քա ղա քա կան բո լոր խմ բա վո րում նե րին կոչ 
արեց ան հա պաղ և հա մա կող մա նի ո րեն դա դա րեց նել բռ նու թյուն
ներն ու հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կետ նե րում վե րա կանգ նել երկ
րի կա յու նու թյունն ու հա սա րա կա կան բնա կա նոն կար գե րը: Ցի 
սյաո սյա նի հա մա ձայն` մի ջազ գային հան րու թյու նը պար տա վոր է 
հար գել սի րի այի ինք նա վա րու թյու նը, ան կա խու թյու նը, մի աս նա
կա նու թյունն ու տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը, սի րի ա կան 
ժո ղովր դի ինք նու րույն ընտ րու թյու նը, ինչ պես նաև տար բեր կող
մե րի միջև քա ղա քա կան երկ խո սու թյան ար դյունք նե րը: ուս տի Չի
նաս տա նը հան դես է գա լիս սի րի այի դեմ ռազ մա կան մի ջամտու
թյա նը կամ « վար չախմ բի հար կադ րա կան հե ռաց մանը»141: 

ինչ վե րա բեր ում է սի րի այի նոր սահ մա նադ րու թյան նա
խագծի վե րա բե րյալ հան րաք վե ի ար դյունք նե րին և սի րի այի 
նկատ մամբ մԱկ–ի մար դու իրա վունք նե րի գծով խորհր դի գոր
ծո ղու թյուն նե րին, ապա ըստ ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի ներ կա յա ցու ցիչ Հուն 
լեյի` փետր վա րի 28–ի հայ տա րա րու թյան, պե կի նը հու սով էր, որ 

138  КНР не бу дет участ во вать в ту нисс кой вст ре че «Д ру зей Си ри и», Те лег ра
фистъ, 23.02.2012. http://telegrafist.org/2012/02/23/5070/

139  С ША счи та ют, что мир до не сет до Аса да свою по зи цию и без РФ и Ки та я, 
Те лег ра фистъ, 24.02.2012. http://telegrafist.org/2012/02/24/5073/

140  Ки тай и США под дер жи ва ют тес ные кон так ты по воп ро сам Си рии и Ира
на – гла ва МИД КНР, russian.News.cn, 06.03.2012. http://russian.news.cn/
dossiers/2012–03/06/c_131449381.htm

141  Предс та ви тель Ки тая приз ва ла пра ви тельст во и раз лич ные по ли ти чес кие 
груп пы Си рии прек ра тить на си ли е, Жэнь минь Жи ба о, 29.02.2012. http://
russian.people.com.cn/31520/7743560.html



ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ. ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐ

96

բո լոր շա հագր գիռ կող մե րը ջան քեր կգոր ծադ րեն սի րի ա յում լար
վա ծու թյան թու լաց ման ուղ ղու թյամբ, և նոր սահ մա նադ րու թյան 
ըն դու նու մը կն պաս տի բա րե փո խու մնե րի գոր ծըն թա ցի առաջ
խա ղաց մանն ու սի րի ա յում երկ խո սու թյան կա յաց մա նը142: 

իր կող մից Չի նաս տա նի ԱգՆ–ն մար տի 4–ին սի րի այի հա կա
մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր ման վե րա բե րյալ սե փա կան վեց 
կե տա նոց առա ջար կու թամբ հան դես եկավ: Այն իր մեջ բռնու
թյուն ներն ան հա պաղ դա դա րեց նե լու, քա ղա քա կան եր կխո սու
թյուն սկ սե լու, մար դա սի րա կան օգ նու թյան տրա մադ րումն ապա
հո վե լու կոչ էր պա րու նա կում` ուղղ ված մի ա ժա մա նակ սի րի ա կան 
կա ռա վա րու թյա նը և ընդ դի մու թյա նը: Նշ վում էր նաև ճգ նա ժա մի 
քա ղա քա կան կար գա վոր ման գոր ծում արա բա կան երկր նե րին ու 
Ապլ–ին աջակ ցե լու Չի նաս տա նի պատ րաս տա կա մու թյան մա
սին143: պե կի նը նաև մի ջազ գային կար միր խա չի կո մի տե ի մի ջո
ցով սի րի ա կան ժո ղովր դին 2 մլն ԱմՆ դո լա րի ար տա կարգ մար
դա սի րա կան դրա մա կան օգ նու թյուն տրա մադ րե լու վե րա բե րյալ 
որո շում էր ըն դու նել144: ի դեպ՝ Չի նաս տանն առա ջին երկր նե րից 
էր, որը մար դա սի րա կան օգ նու թյուն (5 մլն ԱմՆ դո լար և 30 մլն 
յո ւան) տրա մադ րեց ոչ մի այն Եգիպ տո սին, Թու նի սին, այլև սի
րի ային145: 

ու շագ րավն այն է, որ ար դեն իսկ մար տի 21–ին մԱկ–ի Ախ–ը 
մի ա ձայն ըն դու նեց սի րի ա յում իրադ րու թյան կար գա վոր ման 
նպա տա կով հա տուկ պատ վի րակ Քո ֆի Ան ա նի առաջ քա շած 
առա ջարկ նե րի « լի ա կա տար պաշտ պա նու թյունն» ար տա հայ տող 
հայ տա րա րու թյու նը, այդ թվում՝ 6 կե տը, որոնց մեծ մա սը համ
ընկ նում էր չի նա կան կող մի առա ջարկ նե րի հետ146: 

ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի ներ կա յա ցու ցիչ Յան Ցզե չին և դես պան լի 
խուա սի նը մար տի 6–7–ը այ ցե լե ցին սի րի ա, որ տեղ հան դի պում
ներ ու նե ցան սի րի ա կան ար տա քին քա ղա քա կան գե րա տես չու
թյան ղե կա վար Վա լիդ ալ–մո ւալ լի մի, վեր ջի նիս տե ղա կալ Ահ մեդ 
Ար նու սի և սի րի ա կան ընդ դի մա դիր խմ բա վո րում նե րի պա տաս

142  Предс та ви тель МИД КНР о ре зуль та тах ре фе рен ду ма по про ек ту но вой конс
ти ту ции Си рии и ак ции СПЧ ООН в от но ше нии Си ри и, Жэнь минь Жи ба о, 
29.02.2012. http://russian.people.com.cn/31521/7743545.html

143 ruan Zongze, նշվ. աշխ., էջ 1:
144  Пра ви тельст во Ки тая пре дос та вит экст рен ную гу ма ни тар ную по мощь си

рийс ко му на ро ду, Жэнь минь Жи ба о, 10.03.2012. http://russian.people.com.
cn/31521/7754024.html

145  Yao Kuangyi, the upheaval in the Middle east and china’s Middle east policy, նշվ. 
աշխ., էջ 18:

146 ruan Zongze, նշվ. աշխ., էջ 1:
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խա նա տու դեմ քե րի հետ: կող մե րը կար ծիք ներ փո խա նա կե ցին 
սի րի այի ըն թա ցիկ իրադ րու թյան վե րա բե րյալ և քն նար կե ցին 
սի րի ա կան խնդ րի կար գա վոր ման ու ղի նե րը147: սի րի ա կան նա
խա րա րն ընդ գծեց, որ դա մաս կո սը ող ջու նում է բռ նու թյան (ան
կախ, թե որ կող մից է այն բխում) դա դա րեց ման, հու մա նի տար 
ոլոր տում մԱկ–ին ցու ցա բեր վող աջակ ցու թյան, մԱկ–ի գլ խա վոր 
քար տու ղա րի պատ վի րա կի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան, երկ րում 
սկս ված բա րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի արա գաց ման և երկ խո
սու թյան հաս տատ ման ան հրա ժեշ տու թյան կո չե րի վրա հիմն ված 
չի նա կան նա խա ձեռ նու թյու նը148: 

Հարկ է նշել, որ ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի ներ կա յա ցուց իչ Յան Ցզի չե նի և 
դես պան լի խո ւա սի նի` սի րի ա կա տա րած այ ցից հե տո չի նա կան 
ար տա քին գե րա տես չու թյան ղե կա վա րի օգ նա կան Չժան մինն 
ուղ ևոր վեց սաու դյան Արա բի ա, Եգիպ տոս և Ֆրան սի ա149: իսկ 
ապ րի լի 11–ին պե կի նում ՉԺՀ–ի նա խա գահ Հու Ձին թաոն հան
դի պեց Թուր քի այի վար չա պետ Ռե ջեփ Թայեփ էր դո ղա նի հետ: 
Հան դի պումն ան ցավ լար ված մթ նո լոր տում` կապ ված սի րի այի 
նկատ մամբ լրա ցու ցիչ պատ ժա մի ջոց ներ մտց նե լու նպա տա կով 
Ան կա րայի առա ջար կու թյան հետ, որը խս տո րեն դա տա պարտ
վեց պե կի նի կող մից150: 

Հու նի սի 5–ին ՆԱ ՏՕ–ի ռազ մա ծո վային խմ բա վո րու մը զո րա
վար ժու թյուն ներ սկ սեց սի րի այի սահ մա նա մերձ Ար ևե լյան մի
ջերկ րա ծո վյան շր ջա նում: Ըստ պաշ տո նա կան լե գեն դի` ու սում
նա վար ժանք նե րի ըն թաց քում նա խա տես վում էր Թուր քի այից, 
գեր մա նի այից և Ֆրան սի այից երեք արա գըն թաց հա ծա նա վի 
մաս նակ ցու թյամբ «ա հա բեկ չու թյան դեմ պայ քա րի հետ կապ ված 
հնարք ներ» կի րա ռել151: 

կարճ ժա մա նակ ան ց մի ջազ գային, մաս նա վո րա պես իրա նա
կան, իս րայե լա կան, արա բա կան Զլմ–նե րի` հու նի սի 19–ի հա ղոր
դագ րու թյուն նե րի հա մա ձայն` սի րի այի տա րած քում հա մա տեղ 
147  П редс та ви тель гла вы МИД КНР по се ща ет Си ри ю, russian.News.cn, 

08.03.2012. http://russian.news.cn/world/2012–03/08/c_131453904.htm
148  Гла ва МИД САР по лу чил пись мен ное пос ла ние сво е го ки тайс ко го кол ле ги, 

СА НА, Да маск, 07.03.2012. http://www.sana.sy/rus/325/2012/03/07/404840.
htm

149   Раз ре ше ние си рийс ко го кри зи са: не об хо ди мо при дер жи вать ся ст ра те гии 
« шаг впе ред», Жэнь минь Жи ба о, Ки тай, 12.03.2012. http://russian.people.
com.cn/95181/7755167.html

150  peter Mattis, china fêtes turkish leader as beijing recognizes Ankara’s Growing 
role, china brief, the Jamestown foundation, Vol. XII, Issue 8, 12.04.2012, p. 2.

