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ԻՆՉՈ՞Ւ ԳՐԱԽՈՍԵԼ ԱՅՍ ԳԻՐՔԸ

2021թ. վեր ջին հրա պա րակ վեց և Հա յաս տա նում հան րա յին ու 
քա ղա քա կան ո րո շա կի շրջա նակ նե րի ներ կա յաց վեց Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան ա ռա ջին նա խա գահ Լ. Տեր- Պետ րոս յա նի 
նախ կին գլխա վոր խորհր դա կան, հա տուկ հանձ նա րա րութ յուն-
նե րով ՀՀ դես պան, ՀՀ ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի նախ կին 
ա ռա ջին տե ղա կալ Ժի րայր Լի պա րիտ յա նի «Հա յաս տան- Թուր-
քիա. պե տա կա նութ յուն, պատ մութ յուն, քա ղա քա կա նութ յուն» 
վեր նագ րով գիր քը1: Նախ՝ ու զում եմ ու րա խութ յամբ ար ձա նագ-
րել, որ գիր քը հա յե րե նի եր կու տար բե րակ նե րով է՝ և՛ արևե լա հա-
յե րեն, և՛ արևմ տա հա յե րեն: Ինչ պես հայտ նի է, Ժի րայր Լի պա-
րիտ յա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան գո յութ յան ա ռա ջին 
տա րի նե րին ո րո շա կի և պա տաս խա նա տու դե րա կա տա րում է 
ունե ցել հատ կա պես ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան ո լոր տում: 
Ինձ հա մար՝ որ պես թուր քա գե տի, ի րոք, հե տաքր քիր և ինչ-որ 
տեղ պար տա դիր էր ծա նո թա նալ այս գրքին, որ տեղ ամ փոփ ված 
են Լի պա րիտ յա նի հա յացք նե րը, կողմ նո րո շում նե րը, ո րոնք տա-
րի նե րի ըն թաց քում ա վե լի են բյու րե ղա ցել: Գր քում Լի պա րիտ-
յա նի տար բեր տա րի նե րին հրա պա րակ ված հոդ ված ներն են, 
ե լույթ նե րը, հար ցազ րույց նե րը, ո րոնց եր բեմն հե ղի նակն ա վե-
լաց րել է բա ցատ րութ յուն ներ, նե րա ծութ յուն կամ հետգ րութ յուն: 
Փաս տո րեն՝ կա րե լի է են թադ րել, որ գրքում հե ղի նա կը նե րա ռել է 
հատ կա պես այն նյու թե րը, ո րոն ցում ար տա հայ տած հա մոզ մունք-
նե րում ա վե լի հաս տա տա կամ է դար ձել տա րի նե րի ըն թաց քում: 
Ն յու թե րի մեծ մա սը գրված է 1998 թվա կա նից հե տո, ին չի մա սին 
նշում է հե ղի նա կը նա խա բա նում2, այ սինքն՝ նրա պաշ տո նա վա-
րու մից հե տո և ոչ թե քա ղա քա կան՝ հա ճախ ակ տիվ թո հու բո հի 
1  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, քա ղա-

քա կանություն, Երևան, 20 21:
2  Ն ու յն տեղում, էջ  11:
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մեջ գրված նյու թեր, թե զեր են, այլ ար դեն ինչ-որ ա ռու մով հան-
գիստ, վե րարժևո րում նե րով լի, ին չը մի կող մից ա վե լի հե տաքր-
քիր է դարձ նում աշ խա տան քը, մյուս կող մից՝ մտա հո գութ յան 
պատ ճառ դառ նում, որ նման թե զե րը կա րող են լի նել մի մար դու 
գի տա քա ղա քա կան հա վա տամ քը, ո րը ո րո շա կի շրջա նում Հա-
յաս տա նի շա հե րի սպա սարկ մանն է կոչ ված ե ղել: 

Գր քում փաս տո րեն փորձ է ար ված տալ Հա յաս տան- Թուր քիա և 
ընդ հա նուր վերց ված հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի պատ-
մութ յու նը՝ ա ռա վե լա պես շեշ տը դնե լով Հա յաս տա նի ան կա խա ցու-
մից հե տո տե ղի ու նե ցած գոր ծըն թաց նե րի վրա: Բ նա կա նա բար, 
աշ խա տան քում քննարկ վում են Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան, ար ցախ-
յան, Հա յաս տան- Թուր քիա հարաբերություն նե րի խնդիր նե րը:

Նախ՝ նկա տենք, որ Ժի րայր Լի պա րիտ յա նը և՛ գրքում, և՛ հան-
րա յին ե լույթ նե րում, մեր կար ծի քով, փոր ձում է դիր քա վոր վել 
ա ռա վե լա պես որ պես օբ յեկ տիվ պատ մա բան և մեծ փոր ձա ռութ-
յուն ու նե ցող պե տա կան նախ կին պաշ տոն յա, դի վա նա գետ, սա-
կայն ակն հայտ է նրա գեր քա ղա քա կա նաց ված լի նե լը. նրան չի 
հա ջող վում թաքց նել իր քա ղա քա կան հա յացք նե րը, կողմ նո րո-
շում նե րը, անձ նա կան հա կակ րան քը ո րոշ գոր ծիչ նե րի հան դեպ: 
Խն դիր կա նաև գրքի ժան րի հստա կեց ման հետ կապ ված. սա 
ա կա դե միա կա՞ն աշ խա տութ յուն է, քա ղա քա կան գործ չի հու շե՞ր 
են, կողմ նա կալ փոր ձա գե տի վեր լու ծութ յո՞ւն է, թե՞ նախ կին իշ խա-
նութ յան մաս կազ մած պաշ տո նա թող ան ձի անս խա լա կա նութ-
յան ա պա ցույ ցի փորձ: Չ նա յած ին քը՝ հե ղի նակն իր գրքի մա սին 
նշում է. «Այն տեղ ըն թեր ցո ղը կգտնի մեզ հու զող հար ցե րի հա-
մա պար փակ ու հա մա կար գա յին վեր լու ծութ յուն և հիմ նա վո րում՝ 
զերծ գա ղա փա րա խո սա կան զե ղում նե րից ու քա ղա քա կան 
նկա տա ռում նե րից (ընդգ ծու մը մերն է – Ռ.Մ.)»3:

Լի պա րիտ յա նի գրքին ծա նո թա նա լը, բա ցի վե րը նշված ժան-
րա յին հստա կեց ման հետ կապ ված հար ցե րից, ա ռա ջին հեր թին 
3  Ժ . Լիպարիտյան, Մի քանի խոսք «քննադատների» մասին, Առավոտ, 21, 12, 2021:
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ինձ հա մար այն պի սի տպա վո րութ յուն ա ռա ջաց րեց, որ պե տա-
կան աշ խա տան քի փոր ձի վրա հեն ված վեր լու ծութ յու նում կան 
առն վազն եր կու կարևոր և աչ քի զար նող թե րութ յուն ներ. ա ռա-
ջին՝ Թուր քիա յի ի մա ցութ յան ո րո շա կի պա կաս և երկ րորդ՝ մի-
տում նա վոր Թուր քիա յի ոչ ի րա կան ու ցան կա լին որ պես ի րա կա-
նութ յուն ներ կա յաց նե լուն միտ ված պատ կեր ստա նա լու ջանք: 

Պետք է փաս տեմ, որ գո նե նեղ մաս նա գետ նե րի հա մար աչ քի 
են զար նում Ժ. Լի պա րիտ յա նի և ն րա «ուս մուն քի» հան դեպ Հա-
յաս տա նում այս պա հին իշ խող ու ժի առն վազն ո րո շա կի հատ վա ծի 
հա մակ րան քը և լի պա րիտ յա նա կան թե զե րի ուղ ղա կի կամ ա նուղ-
ղա կի կի րառ ման փաս տը: Այս պես, իր գրքի շնոր հան դե սից հե տո 
Լի պա րիտ յանն ըն դուն վեց ՀՀ ԱԺ-ում իշ խող խմբակ ցութ յան կող-
մից և այն տեղ բա նա խո սեց հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
իր տե սութ յան և երևի թե ներ կա յիս զար գա ցում նե րի մա սին: Հան-
դի պու մից հե տո իշ խող թի մի ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ նաև վի զուալ 
բերկ րան քի դրսևո րում ներ ու նե ցան՝ ժպիտ ներ, հար գան քի ցու-
ցադ րում ներ, իսկ ա վե լի ուշ իշ խող խմբակ ցութ յան պատ գա մա վոր-
նե րից ո մանք ՀՀ ԱԺ ամ բիո նից, հայ կա կան լրատ վա մի ջոց նե րով, 
ֆեյս բուք յան գրա ռում նե րում սկսե ցին ա նել այն պի սի հայ տա րա-
րութ յուն ներ՝ կապ ված հայ-թուր քա կան և ար ցախ յան խնդիր նե-
րի հետ, ո րոնք ուղ ղա կի ա լե կո ծե ցին գի տա կից հա սա րա կութ յան 
շատ շեր տե րի. սա կայն հրա պա րակ նետ ված այդ գա ղա փար նե-
րը «զար մա նա լի» զու գա դի պութ յամբ հա մընկ նում են Ժ. Լի պա-
րիտ յա նի թե զե րին, իսկ ո րոշ նե րը բա ռա ցի մեջ բե րում ներ են: Ընդ 
ո րում, կա րե լի է են թադ րել, որ այդ թե զե րը ո րո շա կի մշակ մամբ 
հրամց վում են քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րին, ո րոնք դրանք ըն թեր-
ցում կամ բարձ րա ձայ նում են ԱԺ ամ բիո նից, մա մու լով, սա կայն 
խնդրի ման րա մաս նե րին ակն հայ տո րեն չեն տի րա պե տում. դրան-
ցից է, օ րի նակ, իբրև թե «հայ կա կան ինք նութ յան հիմ քը կազ մող 
թուր քատ յա ցութ յու նը»: Այս ա մենն ի՞նչ է նշա նա կում՝ պե տա կան 
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քա րոզ չա մե քե նա յի և վեր լու ծա կան կենտ րոն նե րի, back office-նե րի 
կող մից մշակ ված լի պա րիտ յա նա կան թե զե րը լայ նո րեն տա րած-
վում են և մի կող մից դառ նում իշ խա նութ յան՝ այդ թվում և ար տա-
քին աշ խար հին հղվող մե սիջ ներ, մյուս կող մից՝ ա պա կողմ նո րո շում 
են հայ հա սա րա կութ յան մի մա սին, հատ կա պես Երևա նից դուրս 
և հիմ նա կա նում պե տա կան լրատ վա մի ջոց նե րին հետևող նե րին: 
Ս րանք, թու լաց նե լով հա սա րա կութ յան զգո նութ յու նը, դառ նում են 
բա ռիս բուն ի մաս տով հա սա րա կա կան անվ տան գութ յան խնդիր, 
քա նի որ ադր բե ջա նա կան բա նակն ի րա կա նաց նում է ցե ղաս պա-
նա կան պա տե րազմ հայ կա կան բա նա կի և քա ղա քա ցիա կան ան-
ձանց հան դեպ՝ օ կու պաց նե լով ոչ միայն Ար ցա խի, այլև ՀՀ սու վե-
րեն տա րած քը, իսկ Լի պա րիտ յա նը բա ռա ցիո րեն ա սում է. «Ես 
Ադր բե ջա նից և Թուր քիա յից վտանգ չեմ տես նում»:

Կա րող ենք հստակ ա սել, որ ին քը՝ Լի պա րիտ յանն ի րեն դիր-
քա վո րում է որ պես գե րի րա տես վեր լու ծա բան և փոր ձում է խնդիր-
նե րին մո տե նալ միայն ու միայն պրագ մա տիզ մի և ռեա լիզ մի 
դի տանկ յու նից: Սա, բնա կա նա բար, չենք կա րող գնա հա տել բա ցա-
սա բար, և ես ինքս էլ կողմ եմ ի րա տե սութ յա նը, ա վե լորդ պա թո սի 
և սեն տի մեն տա լութ յան գեր դո զա վո րու մից խու սա փե լուն: Սա կայն 
կա ի րա տե սութ յուն, և կա ի րա տե սութ յան պատ րան քի տակ հա սա-
րա կութ յան հան դեպ կի րառ վող շան տաժ, ո րում կի րառ վող դրույթ-
նե րը սեր տո րեն առնչ վում են հա կա հա յաս տան յան շա հե րի հետ: 
Բայց ե թե Լի պա րիտ յանն ի րեն դիր քա վո րում է որ պես պրագ մա-
տիկ վեր լու ծա բան, ա պա ո րոշ շրջա նակ ներ նրան ներ կա յաց նում 
են որ պես ճշմար տութ յուն ներ ա սե լու հա մար ձա կութ յուն ու նե ցող 
մտա վո րա կան: Այդ ա ռու մով, ցան կա նում եմ մեջ բե րել ՀՀ ա ռա ջին 
նա խա գահ Լևոն Տեր- Պետ րոս յա նի հոդ վա ծից մի հատ ված, որ տեղ 
խո սե լով մտա վո րա կան նե րի մա սին՝ նա շեշ տում է. «Ցա վով պետք 
է նշեմ, որ ան կա խութ յու նից ի վեր՝ Ռա ֆա յել Իշ խան յա նից, Վա նո 
Սի րա դեղ յա նից, Ժի րայր Լի պա րիտ յա նից, Սևակ Ա րա մազ դից և 
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Տիգ րան Պասկևիչ յա նից բա ցի, հան րա յին ճա նա չում ու նե ցող որևէ 
այլ մտա վո րա կան չե ղավ, որ քա ջութ յուն ու նե նար ճշմար տութ-
յունն ա սել ժո ղովր դին»4: Ես հույս ու նեմ, որ ա ռա ջին նա խա գա հը 
և գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, արևե լա գետ Լևոն Տեր- Պետ րոս յա նը 
ճշմար տութ յուն ա սե լով նկա տի չի ու նե նում Ժի րայր Լի պա րիտ յա-
նի Թուր քիա յի պատ մութ յան և ի րա կա նութ յան ա ղա վաղ ված ըն-
կա լում նե րը, ոչ ճիշտ ձևա կեր պում նե րը և դ րանք հայ հան րութ յա նը 
կի սա վի րա վո րա կան շեշ տադ րում նե րով ներ կա յաց նե լը, ո րոնց մա-
սին հան գա մա նա լից խո սե լու եմ ստորև:

Եվ վեր ջի նը՝ ջեր մե ռան դո րեն քննա դա տե լով Հա յաս տա նի 
կող մից ոչ թուր քա հա ճո քա ղա քա կա նութ յուն որ դեգ րե լու ցան-
կա ցած դրսևո րում և հատ կա պես պա հան ջա տի րութ յան գա ղա-
փա րը՝ Լի պա րիտ յա նը, նրա հետևորդ նե րը և ո րո շա կի քա ղա քա-
կան գա ղա փա րա խո սութ յան կրող ներ պի տա կա վո րում են այդ 
մտա ծո ղութ յու նը և դ րանց կրող նե րին, ընդ ո րում՝ տեր մին նե րով, 
ո րոնք ա վե լի շատ քա ղա քա կան են, քան գի տա կան. դրանց մեջ 
ա մե նա տա րած ված և մեղմ տեր մին նե րից են «հայ դա տա կան»-ը, 
«ոչ մի թի զա կան»-ը: Այս ա ռու մով շատ հե տաքր քիր է «Ա ռա վոտ» 
թեր թի խմբա գիր Ա րամ Աբ րա համ յա նի ա ռաջ քա շած, ըստ էութ-
յան, հռե տո րա կան հար ցը, ո րը հենց վե րա բեր վում է ըստ հա-
յացք նե րի ի րա րից տար բեր վող գիտ նա կան նե րին և ն րանց բա-
նա վե ճե րին. «Բ նա կա նա բար, չեմ պատ րաստ վում խառն վել 
հե ղի նա կա վոր գիտ նա կան նե րի վե ճին՝ չնա յած մինչև վերջ չեմ 
հաս կա նում, թե ին չու պա հան ջա տե րը չի կա րող լի նել պրագ մա-
տիկ, և ին չո՞ւ պրագ մա տի կը պար տա դիր պետք է լի նի ա պազ գա-
յին կամ անսկզ բուն քա յին»5: Ըստ Աբ րա համ յա նի ի րա վա ցի դի-
տարկ ման. «Մինչ դեռ ես ու զում եմ լսել հենց ա կա դե միա կան և 

4  Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Թող բանավիճեն Լեոյի հետ, https://www.24news.am/
news/222776

5  Աբրահամյան Ա., Ինչպես հաղթահարել «հայդատականն եր ի» և «պրագ մա տիկ նե-
րի» հակասությունը, Առավոտ, 23, 03, 2022:
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հա մալ սա րա նա կան շրջա նակ նե րից՝ պե՞տք է արդ յոք գնալ Ադր-
բե ջա նի և Թուր քիա յի հետ կար գա վոր ման՝ նրանց ա ռա ջար կած 
պայ ման նե րով, թե՞ ոչ: Ի հար կե, պա տաս խա նը պետք է հա սու նա-
նա բա նա վե ճի մեջ: Բա նա վե ճի, ոչ թե լեզ վակռ վի»6:

Երևի թե ա ռաջ նորդ վե լով մար քե թին գա յին նկա տա ռում նե րով՝ 
Լի պա րիտ յա նը Երևա նում իր գրքի շնոր հան դե սից հե տո դիմելով 
լրագ րող նե րին՝ ն րանց մի ջո ցով գո վազ դում էր իր գիր քը և խոր-
հուրդ տա լիս կար դալ այն: Սա կայն ես ա վե լի շատ կարևո րում եմ 
Լի պա րիտ յա նի հետև յալ միտ քը. «Միշտ գո հա ցում եմ ստա նում, 
երբ մտա ծում ներս քննարկ վում են, եւ երբ քննա դա տութ յուն ներն 
ու գնա հա տա կան նե րը լուրջ են: ... Քա ղա քա կիրթ ու լուրջ քննար-
կու մը միշտ էլ օգ տա կար է բո լո րիս հա մար»7: Ուս տի, ա ռաջ նորդ-
վե լով իմ մաս նա գի տա կան պա տաս խա նատ վութ յան զգա ցու-
մով, ան սա լով Ժ. Լի պա րիտ յա նի խորհր դին կար դալ իր գիր քը, 
ինչ պես նաև հույս ու նե նա լով հե ղի նա կին հասց նել իմ օբ յեկ տիվ 
քննա դա տութ յուն նե րը՝ ո րո շե ցի հան գա մա նո րեն անդ րա դառ նալ 
«Հա յաս տան- Թուր քիա. պե տա կա նութ յուն, պատ մութ յուն, քա ղա-
քա կա նութ յուն» գրքին:

6  Աբրահամյան Ա., Գաղափ ար ների դեֆից իտ, Առավոտ, 16, 03, 2022:
7  Լիպարիտյան Ժ. , Հա յաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, քաղա-

քականություն, էջ 406:
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Եվ այս պես, սկսե լով իմ հե ռա կա և հ նա րա վո րինս ա կա դե-
միա կան բա նա վե ճը Ժի րայր Լի պա րիտ յա նի հետ՝ նկա տեմ, որ 
գրա խոս վող աշ խա տանքն ա ռա ջին հեր թին աչ քի է ընկ նում կա-
տե գո րիկ գնա հա տա կան նե րով, ո րոնք թույլ չեն տա լիս ներ կա-
յաց նել օբ յեկ տիվ պատ կեր: Գր քի հենց սկզբում Լի պա րիտ յանն 
անդ րա դառ նում է իր թե զե րից մե կին, ո րը, շատ կարևոր ի րո-
ղութ յուն ներ ան տե սե լուց բա ցի, նե ղաց նում է հար ցի էութ յու նը և 
բա ցա ռում այ լընտ րանք նե րը. այս պես, Լի պա րիտ յա նը հարց նում 
է, թե արդ յոք հնա րա վոր է ան կախ Հա յաս տան պե տութ յան գո-
յութ յուն և իր այդ հար ցադ րու մը հիմ նա վո րում է հետև յա լով. «Այս 
հար ցը կը բարձ րա նայ, ո րով հե տեւ մեր մօտ բաւա կա նին ար մա-
տա ցած է հե տեւեալ մօ տե ցու մը կամ ա նոր մէկ տար բե րա կը. (ա) 
– Թուր քիան եւ թուրք ժո ղո վուր դը ա նուղ ղե լիօ րէն եւ ի րենց էու-
թեամբ իսկ ոճ րա գործ են, եւ (բ) ա նոնք ա ռի թի կը սպա սեն Ա ռա-
ջին Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մին Ա րեւմ տա հա յաս տա նի հա-
յու թեան դէմ գոր ծած ո ճի րը շա րու նա կե լու Ա րեւե լա հա յաս տա նի 
տա րած քին վրայ: Հե տեւա բար, ըստ այդ մօ տեց ման, հա յու թեան 
եւ հայ ո րեւէ պե տա կա նու թեան առ ջեւ կը ծա ռա նայ մէկ տի րա պե-
տող շահ. գո յու թիւն ու նե նա լու հար ցը, ո րուն պէտք է են թար կուին 
մնա ցեալ բո լոր ի րա կան կամ պատ կե րա ցուած շա հե րը: Իսկ այդ 
հիմ նա կան շա հը կա րե լի է ա պա հո վել միայն աւե լի մեծ ու ժի մը՝ 
Ռու սիոյ պաշտ պա նու թեան տակ»8: Այս ո ճով կամ դի տանկ յու նից 
հար ցը դնե լը ինք նին խնդրա հա րույց է և իր կա տե գո րի կութ յամբ 
թույլ չի տա լիս ա վե լի բազ մա կողմ քննար կում և ս տի պում ան մի-
ջա պես հա կա դար ձել հետև յալ փաս տարկ նե րով՝ ա/ թուր քե րը կամ 
Թուր քիան հա յե րի դեմ ցե ղաս պա նա կան քա ղա քա կա նութ յուն շա-
րու նա կել են նաև Ա ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մից հե տո՝ 
1919-1923թթ. քե մա լա կան շարժ ման ժա մա նակ, բ/ Թուր քիան ցե-
8  Նույն տեղում, էջ 16:
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ղաս պա նա կան քա ղա քա կա նութ յուն է վա րել 1920թ. թուրք-հայ կա-
կան պա տե րազ մի ժա մա նակ ար դեն Հա յաս տա նի ա ռա ջին Հան-
րա պե տութ յան տա րած քում և մաս նա վո րա պես Ա լեք սանդ րա պո լի 
նա հան գում, գ/ Թուր քիան այդ նույն ո ճը փոր ձել է կի րա ռել նաև 
Երկ րորդ հա մաշ խա րա հա յին պա տե րազ մի տա րի նե րին իր երկ-
րի քա ղա քա ցի հա յե րի հան դեպ, դ/ Հա յաս տա նը և հա յութ յու նը 
որ պես թշնա մի ընդգրկ ված են այդ պե տութ յան և հա սա րա կութ-
յան ըն կալ ման մեջ, ո րը դրսևոր վում է պե տա կան, անվ տան գա յին 
հա յե ցա կար գե րի մեջ, ինչ պես նաև սոց հար ցում նե րում, ե/ սկսած 
1991թ.՝ Թուր քիան Հա յաս տա նի դեմ պա տե րազ մի փաս տա ցի 
կողմ է, և դ րա ա պա ցույց նե րից են նրա ռազ մա կան, քա ղա քա կան 
քայ լե րը, ՀՀ տնտե սա կան շրջա փա կու մը, պաշ տո նա կան հռե տո-
րա բա նութ յու նը, զ/ 2020թ. պա տե րազ մը և հե տա գա թուրք-ադր-
բե ջա նա կան հա մա տեղ ագ րե սիա ներն ու նեն ցե ղաս պան բնույթ, 
ո րի ա պա ցույց նե րից են հայ զին վոր նե րի և քա ղա քա ցիա կան 
անձ նաց ռի տուա լա յին մա հա պա տիժ նե րը, կտտանք նե րը, նվաս-
տա ցում նե րը, և ս րանք կա րե լի է հա մա րել լի պա րիտ յա նա կան 
վե րոնշ յալ «թուր քե րը ա ռի թի կը սպա սեն Ա ռա ջին Հա մաշ խար-
հա յին Պա տե րազ մին Ա րեւմ տա հա յաս տա նի հա յու թեան դէմ գոր-
ծած ո ճի րը շա րու նա կե լու Ա րեւե լա հա յաս տա նի տա րած քին վրայ» 
տե սա կան կար ծի քի գործ նա կան ի րա կա նա ցում, է/ Թուր քիան 
բա ցա հայտ ներգ րավ ված է հայ գե րի նե րի չվե րա դարձ ման քա-
ղա քա կա նութ յան մեջ, ին չի ա պա ցույց նե րից է օ կու պաց ված տա-
րածք նե րում Իլ համ Ա լիևի, Էր դո ղա նի և ն րա տիկ նոջ՝ Է մի նե Էր-
դո ղա նի զրույ ցը հայ գե րի նե րի առ կա յութ յան և ն րանց որ պես 
պա տանդ դի տար կե լու վե րա բեր յալ9: 

Իսկ Լի պա րիտ յա նի վե րը նշված մտքի վեր ջին հատ վա ծը վե-
րա բե րում է պե տութ յան անվ տան գութ յան կամ գո յութ յան հար-
ցին, ո րը հու զում է աշ խար հի գրե թե բո լոր պե տութ յուն նե րին: 
Այն, ին չում Հա յաս տա նին մե ղադ րում է Լի պա րիտ յա նը՝ ա սե-
9  Թաթոյանը ԵՄ ղեկավարությանն է ուղարկել Ալիևի և Էրդողանի կնոջ  զ րույց ի տե-