151  Рос сия нап ра ви ла че ты ре ко раб ля к бе ре гам Си ри и, Из вес ти я, 10.07.2012. 
http://izvestia.ru/news/529951 
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մար տա վա րա կան զո րա վար ժու թյուն ներ էին նա խա պատ րաս
տում ան ցկաց նել Չի նաս տա նը, իրա նը, սի րի ան, Ռու սաս տա նը` 
իրենց մասշ տաբ նե րով ան նա խա դեպ մԱ–ի պատ մու թյան մեջ: 
Վճ ռա կա նու թյուն դրս ևո րե լով սի րի ա յում գոր ծող վար չախմբի 
պաշտ պա նու թյան հար ցում՝ վե րոն շյալ երկր ներն այդ պի սով կա
րող էին հան դես գալ սի րի ա կան հա կա մար տու թյան նկատ մամբ 
մի ջազ գային մի ջամ տու թյան դեմ: Ըստ լրատ վա մի ջոց նե րի` Չի
նաս տանն ան գամ դի մել էր եգիպ տա կան իշ խա նու թյուն նե րին` 
հու նի սի վեր ջին սո ւե զի ջրանց քով 12 ռազ մա նա վի նա վար կու մը 
թույ լատ րե լու հա մար: մանյով րե րին պետք է մաս նակ ցե ին մոտ 
90000 զին ծա ռայող, 400 ինք նա թիռ, ինչ պես նաև ռազ մա նա
վեր152: սա կայն օրեր ան ց Չի նաս տա նի ԱգՆ–ն հայ տա րա րեց, 
որ այդ հա ղոր դագ րու թյունն ան հիմն է: Ավե լի վաղ այդ տե ղե
կու թյունը հեր քել էին սի րի այի նա խա գա հի քա ղա քա կան և տե
ղե կատ վա կան հար ցե րով օգ նա կան բու սեյ նա շաա բա նը և Ռու
սաս տա նի պՆ–ը153: 

 Հու նի սի 30–ին՝ Ժն ևում արտ գործ նա խա րար նե րի հան դիպ
մա նը, քն նարկ վեց մԱկ–ի հա տուկ պատ վի րակ Քո ֆի Ան ա նի 
առա ջար կը` սի րի ա յում ազ գային մի աս նու թյան կա ռա վա րու թյան 
ստեղծ ման մա սին, որի մեջ առա ջարկ վում էր ընդ գր կել ինչ պես 
ընդ դի մու թյան, այն պես էլ բա շար ալ–Ա սա դի վար չա կար գի կողմ
նա կից նե րին: Նա խա տես վում էր նոր կա ռույ ցից բա ցա ռել այն 
ան ձանց, «ո րոնց ներ կա յու թյու նը կա րող էր բար դաց նել իշ խա
նու թյու նը հանձ նե լու, հաշ տու թյուն և կա յու նու թյուն հաս տա տե լու 
գոր ծըն թա ցը»: դժ վար չէր կռա հել, որ խոս քը Ասա դի մա սին էր: 
Ժն ևյան հան դիպ մա նը մաս նակ ցե լու էին մԱկ–ի Ախ–ի ան դամ
նե րը` Ռու սաս տա նը, ԱմՆ–ը, մեծ բրի տա նի ան, Չի նաս տա նը և 
Ֆրան սի ան, ինչ պես նաև Եմ–ը, Թուր քի ան, իրա քը, Քու վեյ թը և 
Քա թա րը: Հան դիպ մա նը մաս նակ ցե լու հրա վեր չէ ին ստա ցել ինչ
պես սի րի ա կան ընդ դի մու թյան, այն պես էլ սի րի այի նա խա գա հի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը154: 

Ն շենք, որ Չի նաս տա նը հրա ժար վեց մաս նակ ցելուց նաև հու
լի սի 6–ին Փա րի զում « սի րի այի բարե կամ նե րի խմ բի» հան դիպ
152  Иран, Си ри я, Рос сия и Ки тай про ве дут круп ней шие уче ния в ис то рии Ближ

не го Вос то ка: Из ра иль се год ня, regnum, 21.06.2012. http://pda.regnum.ru/
news/sport/1544175.html 

       Ըստ տե ղե կու թյուն նե րի՝ այդ նա վե րը պետք է ուղղ վե ին սի րի ա կան Տար տուս 
նա վա հան գիստ: 

153  Չի նաս տա նի ԱգՆ–ն հեր քել է սի րի ա յում խո շոր զո րա վար ժու թյուն ներ ան ց
կաց նե լու լու րե րը, 1in.am, 20.06.2012.

154 Ко фи Ан нан пред ло жит соз дать в Си рии но вую власть, Из вес ти я, 28.06.2012. 
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մա նը՝ հայ տա րա րե լով, որ ան հրա ժեշտ է ջան քե րը կենտ րո նաց
նել ժն ևյան հան դիպ ման ար դյունք նե րի* վե րա բե րյալ ձեռք  բեր
ված պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի իրա գործ ման ուղ ղու թյամբ: 
Հու լի սի 7–ին ՉԺՀ–ի ԱգՆ–ի պաշ տո նա կան ներ կա յա ցու ցիչ լյու 
Վեյ մի նը, մեկ նա բա նե լով « սի րի այի բա րե կամ նե րի խմ բի» հան
դիպ ման վե րա բե րյալ ԱմՆ–ի պետ քար տու ղար Հ. Քլին թո նի հայ
տա րա րու թյու նը, որի հա մա ձայն՝ Չի նաս տանն ու Ռու սաս տա նը 
« կան խում են ճգ նա ժա մի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցը», հայ տա
րա րեց, որ սի րի այի նկատ մամբ Չի նաս տա նի դիր քո րոշ ման քն
նա դա տու թյունն ԱմՆ–ի կող մից անըն դու նե լի է155: Ավե լին՝ ՉԺՀ–ի 
ԱգՆ–ի մի ջազ գային պայ մա նագ րե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
բաժ նի խորհր դա կան լոն Ճոուն նշեց, որ Արև մուտ քը, ձգ տե լով 
զս պել սի րի այի վար չախմ բին, ի չիք է դարձ նում երկ րում հա կա
մար տու թյան խա ղաղ կար գա վոր ման բո լոր փոր ձե րը156:

 Հոկ տեմ բե րի 31–ին՝ պե կի նում այ ցե լու թյան մեջ գտն վող սի
րիայի գծով մԱկ–ի Ապլ–ի հա տուկ ներ կա յա ցու ցիչ լախ դար 
բրա հի մի հետ բա նակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում, ՉԺՀ–ի արտ
գործ նա խա րար Յան Ցզե չի նը հայ տա րա րեց, որ Չի նաս տա նը 
հետ ևո ղա կան և կա յուն դեր է խա ղում սի րի ա կան ճգ նա ժա մի 
ուղ ղու թյամբ` հան դես գա լով չորս կե տե րից բաղ կա ցած առա
ջար կու թյամբ157: Վեր ջի նիս հա մա ձայն` նա խա տես վում էր սի րի
ա յում կրա կի և մար տա կան բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի փու լային 
դա դա րե ցում` սկզբում շր ջան նե րում, այ նու հետև` երկ րի ողջ 
տա րած քում. լ. բ րա հի մի և մի ջազ գային հան րու թյան աջակ
ցու թյամբ ան ցում ային ղե կա վար մարմ նի հետ կապ ված «ճա
նա պար հային քար տե զի» պատ րաստ ման գոր ծում շա հագր գիռ 

*   Հու նի սի 30–ի Ժն ևի հա մա ժո ղո վին մաս նակ ցում էին մԱկ–ի Ախ–ի մշ տա կան 
ան դամ հինգ պե տու թյուն նե րի` Թուր քի այի, Քու վեյ թի, Քա թա րի, իրա քի նա
խա րար նե րը, մԱկ–ի, Ապլ–ի և Եմ–ի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Արտ գործ նա խա
րար նե րը հա մա ձայ նու թյան եկան սի րի ա յում ան ցում ային կա ռա վա րու թյուն 
հաս տա տե լու և բա շար ալ–Ա սա դի հրա ժա րա կա նը չպա հան ջե լու հար ցում: 
Չի նաս տա նը չէր մաս նակ ցել Թու նի սում փետր վա րին և Թուր քի ա յում` ապ
րի լին տե ղի ու նե ցած հա մա ժո ղով նե րին: Այս մա սին տե՛ս china not to Attend 
upcoming Syria Meeting, china.org.cn, 5.07.2012. http://www.china.org.cn/
world/2012–07/05/content_25828411.htm 

155  МИД Ки та я: Кри ти ка со сто ро ны США в от но ше нии по зи ции КНР по Си рии неп
ри ем ле ма, Го лос Рос си и, 7.07.2012. http://rus.ruvr.ru/2012_07_07/80614877/

156  Ки тай: Раз ре ше нию си рийс ко го кри зи са пре пятст ву ет За пад, ВЗГ ЛЯД.РУ, 
04.08.2012. http://vz.ru/news/2012/8/4/591876.html

157  Ки тай го тов сов мест но с за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми при ла гать об щие 
уси лия для со дейст вия ско рей ше му ре ше нию си рийс ко го воп ро са–МИД КНР, 
russian.china.org.cn, 07.11.2012. http://russian.china.org.cn/china/txt/2012–
11/07/content_27037487.htm
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բո լոր կող մե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյուն, ժն ևյան 
« գոր ծո ղու թյուն նե րի խմ բի» վե րա բե րյալ հու շագ րի իրա կա նաց
ման գոր ծում մի ջազ գային հան րու թյան աջակ ցու թյուն, սի րի ա
կան ժո ղովր դին մար դա սի րա կան օգ նու թյան ցու ցա բեր ման ակ
տի վա ցում: Թվարկ ված մի ջո ցա ռում նե րի իրա գոր ծու մը պետք է 
ապա հո վե ին ինչ պես երկ րի իշ խա նու թյուն նե րը, այն պես էլ ընդ
դի մա դիր խմ բա վո րում նե րը158: 

2013 թ. հուն վա րի 6–ին ՉԺՀ–ի խոս նա կը հայտ նեց, որ Չի նաս
տա նը կող ջու նի բռ նու թյուն նե րի դա դա րեց ման նպա տա կով սի
րի այի հա կա մար տող կող մե րի ըն դու նած ցան կա ցած որո շում159: 
Հուն վա րի 8–ին ՉԺՀ–ի արտ գործ նա խա րա րը սի րի ա կան խնդրի 
շուրջ հե ռա խո սային զրույց ու նե ցավ մԱկ–Ա պլ մի աս նա կան հա
տուկ ներ կա յա ցու ցիչ լախ դար բրա հի մի հետ` պե կի նի ամուր 
աջակ ցու թյու նը հայտ նե լով նրա միջ նոր դա կան ջան քե րին160: 
ՉԺՀ–ի արտ գործ նա խա րար Յան Ցզի ե չին 2013 թ. փետր վարի 
6–ին սի րի այի փո խարտ գործ նա խա րար Ֆեյ սալ ալ–մաք դա դի 
հետ պե կի նում ու նե ցած հան դիպ ման ըն թաց քում՝ կոչ արեց սի
րի ա կան հա կա մար տու թյան բո լոր կող մե րին հնա րա վո րինս սեղմ 
ժամ կետ նե րում սկ սել քա ղա քա կան երկ խո սու թյու նը` գտ նե լով, 
որ իրադ րու թյու նը «կ րի տի կա կան փու լի» է հա սել: Նա խորդ օրը 
Եգիպ տո սում ՉԺՀ–ի դես պա նը (Song Aiguo) կա հի րե ում հան դի
պել էր « սի րի այի Ընդ դի մա դիր Ազ գային կոա լի ցի այի» և « Հե
ղա փո խա կան ու ժե րի» նա խա գահ Ահ մեդ մո ւազ ալ–խա թի բին` 
նշե լով, որ Չի նաս տա նը հետ ևում է Ալ–խա թի բի վեր ջին շր ջա նի 
դի վա նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյա նը սի րի ա կան խնդ րի կար գա
վոր ման ուղ ղու թյամբ և հույս ու նի, որ սի րի ա կան հա կա մար տու
թյան բո լոր կող մե րը հետ ևո ղա կան և հա վա սար հի մունք նե րով 
բա նակ ցու թյուն նե րի և խորհր դակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով քա ղա
քա կան հա մա կող մա նի երկ խո սու թյան և կար գա վոր ման կհաս
նեն161: Չին դի վա նա գե տը հոր դո րեց սի րի ա կան հա կա մար տող 
կող մե րին քա ղա քա կան ան ցու մային գոր ծըն թա ցը վա րել սի րի

158  Оче ред ная пресс–кон фе рен ция 1 но яб ря 2012г. у офи ци аль но го предс та ви
те ля МИД КНР Хун Лэ я, Ге не раль но е  Кон сульст во  Ки тайс кой  На род ной  Рес
пуб ли ки в г. Ха ба ровс ке, 01.11.2012. http://www.chinaconsulate.khb.ru/rus/
fyrth/t985099.htm

159  china Welcomes Generally Accepted Solution for Syria, china daily, 07.01.2013. 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013–01/07/content_16092875.htm

160  chinese fM talks with uN–Al envoy on Syria in phone, china daily, 08.01.2013. 
http://www.chinadaily.com.cn/china/2013–01/08/content_16096603.htm

161 beijing calls for Syria political transition, china daily, 07.02.2013. 
     http://www.chinadaily.com.cn/china/2013–02/07/content_16209754.htm
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այի վե րա բե րյալ գոր ծո ղու թյուն նե րի խմ բի ըն դու նած ժն ևյան հու
շագ րի ոգուն հա մա պա տաս խան162:

 Այս պի սով՝ Չի նաս տանն իրեն դրս ևո րեց իբրև մի ջազ գային 
հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա րար նոր մե րի պաշտ պա նու թյամբ 
հան դես եկող և գլո բալ կա ռա վար ման գոր ծե րին մաս նակ ցող ու 
պա տաս խա նատ վու թյուն ստանձ նող մեծ տե րու թյուն: ՉԺՀ–ն, սի
րի ա կան ճգ նա ժա մի ողջ ըն թաց քում ամուր կանգ նե լով սի րի այի 
ազ գային ինք նիշ խա նու թյան պաշտ պա նու թյան դիր քե րում, ամ
բող ջո վին բա ցա ռեց որ ևէ հիմ քով, այդ թվում` մար դու իրա վունք
նե րի ոտ նա հար ման պատ ճա ռա բա նու թյամբ երկ րի ներ քին գոր
ծե րին մի ջամ տու թյան հնա րա վո րու թյու նը: պե կի նում գտ նում են, 
որ սի րի այի ապա գան պետք է որո շի սե փա կան ժո ղո վուր դը, սի
րի ան ան ձամբ պետք է լու ծի իր ներ քին տա րա ձայ նու թյուն նե րը 
և քա ղա քա կան երկ խո սու թյան մի ջո ցով ազ գային կա յու նու թյուն 
հաս տա տի երկ րում163: Ըստ պե կի նի՝ Աֆ ղանս տա նի ու իրա քի 
դեպ քե րը ցույց տվե ցին, որ դր սից պար տադր ված վար չախմ բի 
փո փո խու թյու նը չի հան գեց նում ցան կա լի ար դյուն քի: Այդ պատ
ճա ռով Չի նաս տա նը չի ցան կա նում հրա ժար վել բա նակ ցու թյուն
նե րի միջ նոր դի դե րից, որին վս տա հում է Ասա դը164: 

պե կի նում կար ծում են, որ սի րի ա կան վար չախմ բի ան կու մը 
կա րող է առա վել ծանր հետ ևանք նե րի հան գեց նել, քան ներ կայիս 
քա ղա քա կան ճգ նա ժա մը: Տաս նյակ հա զա րա վոր քա ղա քա ցի նե
րի մահ վան փաս տը մեծ ող բեր գու թյուն գնա հա տե լով հան դերձ՝ 
պե կի նում են թադ րում են, որ ար ևմ տյան երկր նե րը թե րագ նա հա
տում են իս լա մա կան ար մա տա կան նե րի իշ խա նու թյան գա լու կամ 
երկ րում իշ խա նու թյան հնա րա վոր վա կո ւու մի առա ջաց ման հետ
ևանք նե րը165: ու շագ րավն այն է, որ ըստ «Global times» օրա թեր
թի` «Ար ևե լյան Թուր քես տա նի Ազա տագ րա կան շարժ ման» (etIM) 
մար տիկ նե րը սի րի ա յում պայ քա րում են ընդ դի մու թյան կող մից: 
Վեր ջին ներս 2012 թ. մայիս ամ սից սի րի ա են տե ղա փոխ վել Ասա
դի վար չախմ բի դեմ պայ քա րում Ալ–Ղաի դային և ծայ րա հե ղա կան 
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րին մի ա նա լու նպա տա կով166:

162  china urges Widely Accepted Syrian Solution, china daily, 06.02.013. http://
www.chinadaily.com.cn/china/2013–02/06/content_16209461.htm

163  china Opposes foreign Intervention in Syria: fM, Xinhua, beijing, 24.05.2011. 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2011–05/24/content_12572110.htm 

164  Ф ранк Зи рен, Из ме нить пра ви ла иг ры, handelsblatt, Гер ма ни я, 11.02.2012. 
http://www.inosmi.ru/asia/20120211/185634731.html 

165 Та ви тов В., նշվ. աշխ., էջ 1:
166  uyghurs fighting in Syria, Al–Manar, 29.10.2012. http://www.almanar.com.lb/

english/adetails.php?eid=72711&frid=31&seccatid=91&cid=31&fromval=1 
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 պե կի նում հա մոզ ված են, որ Ասա դի պաշ տո նա թո ղու թյու նը չի 
հան գեց նի երկ րում իրա կա նաց վող բռ նու թյուն նե րի դա դա րեց
մա նը: սի րի ա կան իրա դար ձու թյուն նե րում նրանք տես նում են ոչ 
թե բռ նա կա լի և ապս տամբ նե րի, այլ զին ված խմ բա վո րում նե րի 
միջև պայ քար, որում չի կա րե լի որ ևէ կող մին նա խա պատ վու թյուն 
տալ167: Այդ պատ ճա ռով էլ սի րի ա կան ճգ նա ժա մում չի նա ցի ներն 
ընտ րու թյուն են անում առ կա ստա տուս ք վոյի և ոչ թե ան կան խա
տե սե լի ապա գայի պաշտ պա նու թյան օգ տին:

Հարկ է ն կա տել, որ պե կի նը հազ վա դեպ է դի մում մԱկ–ի Ախ–
ո ւմ վե տոյի օգ տա գործ մա նը, որի հետ կապ ված շար ժա ռիթ նե րը 
տա տան վում են ներ քին քա ղա քա կան և տն տե սա կան նկա տա
ռում նե րից մինչև աշ խար հա ռազ մա վա րա կան հաշ վարկ նե րը: 
պե կի նում են թադ րում են, որ Արև մուտ քի մի ջամ տու թյան սահ
մա նա փա կու մը տա րա ծաշր ջա նում կա րող է ծա ռայել իրենց շա
հե րին: «Չ հա մա ձայ նե լով» Արև մուտ քի հետ և օգտ վե լով վե տոյի 
իրա վուն քից, դի մե լով իր հաս ցե ին լուրջ քն նա դա տու թյան հետ 
բախ վե լու ռիս կին՝ պե կինն ըստ էու թյան փոր ձում է կան խել մԱ–ո ւմ 
նոր իրա վի ճա կի ձևա վոր ման վրա Արև մուտ քի ազ դե ցու թյու նը168: 
մա նա վանդ որ մԱ–ի երկր նե րը ոչ մի այն ձգ տում են ստա նալու 
ՉԺՀ–ի աջակ ցու թյու նը տա րա ծաշր ջա նային հա կա մար տու թյուն
նե րի կար գա վոր ման գոր ծում, այլև աս տի ճա նա բար պե կի նի հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րը մի ջոց են դի տում Վա շինգ տո նից իրենց 
ան կա խու թյան ապա հով ման ճա նա պար հին169:

 մոսկ վա յում ու պե կի նում կար ծիք կա, որ Արև մուտքն ամ բող
ջու թյամբ, մաս նա վո րա պես ԱմՆ–ն արա բա կան աշ խար հում 
ընդ դի մա դիր շար ժում նե րը սնու ցում են իրենց սե փա կան շա հերն 
առաջ տա նե լու նպա տա կով: Այդ իսկ պատ ճա ռով էլ սի րի ա յում 
բռ նի փո փո խու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով մոսկ վան 
և պե կի նը գնա լով ավե լի են մեր ձե նում Արև մուտ քին բա րե կա
մա բար տրա մադր ված վար չախմ բե րի իշ խա նու թյան գա լու կան
խար գել ման փոր ձե րում170: Չի նա ցի փոր ձա գետ ներն ան գամ խո
սե ցին « պե կին–մոսկ վա առանց քի» ստեղծ ման մա սին, որի վրա 

     Ն շենք, որ շար ժումն ընդ գրկ ված է մԱկ–ի կող մից սահ ման ված ահա բեկ չա
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ցու ցա կում:

167  СМИ: Рос си я, Ки тай и Иран го то вят ся к уче ни ям у бе ре гов Си ри и, Во ен ное 
Обоз ре ни е, 2.08.2012.

     http://topwar.ru/17199–kitay–reshil–napravit–k–beregam–sirii–svoi–voennye–
korabli.html 

168 tony caron, նշվ. աշխ., էջ 1:
169 James chen, the emergence of china in the Middle east, նշվ. աշխ., էջ 6: 
170 Neil Macfarquhar, նշվ. աշխ., էջ 1:
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պետք է դր վեր ամե րի կյան կայ սե րա պե տու թյա նը դի մա կայե լու 
պատ մա կան առա քե լու թյու նը, քա նի որ եր կու երկր նե րի հա մա 
գոր ծակ ցու թյու նը շատ ավե լի օգ տա կար կա րող է լի նել, քան 
ԱմՆ–ի գե րիշ խա նու թյան դեմ նրանց առան ձին բո ղո քարկ ման 
քա ղա քա կա նու թյու նը: Հա վա նա բար այդ պատ ճա ռով է Չի նաս
տա նը պատ րաստ սա տա րելու Ռու սաս տա նին վեր ջի նիս հա մար 
կար ևոր սի րի այի, իսկ Ռու սաս տա նն իր հեր թին՝ պե կի նի հա մար 
կար ևոր խն դիր նե րում171:

 կա րե լի է են թադ րել, որ սի րի այի հետ կապ ված տա րա ձայ
նու թյուն նե րի պատ ճա ռով մԱկ–ի Ախ–ի մշ տա կան հն գյա կի 
արևմ տյան գոր ծըն կեր նե րի հետ պե կի նի և մոսկ վայի հա րա
բե րու թյուն նե րի սրու մը «ստ վեր է նե տում» իրա նի մի ջու կային 
ծրագ րի առն չու թյամբ Օբա մայի վար չա կազ մի կող մից Թեհ րա
նին մե կու սաց նե լու և ճն շե լու ուղ ղու թյամբ ջան քե րի վրա172: Չին 
փոր ձա գետ նե րի հա մա ձայն`  դի վա նա գի տա կան մե կու սաց ման, 
ռազ մա կան զսպ ման և ցան ցային տե ղե կատ վու թյան տա րած ման 
մի ջո ցով Վա շինգ տո նը փոր ձում է խս տաց նել պատ ժա մի ջոց նե րի 
կի րա ռումն իրա նա կան նավ թի ար տա հան ման և ֆի նան սա կան 
հա մա կար գի նկատ մամբ: իրա նա սի րի ա կան դա շին քը «ս պառ
նա լիք» է դիտ վում ոչ մի այն ԱմՆ–ի ռազ մա վա րա կան դաշ նա կից 
իս րայե լի հա մար, այլև մտա հո գում է սաու դյան Արա բի ային ու 
Ծո ցի երկր նե րին ու Թուր քի ային: ուս տի Ասա դին ճն շե լու նպա
տա կը շի ա կան «ա ղե ղը կոտ րե լը» և իրա նին մե կու սաց նելն է173: 
սի րի այի ան կու մը կա րող է հան գեց նել իրա նա մետ ճա կա տի 
(իրան, սի րի ա, « Հիզ բալ լահ» կազ մա կեր պու թյուն) թու լաց մա նը` 
մի ա ժա մա նակ ու ժե ղաց նե լով արևմ տա մետ դա շին քը (սաու դյան 
Արա բի ա, Ամէ, Քա թար և այլն), ինչ պես նաև Թուր քի ան` իբրև 
ՆԱՏՕ–ի ան դամ174: 

մինչ դեռ սի րի ան ու իրա նը կենտ րո նա կան դեր են խա ղում Չի
նաս տա նի աշ խար հա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան ամ րապնդման 
ռազ մա վա րու թյու նում, որին նա հե տա մուտ է ճիշտ այն պի սի վճ
ռա կա նու թյամբ, ինչ պես ԱմՆ–ը, սա կայն չի նա ցի նե րը, ի տար բե
րու թյուն ԱմՆ–ի, խու սա փում են ռազ մա կան մի ջամ տու թյու նից175: 
Չի նաս տանն իրա նը խո շոր տա րան ցիկ եր կիր է դի տում Ծո ցի 

171 Та ви тов В., նշվ. աշխ., էջ 1:
172 tony caron, նշվ. աշխ., էջ 1:
173  Yao Kuangyi, the upheaval in the Middle east and china’s Middle east policy, նշվ. 