սանյութը, h tt ps://www .azatutyun.am/a/31325336.html
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լով «տի րա պե տող շահ», արդ յոք դրա վրա հեն ված չէ՞ տար բեր 
ռազ մա քա ղա քա կան բլոկ նե րի ձևա վոր ման տրա մա բա նութ յունն 
ինչ պես անց յա լում, այն պես էլ հի մա: Ամ բողջ մարդ կութ յան, պե-
տա կա նութ յուն նե րի պատ մութ յու նը հենց գո յութ յու նը պա հե լու, 
անվ տան գութ յունն ա պա հո վե լու պատ մութ յուն է, և այն պե տութ-
յու նը, ո րը դա չի կա րո ղա ցել ա նել, տա պալ վել է և դուրս ե կել 
պատ մութ յան թա տե րա բե մից: Արդ յո՞ք սա մե ղադ րանք է, ո րը 
կա րող է հնչեց նել փոր ձա ռու պաշ տոն յան և վեր լու ծա բա նը: Հենց 
նույն Թուր քիան ին չո՞ւ, ինչ պե՞ս և ին չի՞ց ել նե լով է դար ձել ՆԱՏՕ-ի 
ան դամ 1952-ին. ԽՍՀՄ-ից բխող գո յու թե նա բա նա կան վտան գը 
չե զո քաց նե լու հա մար, ԽՍՀՄ հո ղա յին և այլ պա հանջ նե րը, պա-
տե րազ մի սպառ նա լի քը կա սեց նե լու հա մար: Փաս տո րեն, ըստ 
Լի պա րիտ յա նի տրա մա բա նութ յան, Թուր քիա յի հա մար էլ Ռու-
սաս տա նը կամ ԽՍՀՄ-ը նույն հա վա քա կան, երևա կա յա կան 
և այլ թշնա մու կեր պարն է ե ղել, ինչ Հա յաս տա նի հա մար հի մա 
Թուր քիան է, և որ պես այդ հար ցի լու ծում նա գտել է անվ տան-
գա յին հար թակ, բա նաձև՝ ի դեմս արևմտ յան բլո կի և ՆԱՏՕ-ի: 
Ի՞նչն է այս տեղ զար մա նա լի, սա է պատ մութ յան, քա ղա քա կա-
նութ յան, քա ղա քա գի տութ յան տրա մա բա նութ յու նը, և ին չո՞ւ է Լի-
պա րիտ յա նը սա ներ կա յաց նում որ պես զուտ «երևան յան» կամ 
հայ կա կան ֆե նո մեն կամ հի վան դութ յուն: Ա վե լի պարզ ա սած՝ 
Հա յաս տա նը պար տա վոր է գտնել իր անվ տան գա յին հար թա կը, 
և դա պե տա կան գոր ծիչ նե րի ա մե նաբ նա կան պարտքն ու քայլն 
է, ոչ թե վա խը, ինչ պես նշում է Լի պա րիտ յա նը: 

Շա րու նա կե լով իր կա տե գո րիկ վեր լու ծութ յու նը և այլ կար ծի-
քի գո յութ յու նը բա ցա ռե լով՝ Լի պա րիտ յա նը պա տաս խա նում է 
իր իսկ ձևա կեր պած հար ցին, որ ե թե Թուր քիա յին ըն դու նում 
ենք որ պես «ա նուղ ղե լի ցե ղաս պան», ա պա. «Այս ձեւով դրուած 
հար ցու մին պա տաս խանն ալ պարզ է: Ե թե Թուր քիոյ էու թեան ու 
ան խու սա փե լի վե րա բեր մուն քի մա սին այս վե րագ րու մը ճիշդ է, 
մենք չենք կրնար ան կախ պե տա կա նու թիւն ու նե նալ: Ե թե սխալ 
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ենք, եւ կան Թուր քիոյ ու թուրք ժո ղո վուր դին մա սին մտա ծե լու 
այլ ձեւեր, ան կախ պե տա կա նու թիւն մը կա րե լի կը դառ նայ»10: Այ-
սինքն՝ ան կախ Հա յաս տան, ըստ այս տրա մա բա նութ յան, կա րող 
է լի նել միայն Թուր քիա յի և թուր քե րի հան դեպ մեր ըն կա լում նե րը 
փո խե լու մի ջո ցով: Լավ, են թադ րենք տե սա կա նո րեն մենք փո խե-
ցինք մեր մտա ծե լա կեր պը, սա կայն ա վե լի կարևոր հարց է մնում. 
իսկ Թուր քիան, ըստ Լի պա րիտ յա նի, ինչ պի սի՞ պե տութ յուն է, 
արդ յո՞ք նրա հա սա րա կութ յան և իշ խա նութ յան մեջ գե րիշ խող չէ 
ծայ րա հե ղութ յան հաս նող ազ գայ նա կա նութ յու նը, և արդ յո՞ք նա 
պատ րաստ է փո խել իր հա կա հայ կա կան քա ղա քա կան ու հա սա-
րա կա կան մտա ծե լա կեր պը: Ա հա այդ պա տաս խանն է, որ կար-
ծես չկա գրքում. դի ցուք՝ ըն դու նենք, որ մեր՝ հայ կա կան պատ կե-
րա ցում նե րը Թուր քիա յի մա սին հին են, կարծ րա ցած են, իսկ ո՞րն 
է Թուր քիան ըստ Լի պա րիտ յա նի՝ լու սա վո՞ր, ժո ղովր դա վա՞ր, այլ 
մշա կույթ նե րի հան դեպ հար գան քո՞վ: 

Լի պա րիտ յա նը հարց է բարձ րաց նում. «Ինչ պէ՞ս հա սանք այն 
ի րա վի ճա կին, որ մեր դիր քո րո շում նե րը կը հիմ նենք մէկ դրոյ-
թին վրայ. այն, ինչ Թուր քիոյ հա մար լաւ է, մե զի հա մար վատ 
է, եւ ո րեւէ բան, որ Թուր քիոյ հա մար վատ հե տեւանք ներ ու-
նի, մե զի հա մար ան պայ մա նօ րէն օգ տա կար է: Ն ման ու ղե ցոյ-
ցը ա պա կող մո նո րո շող է եւ մե զի հա մար վնա սա կար»11: Իր այս 
քիչ հիմ նա վոր ված կամ կա տե գո րիկ պնդում նե րը փաս տար կե լու 
հա մար Լի պա րիտ յանն ընտ րել է, թերևս, իր հա մար ա մե նաան-
հար մար օ րի նա կը. նա պնդում է, թե Եվ րա միութ յա նը Թուր քիա յի 
ան դա մակ ցութ յա նը դեմ են ե ղել Սփ յուռ քի և Հա յաս տա նի տար-
բեր կու սակ ցութ յուն ներ և կազ մա կեր պութ յուն ներ և սա հա մա-
րում է սխալ, քա նի որ Եվ րա միութ յան ան դամ Թուր քիան «նուազ 
վտան գաւոր պի տի ըլ լար Հա յաս տա նին հա մար»: Ըն դու նե լով այս 
մեկ նա բա նութ յան ի րա վա ցիութ յու նը՝ պետք է նշել, որ Հա յաս-

10  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմությ ուն, քա ղա-
քա կանություն, էջ 16:

11  Նույն տեղում, էջ 19:
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տա նի իշ խա նութ յուն ներն ա ռա վե լա պես ա ռաջ նորդ վել են հենց 
այդ նկա տա ռում նե րով և Թուր քիա յի Եվ րա միութ յան ան դա մակ-
ցութ յան գոր ծըն թա ցի դեմ պայ քա րե լը դրված չի ե ղել Հա յաս-
տա նի պաշ տո նա կան ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան հիմ քում, 
սա կայն Հա յաս տա նը պնդել է, որ Եվ րա միութ յանն ան դա մակ-
ցել հա վակ նող եր կի րը պետք է քա ջութ յուն ու նե նա ա ռե րես վել 
իր պատ մութ յան, տվյալ պա րա գա յում՝ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
փաս տի հետ և ճա նա չել այն: Եվ, օ րի նակ, կա րող ենք այս պի սի 
զու գա հեռ տա նել. արդ յո՞ք Եվ րա միութ յան լիար ժեք ան դամ կա-
րող էր ըն կալ վել Գեր մա նիան ե թե ա ռե րես ված չլի ներ իր պատ-
մութ յան ա մո թա լի է ջի՝ Հո լո քոս տի հետ: Ի դեպ, Եվ րա միութ յա նը 
Թուր քիա յի հնա րա վոր ան դա մակ ցութ յան մա սին խո սե լիս Լի-
պա րիտ յա նը սկսում է ո րոշ մտքեր արտահայտել, ո րոնք կար ծես 
թե հա կա սում են իր այլ մտքե րին և, մաս նա վո րա պես, այն թե-
զին, թե Թուր քիան վտանգ չէ Հա յաս տա նի հա մար: Այս պես, նա 
հարց նում է, թե հա յե րի հա մար որ Թուր քիան է ա ռա վել վտան-
գա վոր. «Այն Թուր քիան, ո րուն պե տա կան ու ար ժէ քա յին հա մա-
կար գը սկսած էր մօ տե նալ եւ րո պա կա նի՞ն, թէ՞ այն, ինչ կա այ-
սօր (ընդգ ծու մը մերն է – Ռ.Մ.»12: Այս տեղ ար դեն մեր հերթն է 
Լի պա րիտ յա նին հռե տո րա կան հարց տա լու. իսկ ի՞նչ կա այ սօր, 
ինչ պի սի՞ Թուր քիա է այ սօր, և ե թե այն եվ րո պա կան ար ժեք նե-
րից հե ռու է որ պես պե տութ յուն, արդ յո՞ք հենց միայն դա չի ա պա-
ցու ցում իր հարևան երկր նե րի և ա ռա ջին հեր թին՝ Հա յաս տա նի 
հա մար վտանգ լի նե լու հան գա ման քը: Այս հա մա պատ կե րում մի 
փաստ էլ շեշ տենք. պատ մութ յու նը ցույց է տվել, որ Թուր քիան 
ա մենևին էլ չի կաշ կանդ վում տար բեր կա ռույց նե րին իր ան դա-
մակ ցութ յամբ, ե թե հար ցը վե րա բե րում է իր օ կու պա ցիոն, ագ րե-
սիվ քա ղա քա կան նպա տա կա նե րին: Օ րի նակ, ՆԱՏՕ-ի ան դամ 
լի նե լը չի կաշ կան դել և հի մա էլ չի կաշ կան դում իր ՆԱՏՕ-ա կան 
դաշ նա կից Հու նաս տա նի հետ տա րա տե սակ խնդիր նե րի, ընդ-

12  Նույն տեղում:
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հուպ մինչև ռազ մա կան բախ ման գնալ: Այն պես որ, մաս նա գի-
տա կան ա վե լի ճշգրիտ գնա հա տա կանն այն է, որ Թուր քիան չու-
նի կար միր գծեր և բա ռիս բուն ի մաս տով ա պա կա ռու ցո ղա կան, 
ագ րե սիվ, իր հարևան նե րի հան դեպ օ կու պա ցիոն քա ղա քա կան 
մտա ծո ղութ յուն ու նե ցող եր կիր է. դա նրա քա ղա քա կան հա վա-
տամքն է, որ չի փոխ վել՝ սկսած 20-րդ դա րի սկզբից, և հի մա էլ 
շա րու նակ վում է ա ռա վել մեծ ին տեն սի վութ յամբ: 

Ակն հայտ է, որ Լի պա րիտ յա նի պնդու մը, թե Հա յաս տա նի 
դիր քո րո շու մը հիմն ված է միայն «մեկ դրույ թի» վրա՝ «այն, ինչ 
վատ է Թուր քիա յի հա մար, մեզ հա մար լավ է», ճիշտ չէ: Սա-
կայն պետք է փաս տել և հետև յալ ի րո ղութ յու նը. գաղտ նիք չէ, 
որ Թուր քիան տաս նամ յակ ներ շա րու նակ տար բեր ո լորտ նե րում 
Հա յաս տա նի հան դեպ վա րել և վա րում է թշնա մա կան քա ղա քա-
կա նութ յուն։ Այս պա րա գա յում արդ յո՞ք օ րի նա չափ չէ, որ Հա յաս-
տանն էլ իր հնա րա վո րութ յուն նե րի սահ ման նե րում կամ դրանց 
առ կա յութ յան դեպ քում պետք է հա կա դար ձի: Այ սինքն՝ Լի պա-
րիտ յա նի ձևա կերպ մամբ՝ «այն, ինչ լավ է Թուր քիա յի հա մար» 
թե զի տակ թաքն ված են նաև հստակ հա կա հայ կա կան բնույ թի 
քայ լեր, ո րոնց դեմ պայ քա րը Հա յաս տա նի հա մար բնա կան է: 

Լի պա րիտ յա նի հա ջորդ թե զի կամ տե սութ յան հիմ քը նույն-
պես կա տե գո րիկ է, ինչ-որ ա ռու մով ար խա յիկ, ժա մա նա կավ րեպ 
և Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ի րո ղութ յուն նե րի աղ ճատ ված 
ըն կա լում նե րի հետևանք: Այս պես, Լի պա րիտ յանն ա ռաջ է քա-
շում հետև յալ տե սա կան դրույ թը՝ «վա խը՝ որ պէս ռազ մա վա րու-
թիւն»13, և ման րա մաս նում, որ դա Թուր քիա յից և թուր քից հա յե-
րի ու Հա յաս տա նի տա ծած վախն է, ո րը ձևա կեր պում է փոքր-ինչ 
պրի մի տիվ. «Թուր քիան ու թուր քը մեզ ջար դե ցին եւ պատ րաստ 
են ա ռա ջին ա ռի թով ալ մեզ նո րէն ջար դե լու»14: Մինչև այս հար ցի 
շուրջ մեր դի տարկ մանն անդ րա դառ նա լը՝ ար ձա նագ րենք Լի պա-

13  Նույն տեղում, էջ 20:
14  Նույն տեղում:
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րիտ յա նի ևս մեկ ինք նա հեր քող փաս տարկ: Թուր քե րի կող մից ցե-
ղաս պա նութ յուն ի րա կա նաց նե լու հա վա նա կա նութ յու նը քննա դա-
տո րեն ներ կա յաց նող Լի պա րիտ յա նը հենց նույն է ջում նշում է, որ 
Թուր քիան հա յե րի հան դեպ ցե ղաս պա նութ յուն է ի րա կա նաց րել և 
ա վե լաց նում է. «Թէ ներ կա յիս եւ ա պա գա յին Թուր քիան կա րող է 
կրկին ո ճիր գոր ծել մեր դէմ, այդ ալ թե րեւս կա րե լիու թիւն մըն է 
(ընդգ ծու մը մերն է – Ռ.Մ.)»15: Սա կայն սա փաս տե լուց հե տո կար-
դում ենք Լի պա րիտ յա նի մտո րում նե րը «հայ կա կան վա խի» մա սին, 
և այն, որ մենք՝ հա յերս, վա խը դարձ րել ենք «մեր քա ղա քա կան 
մտա ծե լա կեր պի հիմք», դա ըն դու նում ենք որ պես ռազ մա վա րութ-
յուն և «անքն նե լի գա ղա փար», դա որ դեգ րում որ պես «աշ խար հի 
մեր ըն կալ ման եւ այդ աշ խար հի հետ մեր փոխ յա րա բե րու թեան 
ու ղե ցոյց»16: Փաս տա ցի Լի պա րիտ յա նը հենց ին քը չի բա ցա ռում 
Թուր քիա յի կող մից կրկին ցե ղաս պա նութ յուն ի րա կա նաց նե լու 
«կա րե լիութ յու նը», այ սինքն՝ չի հեր քում, որ թուր քա կան պե տութ-
յա նը խորթ չէ ցե ղաս պան մտա ծո ղութ յու նը, ո րով հետև ե թե որևէ 
պե տութ յուն ու նի ցե ղաս պա նա կան ո ճիր գոր ծե լու հակ վա ծութ յուն, 
ա պա այդ պե տութ յու նը ցե ղաս պան պե տութ յուն է: Եվ ե թե դա այդ-
պես է, ա պա մեր պե տութ յու նը և հա սա րա կութ յու նը չեն կա րող ան-
տե սել այդ ակն հայտ վտան գը և ցույց տալ, թե որևէ սպառ նա լիք 
չկա, ինչ պես կոչ է ա նում Լի պա րիտ յա նը և ինչ պես նրան ձայ նակ-
ցում են ո մանք: Հետևա բար, դա ոչ թե վա խի ռազ մա վա րութ յուն 
է, այլ պարզ, պրագ մա տիկ սպառ նա լի քի գի տակ ցում ցե ղաս պան 
մտա ծո ղութ յուն ու նե ցող պե տութ յու նից: Շատ տա րօ րի նակ է լի պա-
րիտ յա նա կան բա նաձևը՝ թշնա մի և ս պառ նա լիք չհա մա րել այն պե-
տութ յու նը և հա սա րա կութ յու նը, ո րը քեզ այդ պի սին է հա մա րում և 
գոր ծուն քայ լեր է ա նում: 