աշխ., էջ 14:
174  Та ви тов В., նշվ. աշխ., էջ 1:
175 Франк Зи рен, նշվ. աշխ., էջ 1:
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երկր նե րի, մի ջի նա սի ա կան և հա րավ կով կա սյան հան րա պե տու
թյուն նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման ճա նա պար
հին176: սի րի ան պե կի նի հա մար կար ճա գույն ցա մա քային ելք է 
դե պի մի ջերկ րա կան ծով և, իբրև մի ջերկ րա ծո վյան մի ու թյան 
ան դամ, հա վե լյալ մուտք դե պի Եմ վեր ջի նիս կող մից Չի նաս տա
նի դեմ առևտ րային ար գելք նե րի կի րառ ման դեպ քում177: 

մի ան գա մայն ակն հայտ է, որ մԱ–ո ւմ Արև մուտ քի գլ խա վոր 
նպա տակ նե րից մե կը Չի նաս տա նին էներ գե տիկ առու մով թու
լաց նելն է: ուս տի սի րի ա կան ճգ նա ժամն ու նրա հետ ևանք ները 
չա փա զանց ծանր կանդ րա դառ նան Արև մուտ քից ու նե ցած Չի
նաս տա նի էներ գե տիկ կախ վա ծու թյան վրա178: Չի նաս տանն 
ամեն կերպ կփոր ձի դա թույլ չտալ, քա նի որ ար դեն հս կա յա կան 
վնաս ներ է կրել հա կաի րա նա կան պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու
մից, լի բի ա կան, սու դա նա կան, արևմ տաաֆ րի կյան խն դիր նե րի 
հետ բա խու մից: իսկ իրա նի` ՉԺՀ–ի նավ թի և բնա կան գա զի 
կար ևո րա գույն մա տա կա րար նե րից մե կի դեմ ռազ մա կան գոր
ծո ղու թյուն նե րը Չի նաս տա նին կա րող են հասց նել էներ գե տիկ 
ճգնա ժա մի եզ րին179: 

Հետ ևա բար սի րի այի պաշտ պա նու թյամբ պե կի նը ձգ տում է 
առա ջին հեր թին թույլ չտալ տա րա ծաշր ջա նում ԱմՆ–ի դիր քե րի ամ
րապնդ մա նը, և երկ րորդ` թույլ չտալ, որ պեսզի իրա նը դառ նա Արև
մուտ քի հա ջորդ թի րա խը: Չի նաս տա նը կշա րու նա կի ճկուն քա ղա
քա կա նու թյուն վա րել նաև հե տա գա յում` ել նե լով իր աշ խար հա քա
ղա քա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նից: սրան 
նպաս տում է նաև ԱմՆ–ի կող մից Չի նաս տա նին ռազ մա վա րա կան 
հա կա ռա կորդ գնա հա տե լու հան գա ման քը, հատ կա պես ՉԺՀ–ի տն
տե սա կան բուռն աճի և մԱ–ի տա րա ծաշր ջա նում վեր ջի նիս դիր քե
րի ամ րապնդ ման, մաս նա վո րա պես նավ թար դյու նա հա նող երկր նե
րի հետ վեր ջի նիս կա պե րի խո րաց ման հա մա տեքս տում: 

176  Mehmet Ögütçü, building a turkish–chinese Strategic partnership In the 21st 
century: Why and how? presented at china Academy of Social Sciences, Institute 
of West Asia and Africa Studies, September 2000, beijing, p. 6. http://www.
econturk.org/turkisheconomy/ogutcu4.pdf

177  Ф ранк Зи рен, նշվ. աշխ., էջ 1: « մե տաք սի ճա նա պար հը» Չի նաս տա նի հա
մար ավարտ վում է սի րի ա յում:

178   Си рийс кий кри зис уг ро жа ет энер ге ти чес кой бе зо пас нос ти Ки та я: экс перт, 
Ин фор ма ци он ное агентст во reX, 12.07.2012. http://www.iarex.ru/news/27412.
html 

179  С МИ: Рос си я, Ки тай и Иран го то вят ся к уче ни ям у бе ре гов Си ри и, նշվ. աշխ., էջ 1: 
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ԳՈ ՀԱՐ ԻՍ ԿԱՆ ԴԱՐՅԱՆ

 ՀԱՅ–Ի ՐԱ ՆԱ ԿԱՆ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ 
ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ. 

« ԲԱ ՐԻԴ ՐԱ ՑԻ Ա ԿԱ ՆԻՑ» 
« ՀԱ ՏՈՒԿ ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ»

 Հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն ներն ու նեն դա րե րի պատ մու
թյուն, սա կայն 1991 թ.՝ Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո, հայ–
ի րա նա կան տն տե սա կան, քա ղա քա կան, գի տա կան, մշա կու թային 
և միջ մար զային կա պե րը ստա ցան որա կա կան նոր բնույթ1: իրա
նում առ կա մեծ և ակ տիվ հայ կա կան հա մայն քը նպաս տում է կա
պե րի ամ րապնդ մա նը ինչ պես հա սա րա կա կան ոլոր տում, այն պես 
էլ քա ղա քա կան մա կար դա կում: իրա նում ապ րող հայե րը ներ կա
յաց ված են մեջ լի սում: իիՀ վեր ջին երեք նա խա գահ նե րի կա ռա
վար ման տա րի նե րին (Հ. Ռաֆ սան ջա նի, մ. խա թա մի, մ. Ահ մա
դի նե ժադ) Հա յաս տա նի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում հիմ նա կա նում 
պահ պան վել են նույն ձևով` բա րե կա մա կան, բա րիդ րա ցի ա կան: 

Հ. Ռաֆ սան ջա նի ի կա ռա վար ման տա րի նե րին զգաց վում 
էր եր կուս տեք ճա նա չո ղա կան բնույ թի գոր ծե լա կերպ, ինչ պես 
նաև խիստ ար դի ա կան էր Ղա րա բա ղյան խն դի րը, որի ժա մա
նակ իրա նը փոր ձում էր վա րել զգու շա վոր քա ղա քա կա նու թյուն: 
խա թա մի ի և Ահ մա դի նե ժա դի կա ռա վար ման տա րի նե րին` ար
ցա խյան ճա կա տում առ կա հրա դա դա րի և ըն թա ցող բա նակ ցու
թյուն նե րի պայ ման նե րում, հնա րա վոր եղավ ավե լի ակ տի վաց նել 
հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Նույ նը նկատ վում էր նաև հայ կա կան կող մում: Եթե հան րա

1    Հոդ վա ծը գրե լիս մե ծա պես օգտ վել ենք ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա
րու թյան ար խի վային նյու թե րից, մա մու լից, դի վա նա գետ նե րի և քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի հու շե րից: 
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պե տու թյան առա ջին տա րի նե րին` լ. Տեր–պետ րո սյա նի օրոք, 
ակն հայ տո րեն բա ցա կա յում էին դի վա նա գի տա կան էլի տան և 
այն փոր ձա ռու թյու նը, որ ան հրա ժեշտ էր շփ վել իրա նա կան կող
մի հետ, ապա տա րի ներ ան ց` Ռ. Քո չա րյա նի և ս. սարգ սյա նի 
օրոք, նկատ վեց իրա նա կան դի վա նա գի տու թյան հետ շփ վե լու 
« գոր ծիք նե րի» ավե լա ցում, ին չին նպաս տեց նաև Ղա րա բա ղյան 
ճա կա տում հա մե մա տա կան ան դոր րը:

 Հատ կան շա կան է, որ եթե պայ մա նա կան նշենք, ապա հայ–
իրա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կուլ մի նա ցի ան, ըստ իս՝ կա
րե լի է թվագ րել 2004 թվա կա նից, երբ առևտ րաշր ջա նա ռու թյան 
մեջ հատ վեց 100 մի լի ո նի շե մը, երբ 2004 թ. առա ջին ան գամ 
ՀՀ այ ցե լեց իիՀ նա խա գա հը, որից հե տո նա խա գահ նե րի մա
կար դա կով հա ճա խա կի ա ցան փո խայ ցե լու թյուն նե րը: Հա ջորդ 
նշա ձո ղային իրա դար ձու թյունն էր 2007 թ. Հա յաս տան–ի րան 
գա զա տա րի առա ջին հատ վա ծի բա ցու մը, նույն թվա կա նին` այ լ
ընտ րան քային ճա նա պա րն դե պի իրան և այլն: 

Այ սօր նկատ վող պա սի վու թյու նը Հա յաս տա նի կամ իրա նի քա
ղա քա կան վեր նա խա վի կամ քի նվազ ման հետ ևանք չէ: կար ծում 
ենք, որ իրա նի նկատ մամբ կի րառ վող պատ ժա մի ջոց նե րը, այ
նուա մե նայ նիվ, ազ դել են տն տե սու թյան վրա, և իրա նա կան կող
մը չի կա րո ղա նում իրա կա նաց նել այն ծրագ րե րը, որոնք օրա
կար գում են դեռևս 1990–ա կան թվա կան նե րի սկզբ նե րից: 

Հա յաս տան–ի րան քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներն այ սօր 
զար գա նում են  կա յուն և հա վա սա րակշռ ված հիմ քի վրա, բա
րե կա մու թյան, ան կեղ ծու թյան, վս տա հու թյան և կա ռու ցո ղա կան 
ոգով, թեև ավե լի քիչ ակ տիվ, քան հայ–ի րա նա կան տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը: սա կայն հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց
ման տվյալ մա կար դա կին հաս նե լու հա մար եր կու կող մի դի վա
նա գետ նե րը տա րի ներ շա րու նակ մե ծա ծա վալ աշ խա տանք են 
իրա կա նաց րել:

1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ին՝ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ
չա կու մից հե տո, իրա նի իս լա մա կան Հան րա պե տու թյունն առա
ջին նե րից էր, որ ըն դու նեց Հա յաս տա նի ան կա խու թյան փաս
տը (1991 թ. դեկ տեմ բեր): դրան հետ ևեց 1992 թ. փետրվարի 
9–ին Թեհ րա նում ստո րագր ված հռ չա կա գի րը Հա յաս տա նի և 
իրա նի միջև լի ար ժեք դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն
ներ հաս տա տե լու վե րա բե րյալ2: Նույն օրը ստո րագր վեց մեկ 

2   Հռ չա կա գիր իիՀ և ՀՀ միջև դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա
տե լու մա սին, ՀՀ ԱգՆ, ցու ցակ 5, գործ N 239:
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այլ փաս տա թուղթ` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և իրա նի 
իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան միջև «հա րա բե րու թյուն նե րի 
սկզ բունք նե րի և նպա տակ նե րի մա սին հռ չա կա գիրը», որով 
կող մե րը հա վաս տում էին բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն
ներ հաս տա տե լու մա սին` խարսխ վե լով եր կուս տեք տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյան նկատ մամբ հար գան քի և մի մյանց 
գոր ծե րին չմի ջամ տե լու սկզ բունք նե րի վրա: Վե րո հի շյալ փաս
տաթղ թի ստո րագ րու մից մեկ ամիս ան ց Թեհ րա նում և Եր ևա
նում բաց վե ցին դես պա նատ ներ: 

Եր կու երկր ներն ու նե ին և այ սօր էլ ու նեն մի աս նա կան շա հեր, 
որոնք ստի պում են հա րա բե րու թյուն նե րը օրե ցօր առա վել խո
րաց նել: Հա յաս տա նը իրա նի սահ մա նա կից մի ակ քրիս տո նյա 
եր կիրն է: պաշ տո նա կան Եր ևա նի հետ Թեհ րա նը չու նի խնդիր
ներ և Հա յաս տա նի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը հա մար վում է 
հե ռան կա րային: Եր կու երկր ներն էլ շա հագր գիռ են, որ պես զի 
Հա րա վային կով կա սի քա ղա քա կան վի ճա կը լի նի կա յուն: բա ցի 
այդ, Թուր քի այի ռազ մա կան հզո րա ցու մը որո շա կի սպառ նա լիք է 
եր կու պե տու թյուն նե րի հա մար էլ: Այդ ամե նը եր կուս տեք շա հե րի 
ըն դա մե նը մի մասն է կազ մում:

1992 թ. փետր վա րի 28–ին առա ջին ան գամ պաշ տո նա կան 
այ ցով Եր ևան ժա մա նեց իիՀ արտ գործ նա խա րար Ալի Աք բար 
Վե լա յա թին: Այ ցի հիմ նա կան նպա տակն էր քն նար կում ներ անց
կաց նել մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային հար ցե րի վե րա բեր
յալ: Նա հան դես եկավ առա ջար կու թյամբ, որով հա վաս տում էր 
իրա նի պատ րաս տա կա մու թյու նը հան դես գա լու միջ նոր դա կան 
առա քե լու թյամբ` Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան խա ղաղ 
կար  գա վոր ման հնա րա վոր եզ րե րը ու սում նա սի րե լու հա մար: Այդ 
քննար կում նե րի ժա մա նակ իրա նա կան կող մը խոս տա ցավ օժան
դա կել շր ջա փակ ման մեջ գտն վող Հա յաս տա նին` իր տա րած քով 
աշ խար հի հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար: իրա նի ար տա քին գե
րա տես չու թյան ղե կա վա րը շեշ տեց, որ Հա յաս տա նին այլևս չեն 
սպառ նա ցա մա քային շր ջա փա կում նե րը3: 

Այդ օրե րին իիՀ–ո ւմ ՀՀ դես պա նա տու նը մեծ ջան քեր ներդ
րեց, որ պես զի օգ նի Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րին. «դես պա
նա տան ջան քե րով կազ մա կերպ վեց բազ մա պի սի օգ նու թյուն 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը (օ րի նակ` ալյու րի առա քում 
Զան գե զու րի տա րա ծաշր ջա նի բնա կա վայ րե րին, նո րա ծին երե

3   Վ. բայ բուր դյան, իս լա մա կան Հե ղա փո խու թյան քա ռորդ դա րը: Քա ղա քա կրթու
թյուն նե րի երկ խո սու թյուն,  Հա յաս տան–ի րան, միհր, 2 (46), 2004, էջ 37:
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խա ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րին նավ թա վառ նե րի և նավ թի առա
քում, ֆի նան սա կան խո շոր փո խան ցում ներ « Հա յաս տան հա մա
հայ կա կան հիմ նադ րա մին»»)4: 

1992 թ. փետր վա րին ՀՀ և իիՀ Ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա
րու թյուն նե րի միջև ստո րագր ված փո խըմբռն ման հու շագ րի հա
մա ձայն` յու րա քան չյուր տա րի եր կու երկր նե րի միջև քա ղա քա կան 
խորհր դակ ցու թյուն ներ պետք է տե ղի ու նե նան: 1992 թ–ից ի վեր 
եր կու երկր ներն ու նե նում են ամե նա մյա քա ղա քա կան խորհր
դակ ցու թյուն ներ, որոնք բարձր են գնա հա տում թե՛ իրա նա կան, 
թե՛ հայ կա կան կող մը` գտ նե լով, որ դրանք նպաս տում են փո խա
դարձ վս տա հու թյան ամ րապնդ մա նը:

2001 թ. իրա նի և Հա յաս տա նի հա մա տեղ որոշ ման հա մա
ձայն` ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում և իիՀ մեջ լի սում ձևա վոր վեցին 
հա մա պա տաս խա նա բար Հա յաս տան–ի րան և իրան–Հա յաս
տան պատ գա մա վո րա կան բա րե կա մու թյան խմ բեր, որոնք մինչև 
օրս էլ սեր տո րեն հա մա գոր ծակ ցում են` իրա կա նաց նե լով փոր ձի 
փո խա նա կում և եր կուս տեք շա հե րի ոլոր տում գտն վող հար ցե րի 
շուրջ քն նար կում ներ:

2004 թ. առա ջին ան գամ պաշ տո նա կան այ ցով Հա յաս
տանի Հան րա պե տու թյուն ժա մա նեց իիՀ նա խա գահ մ. խա
թա մին: իիՀ նա խա գա հի այ ցով նոր էջ բաց վեց հայ–ի րա նա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում: Այ ցի ժա մա նակ իիՀ նա խա գահն 
ան դրա դար ձավ կով կա սում տե ղա կայ ված օտար ու ժե րի ներ
կա յու թյա նը. « Թեհ րա նը և Եր ևա նը դեմ են տա րա ծաշր ջա նում 
ար տա սահ մա նյան ռազ մա կան ու ժե րի տե ղա կայ մա նը և գտ նում 
են, որ այն ապա կա յու նաց նում է իրա վի ճա կը կով կա սում»5: 
խա թա մի ի խոս քում ու շագ րավ էր այն փաս տը, որ նա հայ–ի րա
նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը որա կեց որպես « հա տուկ հա րա բե
րու թյուն նե ր». իրա նի քա ղա քա կա նու թյու նը միտ ված է հար ևան 
բո լոր երկր նե րի հետ լավ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լուն, 
Հա յաս տա նի հետ ստեղծ վել են հա տուկ հա րա բե րու թյուն ներ: 
իրա նի և Հա յաս տա նի ժո ղո վուրդ նե րի միջև հա րա բե րու թյուն
նե րը կա րող են լավ օրի նակ հան դի սա նալ բո լոր նրանց հա մար, 
ով քեր ցան կա նում են կողք կող քի ապ րել` հար գե լով մի մյանց 

4   Հար ցազ րույց իիՀ–ո ւմ ՀՀ ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան (1992–1998 թթ.) 
Վա հան բայ բուր դյա նի հետ, Եր ևան, ապ րի լի 13, 2012 թ.:

5   Ви зит гла вы Ира на преж де все го бу дет спо собст во вать раз ви тию эко но ми чес
ких от но ше ний, уве рен прем ьер Ар ме ни и, http://www.panarmenian.net/search/
rus/



ԳՈՀԱՐ ԻՍԿԱՆԴԱՐՅԱՆ

109

ինք նիշ խա նու թյու նը»6: Հան դիպ ման ավար տին ստո րագր վեց 
7 հա մա ձայ նա գիր: 

Ընդ հան րա պես նա խա գահ նե րի մա կար դա կով իրա կա նաց
վող փո խայ ցե լու թյուն նե րը խո սում են երկ կողմ հա րա բե րու թյուն
նե րի դի նա միկ զար գաց ման մա սին: 2006 թ. հու լի սի 5–ին ՀՀ 
նա խա գահ Ռ.Քո չա րյա նը աշ խա տան քային այ ցով մեկ նեց իիՀ, 
որ տեղ հան դի պեց իիՀ–ի նո րըն տիր նա խա գահ մահ մուդ Ահ
մա դի նե ժա դի հետ: բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում կնք վեց 
7 հու շա գիր, ըստ որոնց` կող մե րը պար տա վոր վում էին հա մա
գոր ծակ ցել էներ գե տի կայի, տն տե սու թյան, ար դյու նա բե րու թյան, 
իրա վա կան ոլորտ նե րում, ինչ պես նաև մշա կու թային ժա ռան գու
թյան բնա գա վա ռում: իրա նի և Հա յաս տա նի օրենս դիր մար մին
նե րը հա մա ձայ նու թյան եկան էքստ րա դի ցի այի վե րա բե րյալ, ըստ 
որի` հա մա ձայն վող կող մե րը պար տա վոր վում էին հայ ցի դեպ քում 
իրենց տա րած քում դա տա կան հե տապնդ ման մեջ գտն վող ան
ձանց հանձ նել մյուս կող մին7: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, այ սօր Հա յաս տան–ի րան քա ղա քա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը զգա լի ո րեն զի ջում են Հա յաս տան–իրան 
տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: սա կայն, այդ ամե նով 
հան  դերձ, քա ղա քա կան բնա գա վա ռում հայ–ի րա նա կան երկ խո
սու թյան խո շոր ձեռք բե րում նե րից կա րե լի է հա մա րել մԱկ–ո ւմ 
և մի ջազ գային այլ կա ռույց նե րում Հա յաս տա նի և իրա նի սերտ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Այս տա րի նե րին եր կու երկր նե րը մի ջազ
գային կազ մա կեր պու թյուն նե րում գրե թե միշտ պաշտ պա նել և 
հար գել են մի մյանց շա հե րը, իսկ եթե իրա վի ճա կը խիստ լար ված է 
եղել, ապա հիմ նա կա նում դի մել են չե զո քու թյան քա ղա քա կա նու
թյա նը` փոր ձե լով այդ պես գո նե չվ նա սել մե կը մյու սին: 

կար ծում ենք, որ իիՀ–ի հա մար հայ–ի րա նա կան հա րա բե
րու թյուն ներն առա վել հե տաքրք րա կան են քա ղա քա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի են թա տեքս տում, քան զի մի ջազ գային հար թակ
նե րում քրիս տո նե ա կան երկ րի կող մից ար տա հայ տած դրա կան 
մո տե ցում նե րը և վե րա բեր մուն քը կա րող են նրանց հե տաքրք րել՝ 
ստեղ ծե լով յու րա հա տուկ ֆոն մահ մե դա կան իրա նի հա մար: 

Հա յաս տան–ի րան տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներն, ի տար
բե րու թյուն քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, գո նե առեր ևույթ, 
զար գա նում են շատ ավե լի ար դյու նա վետ և դի նա միկ:

6   բա դա լյան գ., Հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 20 տա րե կան են, Թեհ
րան, 2012, էջ 113–114:

7   Пар ла мент Ар ме нии ра ти фи ци ро вал ар мя но–и ранс кое сог ла ше ние об экст ра
ди ции Ба ку. ИР НА. 20 де каб ря 2006 го да. 
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1990–ա կան թվա կան նե րին Հա յաս տա նի ար տա քին տն տե սա
կան կա պե րի մեջ իրա նը գրա վում էր երկ րորդ տե ղը` զի ջե լով մի
այն Ռու սաս տա նին: 1994 թ. հա մե մա տու թյամբ՝ եր կու երկրների 
միջև ապ րան քաշր ջա նա ռու թյունն ավե լա ցավ երեք ան գամ: դրան 
նպաս տեց նաև այն հան գա ման քը, որ 1995 թ. ՀՀ–ի և իիՀ–ի միջև 
ստո րագր վեց հա մա ձայ նա գիր առևտ րատնտե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ: Այդ հա մա ձայ նագ րի 1–ին կե տով նա խա
տես վում էր փոխ շա հա վե տու թյան հի ման վրա և յու րա քան չյուր 
երկ րի օրենսդ րու թյան շր ջա նակ նե րում զար գաց նել եր կա րա ժամ
կետ առևտ րատն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն: 2–րդ հոդ վա
ծով հիմ նա կա նում ու շադ րու թյուն պետք է դարձ վեր առևտ րատն
տե սա կան, ֆի նան սա վար կային քա ղա քա կա նու թյան, բան կային 
գոր ծու նե ու թյան, ար դյու նա բե րու թյան, տրանս պոր տի և կա պի, 
գյու ղատն տե սու թյան, շի նա րա րու թյան ու ճար տա րա պե տու թյան, 
տու րիզ մի բնա գա վառ նե րի վրա: 3–րդ կե տով մի մյանց պետք է 
տրա մադր վե ին առա վե լա գույն բա րեն պաս տու թյան ռե ժիմ ներ` 
առևտ րատն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի գծով8: 

Ե թե 1993 թ. առևտ րաշր ջա նա ռու թյունն իրա նի և Հա յաս
տանի միջև կազ մում էր ըն դա մե նը 21,3 մի լի ոն դո լար, ապա 2011 թ. 
առևտրաշր ջա նա ռու թյու նը եր կու երկր նե րի միջև հա սավ 
335 279 900 դո լա րի, իսկ 2012 թ. ու նե ցանք մի փոքր ան կում` 
330 926 800 դո լարի9:

Չ նա յած առևտ րաշր ջա նա ռու թյան ընդ հա նուր աճի տեմ պե րին՝ 
առ կա է մեծ նե րուժ առևտ րատն տե սա կան հա րա բե րու թյուն ներն 
առա վել խո րաց նե լու հա մար: Այս պես՝ ՀՀ վար չա պետ Տիգ րան 
սարգ սյա նը, 2012 թ. հու լի սին հան դի պե լով ՀՀ–ո ւմ իիՀ նո րա
նշա նակ դես պան մո համ մեդ Ռե ի սի ի հետ, առևտ րատն տե սա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման հե ռան կա ր է հա մար ել 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ոս կեր չու թյան, դե ղա գոր ծու թյան, անաս
նա պա հու թյան բնա գա վառ նե րը: կող մե րը կար ևո րել են զբո
սաշր ջու թյան խթան մանն ուղղ ված ծրագ րե րը և հայ–ի րա նա կան 
միջ մար զային հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գա ցու մը10:

 Հարկ է նշել, որ եր կու երկր նե րի միջև տն տե սա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վում մի այն առևտ րային փոխ
8   Հա մա ձայ նա գիր ՀՀ կա ռա վա րու թյան և իիՀ կա ռա վա րու թյան միջև առևտ

րատն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան վե րա բե րյալ, ՀՀ ԱգՆ, ցու ցակ 1, գործ 
N 286:

9    ՀՀ Ազ գային Վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյուն: http://www.armstat.am/file/
article/sv_12_12a_411.pdf

10  Тиг ран Сарг сян при нял но во наз на чен но го пос ла Ира на в Ар ме ни и//tert.am(20 
ию ля 2012) = http://www.tert.am/ru/news/2012/07/20/iran–embassador/?sw 
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հա րա բե րու թյուն նե րով և շատ հա ճախ իրենց մեջ ընդ գր կում են 
առա վել խո շոր ծրագ րեր: դրանց օրի նակ կա րող է հան դի սա
նալ 1997 թ. շա հա գործ ման հանձն ված բարձ րա վոլտ էլեկտ րա
հա ղորդ ման գի ծը: բա ցի այդ, եր կու երկր նե րի միջև նա խա տես
վում է իրա կա նաց նել Արաքս գե տի վրա հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նի 
կա ռուց ման աշ խա տանք նե րը: 1997 թ–ից սկ սած՝ շա րու նակ վում 
են էլեկտ րաէ ներ գի այի փոխ շա հա վետ սե զո նային փո խա նա կում
ները. Հա յաս տանն ամա ռային ամիս նե րին էլեկտ րաէ ներ գի ա է տրա
մադ րում իրա նին, փո խա րե նը` այն ստա նում ձմե ռային ամիս
ներին: 