Շա րու նա կե լով իր թե զի «հիմ նա վո րում նե րը»՝ Լի պա րիտ յա նը 
նշում է. «Այդ վա խին պատ ճա ռով կա մաւոր կոր դեգ րենք եր րորդ 
ու ժի կայ սե րա կան քա ղա քա կա նու թեան մե զի հրամ ցու ցած դե րը՝ 
15  Նույն տեղում:
16  Նույն տեղում, էջ 21:
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որ պէս գա ղութ: Եւ այդ վա խին ի պա տաս խան մեր զի ջում նե րը կը 
ներ կա յաց նենք որ պէս ի րա պաշտ եւ տրա մա բա նա կան ռազ մա վա-
րու թիւն»17: Պարզ է, որ ԱՄՆ քա ղա քա ցի Լի պա րիտ յա նը չի կա-
րո ղա նում թաքց նել իր ակն հայտ մի տու մը և որ պես եր րորդ ուժ 
ներ կա յաց նում է Ռու սաս տանն ու նրա հետ ու նե ցած մեր դաշ նակ-
ցա յին հա րա բե րութ յուն նե րը որ պես գա ղու թա յին: Հատ կա պես մեր 
օ րե րում ակն հայտ է դառ նում աշ խար հում տա րած ված արևմտ-
յան «ժո ղովր դա վա րութ յան», դաշ նակ ցա յին հա րա բե րութ յուն նե-
րի ի րա կա նում կեղծ և ե րես պաշտ բնույ թը. ան գամ սոց ցան ցե րում 
ո րո շա կի դեպ քե րում, օ րի նակ, ուկ րաի նա ցի նե րին և այ լոց կա րե լի 
է մահ վան կո չեր ա նել ռուս նե րի հան դեպ «ժո ղովր դա վա րա կան» 
մե թոդ նե րով, իսկ Մոն թե Մել քոն յա նի լու սան կա րի տե ղադ րումն 
ար գել վում է: Ըստ Լի պա րիտ յա նի, ստաց վում է, որ ԱՄՆ դաշ նա-
կից փոքր երկր ներն ի րա կան ա զատ և ի րա տես երկր ներ են, իսկ 
Ռու սաս տա նի դաշ նա կից նե րը՝ գա ղութ: Օբ յեկ տի վութ յու նից հե ռու 
այս դի տար կում նե րը տա րա կու սե լի են նաև այն տե սանկ յու նից, 
որ Լի պա րիտ յա նը ե ղել է իշ խա նութ յան մեջ հենց այն տա րի նե-
րին, երբ ձևա վոր վել ու ամ րապնդ վել են հայ-ռու սա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րը, և հարց է ծա գում, թե իր այս մո տե ցում ներն ին չու 
չի ար տա հայ տել այն ժա մա նակ։ Կա րե լի է պատ կե րաց նել, թե ինչ 
հո գե բա նա կան տան ջանք նե րի է են թարկ վել պե տա կան պաշ-
տոն յա Լի պա րիտ յա նը՝ աշ խա տե լով այդ պայ ման նե րում: Իսկ ե թե 
ա վե լի լուրջ, ա պա Հա յաս տա նի անվ տան գութ յան մա կար դա կը 
բարձ րաց նող ար ժա նա պա տիվ մե խա նիզմ նե րը և դ րանք գտնե-
լու բա նաձևե րը մշտա պես կարևոր են Հա յաս տա նի հա մար: Ռեալ 
այ լընտ րան քը ցույց չտա լով՝ հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րը 
«հե րո սա բար» քննա դա տելն ուղ ղա կի ար կա ծախնդ րութ յուն է, ո րի 
դա ռը պտուղ ներն ար դեն իսկ տես նում ենք:

Շա րու նա կե լով իր վեր լու ծութ յուն նե րը՝ Լի պա րիտ յա նը մտնում 
է հու մա նիզ մի աս պա րեզ. հու մա նիզմ թուր քե րի հան դեպ: Լի պա-

17  Նույն տեղում , էջ 22 :
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րիտ յա նը բե րում է մի բա նաձև, որն իբրև թե թուր քի հան դեպ մեր 
վա խի զգա ցո ղութ յու նը վե րա ծել է ա տե լութ յան, այն էլ այն պի սի 
աս տի ճա նի, «որ կրնայ մեզ դուրս հա նել մե՛ր իսկ մարդ կայ նու թե-
նէն»18: Հա յե րին, Հա յաս տա նը և ա մեն հայ կա կանն ա տող թուր քա-
կան պե տութ յան և հա սա րա կութ յան հան դեպ հու մա նիզ մի կո չե րը 
չըն կա լե լով հան դերձ՝ պետք է ուղ ղա կի հարց նել, թե քեզ ա տող պե-
տութ յան հան դեպ ոչ թե ա տե լութ յան, այլ առն վազն պատ մա կան 
տրավ մա տիկ հի շո ղութ յան, զգու շա վո րութ յան պահ պան ման դեմ 
այս պես կա տա ղի ար տա հայտ վելն ի՞նչ օ գուտ կա րող է տալ մեզ: 
Լի պա րիտ յա նը, չհեր քե լով թուր քե րի և մաս նա վո րա պես ե րիտ թուր-
քե րի՝ հա յե րի հան դեպ ու նե ցած կույր ա տե լութ յու նը, չգի տես ին չու 
քննա դա տում է հայ մտա վո րա կան նե րին. «Հա զուա գիւտ չեն ե ղած 
դէպ քեր, երբ նոյ նիսկ մտաւո րա կան ներ ու քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ 
ի րենց կե նաց նե րը սկսած ու աւար տած են «մահ թուր քին» նշա նա-
բա նով՝ կար ծէք հաւա տա լով, որ այդ ար դէն մեր բո լոր հար ցե րու 
լու ծումն է: Եւ այդ նշա նա բա նը կրկնած ու վան կար կած են ա ռանց 
նոյ նիսկ պահ մը մտա ծե լու, որ այդ նոյն նշա նա բանն էր, որ Իթ թի-
հա տի ղե կա վար նե րուն ու ի րենց գոր ծա կից նե րուն հա մար դար ձաւ 
բո լոր հար ցե րու լուծ ման ի րե՛նց իսկ ճա նա պար հը, միայն թէ «մահ 
թուր քին»ի փո խա րէն «մահ հա յուն»ով: Այն լու ծու մը, որ դար ձաւ մեր 
վա խի ծննդեան աղ բիւ րը»19: 