2001 թ. դեկ տեմ բե րին նա խա գահ Ռ. Քո չա րյա նի` իրան կա
տա րած այ ցից որոշ ժա մա նակ ան ց շա հա գործ ման հանձն վեց 
Ագա րա կի փո խան ջա տիչ կա յա նը, որն ամե նա բարձր հզո րու
թյունն ու նի Անդր կով կա սում: Այժմ աշ խա տանք է ծա վալ վում եր
կու երկր նե րի միջև նոր գծեր կա ռու ցե լու հա մար11: 

ի րա նա կան կող մը մեծ ցան կու թյուն ու նի ներգ րավ վե լու Հա
յաս տա նում հող մա կա յան նե րի կա ռուց ման գոր ծում, ին չի հա մար 
2,5 մլն դո լար դրա մաշ նորհ է տրա մադ րել, որ պես զի փորձ նա կան 
հող մա կա յան կա ռուց վի պուշ կի նի լեռ նանց քում: Հա ջո ղու թյան 
դեպ քում իրա նա կան կող մը պատ րաստ է մե ծաց նելու ներդ րում
նե րի քա նա կը12:

 դեռևս 1992 թ. փետր վա րի 9–ին ՀՀ–ի և իիՀ–ի միջև հա
րա բե րու թյուն նե րի սկզ բունք նե րի և նպա տակ նե րի մա սին հռ
չա կագ րում կող մե րը նա խա տե սում էին հա մա գոր ծակ ցել էներ
գե տիկ ոլոր տում՝ մեղ րի ում` Արաքս գե տի վրա կա ռու ցե լով 
հէկ: Այդ հռչա կագ րի 15–րդ հոդ վա ծում նշ վում էր. «… մեղ րի ի 
սահ մա նային կե տում իրա նի իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան 
հետ հա մա գոր ծակ ցել հա մա տեղ հիդ րոէ լեկտ րա կա յան կա
ռու ցե լու գոր ծում: իրա նա կան կող մը հայտ նեց, որ այդ հար ցը 
կքն նարկ վի»13: 

2006 թ. հու լի սի 5–ին ՀՀ նա խա գահն աշ խա տան քային այ
ցով ժա մա նեց իիՀ, որի հիմ նա կան նպա տակն էր հս տա կե ցում 
մտց նել միջտն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, հատ կա պես 
էներ գե տի կայի ոլոր տում` հայ–ի րա նա կան գա զա տա րի, եր րորդ 
11   մ. մա նու կյան, Հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ապա գան, միհր, 2 

(46), 2004, էջ 45:
12  Пу ти эф фек тив ной ин тег ра ции энер го сис тем ст ран Юж но го Кав ка за, Ба ку, 

Ере ван, Тби ли си, 2004, с. 43. 
13   ՀՀ ԱգՆ դի վա նա գի տա կան բան բեր, Հա յաս տան–ի րան, Հա րա բե րու թյուն

նե րի սկզ բունք նե րի և նպա տակ նե րի մա սին հռ չա կա գի րը, Վե նե տիկ, 1993 թ., 
էջ 21:
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բարձ րա վոլտ էլեկտ րա հա ղորդ ման գծի, ինչ պես նաև այ լընտ
րան քային ճա նա պար հի կա ռուց ման բնա գա վա ռում14:

2007 թ. մար տի 19–ին ի վեր ջո բաց վեց հայ–ի րա նա կան գա
զա տա րի առա ջին հատ վա ծը, որն ան ցնում է մեղ րի–Քա ջա րան 
գծով: բաց ման արա րո ղու թյու նը տե ղի ու նե ցավ Ագա րակ քա ղա
քում ՀՀ նա խա գահ Ռո բերտ Քո չա րյա նի և իիՀ նա խա գահ մահ
մուդ Ահ մա դի նե ժա դի կող մից: իիՀ նա խա գա հը, բարձր գնա հա
տե լով Հա յաս տա նի հետ ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյուն նե րը 
էներ գե տի կայի, գա զի, նավ թի և ջրային ռե սուրս նե րի ոլորտ նե
րում, նշեց. «Այդ ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը կամ րապն դի եր կու 
երկր նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը»15: 

2007 թ. մար տի 19–ին ստո րագր վեց Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան և իրա նի իս լա մա կան Հան րա
պե տու թյան կա ռա վա րու թյան միջև Արաքս գե տի վրա հիդ
րոէլեկտրա կա յան ներ կա ռու ցե լու և շա հա գոր ծե լու բնա գա վա ռում 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին հա մա ձայ նա գիր, որը վա վե րաց վեց 
եր կու երկր նե րի խորհր դա րան նե րի կող մից: Փաս տո րեն, այն լի
նե լու է եր կու հիդ րոէ լեկտ րա կա յա նից բաղ կա ցած կաս կադ, մե կը 
Հա յաս տա նի կող մից` մեղ րի ում, մյու սը Ղա րա չի լա նում` իրա նի 
կող մից: Հէկե րից յու րա քան չյու րի հզո րու թյու նը պետք է կազ մի 
140 մՎՏ: Յու րա քան չյուր կող մում կա ռուց վե լու է ճն շու մային թու
նել հէկի աշ խա տանք նե րի հա մար: Այդ թու նե լով ջու րը բեր վում է 
հէկ, և ար տադր վում է էլեկտ րաէ ներ գի ան: Տա րե կան ար տադ
րան քը կկազ մի շուրջ 841 մի լի ոն կՎտ/ժ էլեկտ րաէ ներ գի ա, կու
նե նա 90 մ ճն շում և 18,2 կմ եր կա րու թյամբ թու նել: սրա վե րա բե
րյալ « մեղ րի ի հէկի կա ռուց ման թույլտ վու թյան պայ մա նա գի րը» 
ստո րագր վեց 2010 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ին ՀՀ էներ գե տի կայի 
նա խա րար Ա. մով սի սյա նի և իիՀ էներ գե տի կայի նա խա րար 
մ. Նամ ջուի միջև16:

2007 թ. ապ րի լի 5–ին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը կա պի և տրանս
պոր տի նա խա րա րու թյա նը հատ կաց րեց 1,863 մլրդ դրամ` կա
ռու ցե լու իրան–Հա յաս տան այ լընտ րան քային ճա նա պարհ, որն 
ան ցնում է մեղ րի–շ վա նի ձոր–Վե րի շեն–Ծավ–կա պան գծով՝ 
14  Те ге ран и Ере ван вы со ко оце ни ва ют уро вень ира но–ар мянс ко го сот руд ни чест ва 
      http://www.irna.ir/ru/news/view/menu–291/0612181577142243.htm, ИР НА. 18 

де каб ря 2006 го да. 
15  Пре зи дент ИРИ: Иран не ви дит ни ка ких прег рад на пу ти даль ней ше го раз

ви тия вза и мо от но ше ний с Ар ме ни ей, http://www.iran.ru/rus/news_iran.
php?act=news_by_id&news_id=45638

16  Пу ти эф фек тив ной ин тег ра ции энер го сис тем ст ран Юж но го Кав ка за, 41: 
ստո րագր ված փաս տաթղ թեր, http://www.mfa.am/hy/country–by–country/ir/
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փոր   ձե լով խու սա փել կա պան–Քա ջա րան դժ վա րան ցա նե լի (լիճ
քի լեռ նանցք) ճա նա պար հից, որը հատ կա պես ձմ ռան ամիս նե
րին գրե թե միշտ փակ է լի նում: 

Հա յաս տան–ի րան էներ գե տիկ հա մա գոր ծակ ցու թյան մեկ 
այլ ծրա գիր է Հա յաս տա նի տա րած քում հա մա տեղ նավ թա վե
րամշակ ման գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը17: Այն եռա կողմ ձևա չաձ 
ու նի` Հա յաս տան–Ռու սաս տան–ի րան: սա կայն այս պայ մա նա
գիրն առայժմ տար բեր պատ ճառ նե րով սա ռեց ված է: 

Ա պա գա ծրագ րե րի ցան կում կա նաև պատ րաս տի նավ
թամթերք նե րի տե ղա փո խու մը Հա յաս տան` Թավ րիզ–Ա րա րատ 
ձգ վող 8 մատ նա չափ տրա մագ ծով խո ղո վա կա շա րով, ին չը բա
վա րա րե լու է Հա յաս տա նի պա հան ջար կը: Քն նար կում ներն այս 
ուղ ղու թյամբ շա րու նակ վում են18: 

Այ սօր Հա յաս տա նում մեծ ոգ ևո րու թյամբ են վե րա բեր վում Հա
յաս տան–ի րան եր կաթգ ծի կա ռուց մա նը: Այդ ճա նա պար հը Հա
յաս տա նի հա մար այ լընտ րան քային ճա նա պարհ կա րող է դառ
նալ: Եր կաթգ ծի կա ռուց ման հա մար ան հրա ժեշտ է 2 մլրդ դո լար, 
և այն կյան քի կկոչ վի հինգ տար վա ըն թաց քում 19: Ըստ տն տե սա
գետ նե րի` այդ ծրա գի րը տն տե սա կան առու մով նպա տա կա հար
մար չէ, սա կայն եթե դրան տր վի քա ղա քա կան մո տե ցում, ապա 
եր կու երկ րները, ան տե սե լով տն տե սա կան ան նպա տա կա հար
մա րու թյու նը, ձեռ նա մուխ կլի նեն Հա յաս տան–ի րան եր կաթգ ծի 
կա ռուց մա նը:

 Հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը միշտ էլ 
նպաս տում են նա խա գահ նե րի մա կար դա կով այ ցե րը, որոնց ըն
թաց քում վերջ նա կան լու ծում ներ են ստա նում տա րի նե րի ըն թաց
քում դի վա նա գետ նե րի կա տա րած աշ խա տանք նե րը, կնքվում են 
պայ մա նագ րեր, ձեռք են բե րում մի շարք հա մա ձայ նու թյուն ներ: 
«2009 թ. գար նա նը ՀՀ նա խա գահ սերժ սարգ սյա նի՝ Թեհ րան 
այ ցի ար դյուն քում ձեռք բեր վե ցին և իրա վա կան առու մով ձևա
կեր պում ներ ստա ցան խն դիր ներ, որոնք կար ևոր են, և, ես կա սե ի, 
ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նեն ինչ պես Հա յաս տան–
իրան հա րա բե րու թյուն նե րի, նրանց հե տա գա ըն թաց քը զար
17    Հա յաս տան–ի րան էներ գե տիկ հա մա գոր ծակ ցու թյան մա սին առա վել ման րա

մա սն տե՛ս` գ. իս կան դա րյան, « Հա յաս տան–ի րան հա րա բե րու թյուն նե րը էներ գե
տի կայի ոլոր տում», Հա յաս տան–ի րան, 20 տա րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ճա նա
պար հով, մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թեր, Եր ևան, 2012, էջ 91–96:

18    Հար ցազ րույց ՀՀ էներ գե տի կայի և բնա կան պա շար նե րի փոխ նա խա րար Ա. 
սի մո նյա նի հետ, Եր ևան, 24.01.2012:

19   Ст ро и тельст во же лез ной до ро ги Ар ме ни я–И ран по лу чи ло пер вый мил ли он 
дол ла ров, http://www.regnum.ru/news/1239466.html
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գաց նե լու, այն պես էլ տա րա ծաշր ջա նային հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը խթա նե լու առում նե րով: դրանք են իրան–Հա յաս տան ուղիղ 
եր կա թու ղային կապը, ինչ պես նաև իրան–Հա յաս տան նավ թա
մուղ և նավ թամ թեր քի պա հես տա րան ստեղ ծե լու նա խագծե րը, 
Արաքս գե տի վրա եր կու հէկեր կա ռու ցե լու ծրա գի րը, որոնց հա
մար սահ ման վել են առա ջի կա անե լիք նե րը, իսկ վեր ջի նիս շի նա
րա րու թյունն ար դեն մեկ նարկ ել է»,— նշում է իիՀ–ո ւմ ՀՀ ար տա
կարգ և լի ա զոր դես պան կա րեն Նա զա րյա նը (2005–2009 թթ) 20:

 Հայտ նի է, որ մի ջազ գային հան րու թյու նը խիստ քա ղա քա կա
նու թյուն է իրա կա նաց նում պաշ տո նա կան Թեհ րա նի նկատ մամբ՝ 
դի մե լով պատ ժա մի ջոց նե րի, որոնց բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն 
ար դեն ան դրա դառ նում է իրա նի տն տե սու թյան վրա. այն իր ազ
դե ցու թյունն է թող նում նաև հայ–ի րա նա կան առևտ րաշր ջա նա
ռու թյան վրա նույն պես: Այս ամե նով հան դերձ՝ պաշ տո նա կան 
Եր ևա նը չի պատ րաստ վում նվա զեց նել հա րա բե րու թյուն նե րի մա
կար դա կը Թեհ րա նի հետ: բա ցի այդ, մԱկ–ի պատ ժա մի ջոց նե րը 
չեն ազ դում Հա յաս տան–ի րան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նա կան 
ոլորտ նե րի վրա` էներ գե տի կա, առև տուր և բեռ նա փո խադ րում: 
Այս պի սով՝ վե րո հի շյալ պատ ժա մի ջոց ներն էա կան ազ դե ցու թյուն 
չեն կա րող թող նել Հա յաս տան–ի րան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա, 
սա կայն այն կա րող է ազ դել առևտ րաշր ջա նա ռու թյան մա կար
դա կի վրա այն պարզ պատ ճա ռով, որ այ սօր իրա նը ու նի խնդիր
ներ, և որո շում է կա յաց վել մի շարք անուն ապ րանք ներ երկ րից 
դուրս չբե րելու: սա կայն Հա յաս տա նի հա մար ար վում են որոշ 
բա ցա ռու թյուն ներ: 

Այս ամե նով հան դերձ՝ կար ծում ենք, որ հայ–ի րա նա կան հա
րա բե րու թյուն նե րում տն տե սա կան ոլոր տի հա րա բե րու թյուն ներն 
իրա կա նում նվազ չա փով են հե տաքրք րում իրա նա կան կող մին, 
քան զի երեք մի լի ո նա նոց շու կա ու նե ցող եր կի րը, որի տա րած քը 
հնա րա վոր չէ օգ տա գոր ծել որ պես տա րան ցիկ ուղի` դուրս գա
լու դե պի Ռու սաս տան կամ ար տա քին աշ խարհ, քան ի որ Վրաս
տանը հրա ժար վում է մաս նակ ցելուց իրան–Հա յաս տան ալյան
սին, չի կա րող իրա պես հե տաքրք րել 75 մի լի ո նա նոց բնակ չու
թյամբ երկ րին: Հա յաս տա նը իրա նին կա րող է հե տաքրք րել 
տն տե սա կան ոլոր տում մի այն իրա նի հյու սիսային նա հանգ նե րի 
հետ առևտ րաշր ջա նա ռու թյուն իրա կա նաց նե լու ուղ ղու թյամբ: 
Այս պի ս ով՝ ակն հայտ է դառ նում Հա յաս տան–ի րան տն տե սա կան 

20  Հար ցազ րույց իիՀ–ո ւմ ՀՀ ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան (2005–2009 թթ.) 
կա րեն Նա զա րյա նի հետ, Եր ևան–Նյու Յորք, 08.01.3013:
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ոլորտ նե րի պայ մա նագ րե րի իրա կա նաց ման դան դաղ կո տու թյան 
իրա կան պատ ճա ռը: Հայ–ի րա նա կան տն տե սա կան հա րա բե րու
թյուն նե րում իրա կա նաց րած յու րա քան չյուր ձեռքբե րում ավե լի 
շուտ քա ղա քա կան կամ քի դրս ևոր ման հետ ևանք է, քան տն տե
սա կան նպա տա կա հար մա րու թյուն:

 Հա յաս տան–ի րան գի տամ շա կու թային կա պը, հի րա վի, կա րող է 
լի նել ամե նից ակ տիվ զար գա ցող ուղ ղու թյու նը եր կու երկր նե րի 
միջև: Հա յաս տա նի և իրա նի միջև գի տա կան և մշա կու թային հա
րա բե րու թյուն նե րի հիմ քը դր վել է 1992 թ. մայի սի 7–ին կող մե րի 
միջև ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րով, որի շնոր հիվ նրանց միջև 
այդ բնա գա վառ նե րում հաս տատ վե ցին փոխ շա հա վետ հա րա բե
րու թյուն ներ:

 Ներ կա յումս Հա յաս տա նում ու սում են ստա նում շուրջ երեք հա
զար իրան ցի ու սա նող ներ, պար բե րա կան բնույթ են կրում իրան
ցի նե րի այ ցե րը Հա յաս տան հատ կա պես Նով րուզ–բայ րա մի տո
նա կա տա րու թյան օրե րին21, որոնց թիվն այդ օրե րին հաս նում է 
50 հա զա րի: Հա յաս տա նի տաս նյակ դպ րոց նե րում դա սա վանդ
վում է պարս կե րեն, Եր ևա նի կա պույտ մզ կի թում ևս ան վճար դա
սա վանդ վում է պարս կե րեն: իրա նի տա րած քում գոր ծում են վեց 
տաս նյա կի հաս նող հայ կա կան դպ րոց ներ: իրա նա հայ գա ղու թի 
թե մա կան մար մին նե րի վրա են ընկ նում դպ րոց նե րի նյու թա կան 
բա զայի պահ պան ման ու ամ րապնդ ման, դպ րո ցա կան շեն քե րի 
կա ռուց ման հոգ սե րը: 1960 թ. սպա հա նի հա մալ սա րա նում գոր
ծում է հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան ֆա կուլ տե տը: մայ րա քա
ղա քում գոր ծում են նաև « Րաֆ ֆի» և « սա նա հին» մար զամ շա
կու թային մի ու թյուն նե րը: Առա վել հայտ նի է մար զամ շա կութային 
«Ա րա րատ» կազ մա կեր պու թյու նը` նույ նա նուն մար զա վա նով 
հան դերձ: 

Այ սօր էլ իրա նում պե տա կան մա կար դա կով շա րու նակ վում է 
հո գա ծու թյուն ցու ցա բե րվել հայ կա կան մար զամ շա կու թային, ինչ
պես նաև հոգ ևոր ար ժեք նե րի նկատ մամբ: 

Թեհ րա նում լույս են տես նում «Ա լիք» օրա թեր թը, «Ա րաքս» ամ
սա գի րը: մի այն այդ քաղաքում կա գոր ծող հայ կա կան 8 եկե ղե ցի: 
2008 թ. իրա նա կան կա ռա վա րու թյան ջան քե րի շնոր հիվ հայ կա
կան սուրբ ստե փա նոս և սուրբ Թադ ևոս առա քյա լների վան քերն 
ընդ գրկ վեցին ՅոՒ ՆԵս կՕ–ի մշա կու թային ար ժեք նե րի ցան կում:

 բա ցի այդ, ամեն տա րի իրա նում և Հա յաս տա նում տե ղի են ու
21   Го ча Дар чи я, Иран – Ар ме ни я: « веч ное парт нерст во» с со путст ву ю щи ми 

проб ле ма ми // « Кав казс кий днев ник» (20 ап ре ля 2012) = http://inosmi.ru/
caucasus/20120420/190844089.html#ixzz2cbmZfvKG 
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նե նում ար վես տա գետ նե րի ցու ցա հան դես ներ, որոնց մի ջո ցով եր
կու կող մե րը ներ կա յաց նում են իրենց հա րուստ մշա կույ թը: դրա 
օրի նակն է 2006 թ. նոյեմ բե րին Եր ևա նի Ժո ղովր դա կան ար վես
տի թան գա րա նում «ս պա հա նի ար վես տը» ցու ցա հան դեսը՝ ի դեմս 
հան րա հայտ նկա րիչ ներ մո համ մեդ Ալի Ֆար շի դայի և մո համ մեդ 
Ալի Հե դա յա թի: Նրանք ներ կա յաց նում էին իրա նը պատ կե րող 
ավե լի քան 50 կտավ22: 2012 թ. նոյեմ բե րին Եղեգ նա ձո րի երկ րա
գի տա կան թան գա րա նում ցու ցադր վե ցին հայ և իրան ցի ար վես
տա գետ նե րի կտավ նե րը և ձեռ ա գործ աշ խա տանք նե րը23: 

Հա մա ձայն իիՀ–ո ւմ ՀՀ ար տա կարգ և լի ա զոր դես պան 
գրի գոր Առա քե լյա նի՝ « …ար դեն վեց տա րի է, որ Հա յաս տա նը 
Թեհ րա նում կազ մա կերպ վող գր քի մի ջազ գային ցու ցա հան դե սի 
մշտա կան և ակ տիվ մաս նա կիցն է, կազ մա կերպ վում են սե մի
նար ներ, ան ցկաց վում են մշա կու թային օրեր և այլն: Հա յաս տա
նից թա տե րախմ բեր են հրա վիր վում իրան: մենք աշ խա տում ենք 
բազ մա կող մա նի ու ճիշտ ներ կա յաց նել իրա նի քա ղա քա ցի նե րին 
հայ կա կան մշա կույ թը»24: 

ի րան–Հա յաս տան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ու րույն տեղն 
ունեն նաև  միջ մար զային շփում նե րը: էներ գե տիկ ոլոր տում 
իրա նի և Հա յաս տա նի որոշ նա հանգ ներ ու մար զեր բա վա կան 
ակ տիվ կեր պով հա մա գոր ծակ ցում են: Վեր ջին շր ջա նում նկա
տե լի ո րեն ակ տի վա ցել է միջ մար զային հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: 
մաս նա վո րա բար այն աշ խույժ է ըն թա նում ՀՀ սյու նի քի, Արա
րա տի մար զե րի և իիՀ Ատր պա տա կա նի նա հան գի միջև: դրա 
լա վա գույն վկա յու թյունն են 2001 թ. սկզբ նե րին մեղ րի ի սահ մա
նա մերձ շու կայի վե րա բա ցու մը, իրա նա կան սար քա վո րում նե րով 
սի սի ա նում քա րի մշակ ման ար տադ րու թյան կազ մա կեր պու մը, 
Ատր պա տա կանի նա հան գում ար տադր վող թե լե րի օգ տա գործ
մամբ գո րի սում տար բեր տե սակի կտո րե ղե նի ար տադ րու թյան 
հիմ նու մը, Արա րա տի մար զի գյու ղատն տե սա կան մթերք ներն ու 
ար տադ րանքն իրա նի տա րած քի այլ շր ջան ներ տե ղա փո խե լու 
հա մա ձայ նու թյան կա յա ցու մը: 

Այ սօր էլ իրա նի և Հա յաս տա նի միջ մար զային հա րա բե րու
թյուն նե րը բա վա կան ակ տիվ են ըն թա նում: Այս պես՝ իրա նից 
22  В Ере ва не отк ры лась выс тав ка ра бот иранс ких ху дож ни ков «Ис кусст во Ис фа

ха на», http://www.iran.ru/rus/news_iran.php?act=news_by_id&news_id=44358
23  В Ар ме нии отк ры лась сов мест ная выс тав ка про из ве де ний ар мянс ких и иранс

ких ис кусст во ве дов// panorama.am (15 но яб ря 2012) =http://www.panorama.
am/ru/culture/2012/11/15/arm–iran/

24  Հար ցազ րույց իիՀ–ո ւմ ՀՀ ար տա կարգ դես պա նորդ և լի ա զոր նա խա րար 
գրի գոր Առա քե լյա նի հետ,  ի իՀ, Թեհ րան, նոյեմ բե րի 2, 2012 թ.: 
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Հա յաս տան ներ մուծ վող գա զի դի մաց հայ կա կան կող մը պետք է 
մա տա կա րա րի էլեկտ րաէ ներ գի ա հատ կա պես իրա նի Ատր պա
տա կանի նա հան գին: 

Այս պի սով՝ ու սում նա սի րե լով հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու
թյուն նե րի ողջ դի նա մի կան՝ ակն հայ տո րեն հան գում ենք հետ ևյալ 
եզ րա կա ցու թյուն նե րի.

1. Հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման, ամրա
պնդ ման մեջ առ կա է երկ կողմ շա հագրգռ վա ծու թյուն: իրա նը, 
Հա յաս տա նի հետ խո րաց նե լով շփում նե րը, լու ծում է մի ան գա մից 
եր կու հարց. 