Լի պա րիտ յա նի հիմ նա կան խնդի րը, մեր կար ծի քով, այն է, որ 
նա կամ չի տես նում, կամ չի ու զում տես նել թուր քա կան ի րա կա-
նութ յան մեջ հայ կա կան խնդի րը և այն, որ հա յե րի հան դեպ ա տե-
լութ յու նը ոչ թե անց յա լի, սուլ թան նե րի, ե նի չե րի նե րի, ե րիտ թուր քե-
րի խնդիր էր, այլ վա ղուց ար դեն ձեռք է բե րել ինս տի տու ցիո նալ, 
պե տա կան գա ղա փա րա խո սութ յան կար գա վի ճակ: Դ րա նով են լի 
Թուր քիա յի ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը, պե տա կան հռե տո-
րա բա նութ յու նը, կրթա կան հա մա կար գը, գրա կա նութ յու նը, բա նահ-
յու սութ յու նը, ա սաց վածք նե րը, դարձ վածք նե րը, հա սա րա կութ յան 
18  Նույն տեղում :
19  Նույն տեղում, էջ 22-23:
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լայն խա վե րի մտա ծո ղութ յու նը, և ա մե նա կարևո րը, որ չի տես նում 
Լի պա րիտ յա նը, այն է, որ դրանք այ սօր էլ լայն թա փով ծա վալ վում 
են: Որևէ մե կը կա րո՞ղ է էա կան տար բե րութ յուն նկա տել սուլ թան 
Աբ դուլ Հա միդ 2-րդի, Ա թաթ յուր քի, Էր դո ղա նի հռե տո րա բա նութ-
յան մեջ հա յե րի վե րա բեր յալ. վստա հո րեն ա սում եմ, որ դրան ցում 
որևէ գա ղա փա րա կան, մտա ծո ղութ յան տար բե րութ յուն չկա: Արդ, 
ի՞նչ է փնտրում Լի պա րիտ յա նը և ի՞նչ է ա ռա ջար կում. «Այս չի նշա-
նա կեր, որ մեր վա խը ար դա րա ցի հիմ քեր չու նի: Ինչ պէս վե րեւը 
նշե ցի, Թուր քիան վախ նա լու պատ ճառ ներ տուած է մե զի: Խօս քը 
չի վե րա բե րիր նաեւ նման հիմ քե րը մո ռա ցու թեան տա լուն: Խօս-
քը կը վե րա բե րի հե տեւեա լին. ինչ պէ՞ս պէտք է վա րուինք վա խը 
պատ ճա ռող պատ մա կան ու քա ղա քա կան գոր ծօ նին: Պա տաս-
խա նը պարզ է. պէտք է վա խէն ան դին անց նե լով եւ մեր ա պա գա յի 
կերտ ման մէջ գոր ծօն դառ նա լով զար գաց նենք պե տա կան մտա ծո-
ղու թիւն»20: Շատ լավ միտք է, բայց մի հարց է մնում. իսկ ի՞նչ ա նել, 
երբ, դի ցուք, Թուր քիան և Ադր բե ջանն ի րենք չեն ու զում փո խել ո՛չ 
ի րենց գա ղա փա րա խո սութ յու նը, ո՛չ մո տե ցում ներն ու ա տե լութ յու-
նը հա յութ յան և Հա յաս տա նի հան դեպ: Այ սինքն՝ Լի պա րիտ յա նի 
ձևա կերպ մամբ, Թուր քիա յից բխող «վախ նա լու պատ ճառ նե րը» 
շա րու նա կում են առ կա մնալ, և, հետևա բար, նրա ամ բողջ թե զը 
վե րած վում է լավ ցան կութ յուն նե րի, ի րա կա նութ յան հետ կապ չու-
նե ցող փաս տարկ նե րի վրա հիմն ված, ուս տի և սին վեր լու ծութ յան: 
Լավ կլի ներ, ե թե Լի պա րիտ յանն իր փոր ձի վրա հեն ված ներ կա-
յաց ներ վեր լու ծութ յուն կամ թեզ, թե ինչ պես և ինչ ռազ մա վա րութ-
յամբ կա րող է Հա յաս տա նը դի մագ րա վել թուրք-ադր բե ջա նա կան 
սպառ նա լի քին, ա տե լութ յա նը և զար գա նալ: 

20  Նույն տեղում, էջ 24:
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Լի պա րիտ յա նի աշ խա տութ յան մի ո րո շա կի հատ ված նվիր ված 
է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան խնդրին, սա կայն այս տեղ ևս հիաս-
թա փեց նող թե զե րի և մտ քե րի պա կաս չկա կար ծես: Ու շագ րավ է, 
որ Լի պա րիտ յա նի գրքում հան դի պում ենք թուր քա կան այն թե զի 
զու գա հե ռին, թե Թուր քիա յին Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան ի րա գործ-
ման մեջ մե ղադ րած պե տութ յուն նե րից ո րոշ նե րը հենց ի րենք ցե-
ղա սպան են, օ րի նակ՝ ԱՄՆ-ը, Ֆ րան սիան, Ռու սաս տա նը և այլն: 
Ի՞նչ է ա սում Լի պա րիտ յա նը, օ րի նակ, մշա կու թա յին ե ղեռ նի մա-
սին. «Թե րեւս կար ժէ յի շել նաեւ՝ Թուր քիան չէ միայն, որ սրբա-
պղծող մշա կու թա յին քա ղա քա կա նու թիւն կը վա րէ... Այլ եր կիր-
նե րու վայ րա գու թեան ու Թուր քիոյ պա րա գա յին ա մե նէն կա րեւոր 
տար բե րու թիւ նը այն է, որ այս վեր ջի նի պա րա գա յին զո հը մենք 
ենք»21: Այն, որ ցե ղաս պա նութ յուն ներ, որ պես մարդ կութ յան պատ-
մութ յան ա մե նա ծանր հան ցա գոր ծութ յուն ներ, տե ղի են ու նե ցել 
տար բեր ժա մա նակ նե րում և տար բեր երկր նե րում՝ փաստ է: Սա-
կայն ան հաս կա նա լի է Օս ման յան կայս րութ յու նում հա յե րի նկատ-
մամբ կազ մա կերպ ված ցե ղաս պա նութ յունն այդ հա մա պատ կե րում 
ներ կա յաց նե լու ի մաս տը և կար ծես փորձ ա նե լու տպա վո րութ յուն 
ստեղ ծել, թե դա բա ցա ռիկ է լոկ այն քա նով, որ զո հե րը հա յերն 
էին, ո րոնք նաև զրկվե ցին բնօր րա նի մի մեծ հատ վա ծից: Բա ցի 
այդ, ինչպես նշվեց վերևում, այս ձևա կեր պումն ան մի ջա պես հի-
շեց նում է Թուր քիա յի պաշ տո նա կան հա կա դար ձում նե րը Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան փաս տը տար բեր երկր նե րի կող մից ճա նա չե լու 
պա րա գա յում, երբ ան մի ջա պես հի շեց նում են այլ ցե ղաս պա նութ-
յուն նե րի մա սին՝ դրա նով Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը ոչ միայն հեր-
քե լով, այլև ան գամ ըն դու նող նե րի հա մար այն ներ կա յաց նե լով որ-
պես մե կը «սո վո րա կան ցե ղաս պա նութ յուն նե րից»: 

21  Նույն տեղում, էջ 29:
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Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տի ժխտման հա մա պատ կե-
րում թուր քա կան հայտ նի թե զե րից կամ հռե տո րա բա նութ յան 
տար րե րից է այն պնդու մը կամ շա հար կու մը, թե հայ կա կան 
կող մը մտա վա խութ յուն ներ ու նի և այդ պատ ճա ռով իր ոչ բո լոր 
ար խիվ ներն է բա ցել: Թուր քա կան պաշ տո նա կան հռե տո րա բա-
նութ յան ծեծ ված թե զե րից է նաև այն, թե իբրև ի րենք բա ցել են 
ի րենց բո լոր ար խիվ նե րը և կոչ են ա նում Հա յաս տա նի տար բեր 
իշ խա նութ յուն նե րին հա մա ձայ նել, որ պես զի ու սում նա սի րող նե րը 
հե տա զո տեն և՛ թուր քա կան, և՛ հայ կա կան ար խիվ նե րը և պար-
զեն, թե արդ յոք տե ղի է ու նե ցել ցե ղաս պա նութ յուն: Ի՞նչ է ա սում 
Լի պա րիտ յա նը. «...պէտք է պնդենք, որ ար խիւ ներ ու նե ցող հայ-
կա կան հաս տա տու թիւն ներն ու կազ մա կեր պու թիւն նե րը մատ չե լի 
դարձ նեն զա նոնք՝ բո լոր օ րի նաւոր հե տա զօ տող նե րու: Երբ ո րոշ 
հայ կա կան ար խիւ ներ տա կաւին ան մատ չե լի կը մնան շատ մը 
հե տա զօ տող նե րու, Թուր քիա յէն բո լոր ար խիւ նե րը բա նա լու պա-
հան ջը կըլ լայ ե րես պաշ տու թիւն»22: Սա այն դեպ քե րից է, երբ մեկ-
նա բա նութ յան կա րիք էլ չկա, թուր քա կան թե զի բա ռա ցի թարգ-
մա նութ յու նը հա յե րեն ա հա այս պի սի ձևա կեր պում ու նի, եր բեմն 
ան գամ մի փոքր մեղմ, օ րի նակ՝ հա յե րին ե րես պաշ տութ յան մեջ 
ոչ բո լոր թուրք անդ րա դար ձող ներն են մե ղադ րում: 

Մեկ այլ թուր քա կան թե զի դրսևո րում նե րի նույն պես հան դի-
պում ենք գրքում, ո րը վե րա բե րում է Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
թան գա րան-ինս տի տու տին, ո րի ան կա խութ յու նը Լի պա րիտ յա նը 
հա մա րում է քա ղա քա կա նա պես ոչ ա պա հով և ա վե լաց նում. «Հա-
յաս տա նում Ցե ղաս պա նութ յան ու սում նա սի րութ յուն նե րը կապ ված 
են Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գութ յան կաս կա ծե լի սահ մա-
նում նե րի հետ»23: Ան գամ ոչ մաս նա գետ ըն թեր ցո ղի կող մից փաս-
տե րի մա կե րե սա յին հա մադ րու մը ցույց կտա, թե այս տե սա կետն 
ինչ քան հար և ն ման է թուր քա կան պաշ տո նա կան թե զե րին՝ կապ-