ա) Հա մաշ խար հային հան րու թյա նը ցու ցադր վում է, որ իրա
նի իս լա մա կան Հան րա պե տու թյու նը հան դուր ժո ղա կան մո տեց
ման կողմ նա կից է բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի և կրոն նե րի նկատ մամբ, 
դրա նով ան հիմն է դառ նում իրա նին որ պես ծայ րա հեղ մահ մե դա
կան եր կիր պի տա կա վո րու մը:

բ) Հա մե մա տա բար հզոր Հա յաս տա նը իրա նին ձեռն տու է, որ
պես զի վեր ջինս կա րո ղա նա դի մագ րա վել թուրք–ա դր բե ջա նա
կան մեր ձեց մա նը կով կա սում և որ պես այ լընտ րանք միշտ առա
ջար կի իրա նի ներգ րավ վա ծու թյու նը տվյալ տա րա ծաշր ջա նում:

2. Հի շա տա կու թյան ար ժա նի է, որ իրա նը մե ծա պես ցան կա
նում է հա մա գոր ծակ ցել Ռու սա ստա նի դաշ նու թյան հետ, ին չը 
Հա րա վային կով կա սում ակն հայ տո րեն հնա րա վոր է մի մի այն 
հայ կա կան հո ղում:

3. իրա նին ձեռն տու է նաև Հա յաս տա նի առ կա լար վա ծու
թյունը և՛ Թուր քի այի, և՛ Ադր բե ջա նի հետ, քան զի Հա յաս տա նը 
ար տա քին աշ խար հի հետ շփու մը, Վրաս տա նից զատ, իրա կա
նաց նում է իրա նի տա րած քով: դրան հա վե լենք նաև, որ իրա
նա կան ճա նա պա րհը կա րող է Թուր քի այի և Ադր բե ջա նի հա մար 
լի նել վրա ցա կա նին այ լընտ րան քային: 

4. սա կայն այս ամե նով հան դերձ՝ նկատ վում են հա րա բե
րու թյուն նե րում հա ճախ չհիմ նա վոր ված դան դաղ կո տու թյուն և 
ձգձգվա ծու թյուն, որոնք էլ ու նեն իրենց պատ ճառ նե րը.

ա) Հայ–ի րա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման դեպ
քում իրա նը այ նո ւա մե նայ նիվ հաշ վար կում է ինչ պես իրա նի տա
րած քում ապ րող ազե րի նե րի առ կա յու թյու նը, որոնց թի վը տար
բեր հաշ վարկ նե րով հաս նում է մինչև 30 մլն–ի, և որոնք կա րող 
են ազ դե ցու թյուն ու նե նալ ներ քա ղա քա կան խն դիր նե րի վրա, այն
պես էլ դա վա նա կից Ադր բե ջա նի մո տե ցում նե րը: Քա նի որ վեր ջի
նիս կող մից առա վել շատ նկատ վում են մեր ձեց ման մի տում ներ 
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Թուր քի այի և իս րայե լի հետ, իրա նին այլևս ոչինչ չի մնում, քան 
խո րաց նել հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Հա յաս տան–Ռու սաս տան դա
շին քի հետ:

բ) Հա յաս տա նը, հա րա վում չու նե նա լով իրա նից բա ցի այլ 
բաց սահ ման, ջեր մե ռան դո րեն պահ պա նում է այդ հա րա բե րու
թյուն նե րը՝ նպաս տե լով նրանց զար գաց մա նը: սա կայն Հա յաս
տանն էլ, բնա կա նա բար, հաշ վար կում է մի ջազ գային աս պա րե
զում իրա նի նկատ մամբ իրա կա նաց ված ճն շում նե րը: որ քան էլ 
որ Երևա նը փոր ձում է չե զո քու թյուն պահ պա նել այս ոլոր տում, 
այ նուա մե նայնիվ, եր բեմն–եր բեմն բարձ րաց վում է Հա յաս տա նի 
հար ցը՝ որ պես իրա նի հետ խիստ ջերմ հա րա բե րու թյուն ներ ու
նե ցող եր կիր, ին չը շատ հա ճախ չի խրա խուս վում: 

Այս ամե նով հան դերձ՝ կար ծում ենք, որ հայ–ի րա նա կան հա
րա բե րու թյուն նե րը զար գաց ման մեծ նե րուժ ու նեն, քան զի ակն
հայ տո րեն հե տաքրքր ված են մի մ յան ցով, հա րա բե րու թյուն նե րը 
որակ վում են որ պես հա տուկ, և առ կա է քա ղա քա կան կամք եր
կու երկր նե րի ղե կա վար նե րի մոտ:
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« Զան գակ» հրատ., 2012: 
•	 Ժա մա նա կա կից Եվ րա սի ա. Արա բա կան աշ խարհ, հա տոր I (2), Եր., 

« Զան գակ» հրատ., 2012:
•	  մեր ձա վոր Ար ևելք. պատ մու թյուն, քա ղա քա կա նու թյուն, մշա կույթ 

(ժո ղո վա ծու), N VIII, Եր., « Զան գակ» հրատ., 2012:
•	  Հա յաս տան–ի րան. 20 տա րի հա մա գոր ծակ ցու թյան ճա նա պար հով: 

մի ջազ գային գի տա ժո ղո վի նյու թեր (13 մար տի, 2012 թ.): Եր., « Զան
գակ–97», 2012: 
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 ՀԵ ՂԻ ՆԱԿ ՆԵՐ

 Գոռ Գևոր գյան, պ. գ. թ., դո ցենտ
  ՀՀ գԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի Արա բա կան երկր նե րի 
բաժ նի գի տաշ խա տող է: Զբաղ վում է Եգիպ տո սի ներ քին և ար տա
քին քա ղա քա կան հիմ նախն դիր նե րով, արաբ–իս րայե լա կան հա կա
մար տու թյան, ինչ պես նաև մի ջա րա բա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նախն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյամբ:

 Տաթ ևիկ Մա նու կյան
 ՀՀ գԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի Թուր քի այի բաժ նի գի
տաշ խա տող է: մաս նա գի տա նում է մեր ձա վոր Ար ևել քում քր դա կան 
հիմ նախնդրով, զբաղ վում է Թուր քի այի նո րա գույն պատ մու թյան 
խն դիր նե րի ու սում նա սի րու թյամբ: 

Վահ րամ Տեր– Մաթ ևո սյան, պ. գ. թ. 
 ՀՀ գԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի մեր ձա վոր Ար ևել քի տա
րա ծաշր ջա նային մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ու սում նա սի
րու թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող է, զբաղ վում է քա ղա քա կան 
իս լա մի ու քե մա լիզ մի պատ մու թյան հար ցե րով, ինչ պես նաև Թուր
քի այի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյամբ:

Լ ևոն Հով սե փյան, պ. գ. թ. 
 ՀՀ գԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի Թուր քի այի բաժ նի գիտ
աշ խա տող է: ու սում նա սի րու թյուն նե րի ոլորտ ներն ընդ գր կում են 
Թուր քի այի պաշտ պա նու թյան ու ան վտան գու թյան, ինչ պես նաև ար
տա քին քա ղա քա կան խն դիր նե րը: 

Ա ղավ նի Հա րու թյու նյան, պ. գ. թ. 
 ՀՀ գԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի Ար ևե լյան Ասի այի 
երկրնե  րի բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող է։ ու սում նա սի րում է մեր
ձա վոր Ար ևել քի և ասի ա կան–խա ղա ղօվ կի ա նո սյան երկր նե րում Չի
նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
հիմ նա հար ցե րը: Զբաղ վում է ՉԺՀ–ի նոր և նո րա գույն պատ մու թյան 
ու սում նա սի րու թյամբ:

 Գո հար Իս կան դա րյան, պ. գ. թ., դո ցենտ
  ՀՀ գԱԱ ար ևե լա գի տու թյան ինս տի տու տի մեր ձա վոր Ար ևել քի տա
րա ծաշր ջա նային մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ու սում նա սի րու
թյան բաժ նի ավագ գի տաշ խա տող է: Հե տա զո տու թյուն նե րի ոլորտ
ներն ընդ գր կում են իրա նի իս լա մա կան Հան րա պե տու թյան ար տա
քին քա ղա քա կա նու թյան և ներ քա ղա քա կան հիմ նախն դիր նե րը: 



 

124

AUTHORS

Gor Gevorgyan (PhD,  Assoc., Prof.) 
 is a Senior research fellow of the department of Arab countries at the 
Institute of Oriental Studies, NAS rA. Main fields of his research include 
domestic and foreign political issues of egypt, Arab–Israeli conflict and 
relations between the Arab countries.

Tatevik Manukyan 
 is a research fellow of the department of turkey at the Institute of 
Oriental Studies, NAS rA. her research interests include the Kurdish 
issue in Near east, as well as problems of turkish contemporary history. 

Vahram Ter–Matevosyan (PhD) 
 is a Senior research fellow of the department for Investigation of 
regional International relations of the Middle east at the Institute 
of Oriental Studies, NAS rA. Main fields of his research include the 
problems of political Islam, Kemalism and turkish foreign policy.

Levon Hovsepyan (PhD) 
 is a Senior research fellow of the department of turkey at the Institute 
of Oriental Studies, NAS rA. Main fields of his research include the 
problems of defense and security sector, foreign policy of turkey.

Aghavni Harutyunyan (PhD) 
 is a Senior researcher fellow at the department of eastern Asian Studies 
at the Institute of Oriental Studies, NAS rA . Main topics of her research 
are china’s foreign policy in the countries of the Middle east and Asia–
pacific, as well as the Modern history of cina. 

Gohar Iskandaryan (PhD, Assoc., Prof.) 
 is a Senior research fellow of the department for Investigation of 
regional International relations of the Middle east at the Institute of 
Oriental Studies NAS rA. Main fields of her research include the problems 
of domestic politics and foreign relations of the Islamic republic of Iran.

 



 

125

АВ ТО РЫ

 Гор Ге вор гян, к. и. н., до цент 
 На уч ный сот руд ник от де ла Арабс ких ст ран Инс ти ту та вос то ко ве
де ния НАН РА. За ни ма ет ся внут рен ни ми и внеш не по ли ти чес ки ми 
проб ле ма ми Егип та, а так же воп ро са ми ара бо–из ра ильс ко го конф
лик та и ме жа рабс ки ми от но ше ни я ми в кон текс те меж ду на род ных по
ли ти чес ких про цес сов. 

 Ма ну кян Та те вик 
 На уч ный сот руд ник от де ла Тур ции Инс ти ту та вос то ко ве де ния НАН 
РА. Спе ци а ли зи ру ет ся в об лас ти курдс кой проб ле ма ти ки Ближ не го 
Вос то ка, а так же внут ри по ли ти чес ки ми проб ле ма ми сов ре мен ной 
Тур ци и. 

 Ваг рам Тер–Ма те во сян, к. и. н. 
 Стар ший на уч ный сот руд ник от де ла  Исл ле до ва ний ре ги о наль ных 
меж ду на род ных от но ше ний Ближ не го Вос то ка Инс ти ту та вос то ко ве
де ния НАН РА. За ни ма ет ся изу че ни ем проб лем по ли ти чес ко го ис ла
ма, ис то рии ке ма лиз ма, а так же внеш ней по ли ти ки Тур ци и. 

 Ле вон Ов се пян, к. и. н. 
 На уч ный сот руд ник от де ла Тур ции Инс ти ту та вос то ко ве де ния НАН 
РА. Об ласть исс ле до ва ний вк лю ча ет воп ро сы обо ро ны и бе зо пас
нос ти, а так же внеш не по ли ти чес кие проб ле мы Тур ци и.
 

А гав ни Ару тю нян, к. и. н. 
 На уч ный сот руд ник от де ла Ст ран Вос точ ной Азии Инс ти ту та вос то
ко ве де ния НАН РА. Изу ча ет воп ро сы по ли ти ки КНР в ближ не вос
точ ном и ази атс ко–ти хо о ке анс ком ре ги о нах, за ни ма ет ся изу че ни ем 
но вой и сов ре мен ной ис то рии КНР.

 Го ар Ис кан да рян, к. и. н., до цент 
 Стар ший на уч ный сот руд ник от де ла Исс ле до ва ний ре ги о нал ных 
меж ду на род ных от но ше ний Ближ не го Вос то ка Инс ти ту та вос то ко ве
де ния НАН РА. Сфе ра исс ле до ва ний – внут рен ние и внеш не по ли ти
чес кие проб ле мы Ис ламс кой Рес пуб ли ки Иран. 
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