22   Նույն տեղում, էջ 86:
23  Նույն տեղում, էջ 225:
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ված Հա յաս տա նում և ընդ հան րա պես հայ կա կան մի ջա վայ րում 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան խնդրի ու սում նա սի րութ յան և հայ կա կան 
գի տութ յան իբրև թե քա ղա քա կա նաց ված լի նե լու հետ: Բա ցի այդ, 
զար մա նա լի է, որ Լի պա րիտ յա նը մո ռա նում է նշել, որ Թուր քիա յում 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տի ժխտման հար ցով զբաղ վում են 
պե տա կան տար բեր կա ռույց ներ, և այդ ամ բողջ գոր ծըն թա ցի ուղ-
ղոր դումն ա նում է պե տա կան բարձ րա գույն իշ խա նութ յու նը:

Լի պա րիտ յա նի կա տե գո րիկ և ան գամ կտրուկ ու ծայ րա հեղ 
բնու թագ րում նե րը հատ կա պես ցայ տուն են դրսևոր վում հա յութ-
յան մեջ ցե ղաս պա նութ յան ըն կալ ման և թուր քին մե ղադ րե լու 
խնդի րը քննար կե լիս: Նախ՝ Լի պա րիտ յա նը ֆիք սում է իր հա-
մար, թերևս, ա նա ռար կե լի հետև յալ «ճշմար տութ յուն նե րը». «Հայ-
կա կան կող մի քննար կու մը ե ղած է կոշտ եւ յա խուռն: Ան թէ՛ ան-
ցեա լի եւ թէ՛ այ սօ րուայ բո լոր թուր քե րուն կը մե ղադ րէր քրէա կան 
գոր ծո ղու թեան մաս նա կից ըլ լա լու մէջ»24: Այս մեր կա պա րա նոց և 
ծայ րա հե ղութ յան գա գաթ նա կե տին հա սած մեկ նա բա նութ յու նը 
մի գու ցե կա րե լի էր ան տե սել, բայց հենց դրա վրա էլ Լի պա րիտ-
յա նը կա ռու ցե լու էր իր հա ջորդ թե զե րը ուս տի, հարկ է շատ հա-
մա ռոտ անդ րա դառ նալ: Նախ՝ «բո լոր թուր քե րուն» մե ղադ րե լու 
մի տում թե՛ հայ կա կան գի տութ յան, թե՛ քա ղա քա կան և հա սա րա-
կա կան շրջա նակ նե րի մեջ եր բեք չի ե ղել: Այլ հարց է, որ թուր-
քա կան հա սա րա կութ յան մեծ մա սը կամ ա ջակ ցել, կամ մաս նակ-
ցել է ցե ղաս պա նութ յա նը, կամ էլ ուղ ղա կի լռել է այդ հան ցան քի 
մա սին: Ե թե անց յա լի թուր քե րին մե ղադ րե լը ցե ղաս պա նութ յա նը 
մաս նակ ցե լու մեջ հետև յալ ձևա կերպ մամբ՝ «թուր քա կան հա սա-
րա կութ յան մեծ մասն ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի մաս նակ ցութ յուն է 
ու նե ցել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մեջ», կա րե լի է հա մա րել տե-
սա կա նո րեն կի րա ռե լի, ա պա «այ սօ րուայ բո լոր թուր քե րուն» այդ 
ինչ պե՞ս ենք մե ղադ րում քրեա կան հան ցան քի մեջ: Սա լիո վին այլ 
երևույթ է. մենք ցե ղաս պա նութ յու նը ժխտող նե րին մե ղադ րում 

24  Նույն տեղում, էջ 161:



22

ՌՈՒԲԵՆ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ենք ժխտման հա մար, ի րենց պե տութ յան պաշ տո նա կան քա րոզ-
չութ յան զո հե րը լի նե լու և դ րա նից դուրս գա լու ցան կութ յուն չու-
նե նա լու մեջ: Ցե ղաս պա նութ յան մասշ տա բի հան ցան քի ժխտու-
մը նույն պես հան ցանք է, և, ի վեր ջո, Լի պա րիտ յա նին պետք է 
ծա նոթ լի նի “denialist” ձևա կեր պու մը: Բա ցի այդ, հայ կա կան հա-
սա րա կութ յան մեջ դրական առումով բա վա կան ճա նաչ ված են և 
եր բեմն ան գամ ուռ ճաց ված դրա կան ըն կա լում ու նեն այն թուր-
քե րը՝ գիտ նա կան ներ, մտա վո րա կան ներ, ո րոնք այս կամ այն 
կերպ ըն դու նում են Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը: Այլ բան 
է, որ նրանց գոր ծու նեութ յա նը նեղ մաս նա գետ ներն ի րա վա ցիո-
րեն մեծ վե րա պա հու մով են մո տե նում, և դեպ քերն ու հատ կա-
պես 2020թ. Ար ցախ յան պա տե րազմն ա պա ցու ցե ցին, որ հիա-
ցա կան գնա հա տա կան նե րը, մեղմ ա սած, տե ղին չէին, քա նի որ 
այդ թուրք մտա վո րա կան նե րից գրե թե ոչ մե կը որևէ էա կան քայլ 
կամ ան գամ հայ տա րա րութ յուն չա րեց թուրք-ադր բե ջա նա կան 
վայ րա գութ յուն նե րի վե րա բեր յալ: Դե, իսկ Հա յաս տա նում նրանց 
գո վերգ մամբ զբաղ վող և այ սօր էլ Լի պա րիտ յա նի տե սութ յուն նե-
րով հիա ցող ներն ի րենց նե ղութ յուն էլ չտվե ցին խոս տո վա նել, որ 
սխալ վել են ի րենց հիա ցա կան գնա հա տա կան նե րում և դ րա նով 
նաև մո լո րեց րել հայ հա սա րա կութ յան մի հատ վա ծին: 

Սա կայն «բո լոր թուր քե րին» մե ղադ րե լու գի տա կան և ան գամ 
տրա մա բա նա կան հիմ նա վո րում նե րից հե ռու սահ մա նու մից զատ, 
պա կաս ան լուրջ և խո ցե լի չէ Լի պա րիտ յա նի այն մեկ նա բա նութ-
յու նը, թե ին չու է Թուր քիա յի քա ղա քա ցի նե րի մեծ մա սը ժխտում 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը: Ըստ Լի պա րիտ յա նի, «...միակ ձեւը, 
ո րով թուրք քա ղա քա ցին կա րող էր դի մա կա յել ո ճի րի հա մար մե-
ղադ րան քին, ո րու մա սին գրե թէ ո չինչ կամ բո լո րո վին ո չինչ գի-
տէր, նոյն այդ ո ճի րի ժխտումն էր»25: Նախ՝ այս պնդումն էլ է կա-
տե գո րիկ և ս խալ, թե «թուրք քա ղա քա ցին գրե թե ո չինչ չգի տի» 

25  Նույն տեղում:
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Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին: Չ նա յած թուր քա կան ժխտման 
պաշ տո նա կան քա ղա քա կա նութ յա նը, որն ար տա ցոլ վել է այդ 
երկ րի պե տա կան քա րոզ չութ յան, կրթա կան հա մա կար գի, դպրո-
ցա կան և բու հա կան դա սագր քե րի մեջ, այ նուա մե նայ նիվ, կա-
րող ենք փաս տել, որ Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու նը թուր քա կան պե-
տութ յան և հա սա րա կութ յան մի ո րո շա կի հատ վա ծի ընդ հա նուր 
գաղտ նիքն է և ընդ հա նուր մեղ քը: Ուս տի, խո սել, որ Թուր քիա յի 
քա ղա քա ցի նե րը չգի տեին և մա նա վանդ հի մա՝ հա մա ցան ցի դա-
րում, չգի տեն Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին՝ առն վազն լուրջ 
չէ: Բայց ա վե լի պարզ հա կա փաս տարկ ներ էլ բե րենք. Թուր քիա-
յի արևել յան շրջան նե րում՝ պատ մա կան Հա յաս տա նում ապ րող 
Թուր քիա յի քա ղա քա ցի նե րը չե՞ն տես նում, որ հայ կա կան տնե-
րում են ապ րում, չե՞ն տես նում ի րենց հարևա նութ յամբ հայ կա-
կան ե կե ղե ցի նե րը և դ րանց ա վե րակ նե րը, ա վագ սե րունդ նե րը 
չե՞ն հի շում այն, ին չին ա կա նա տես և մաս նա կից են ե ղել, նրանց 
սե րուն դե րը չե՞ն հի շում ի րենց ա վագ նե րի պատ մութ յուն նե րը և 
եր բեմն ինք նա գո վես տի խոս քե րը հա յե րին կո տո րե լու մա սին և 
այլն: Ուս տի, Լի պա րիտ յա նի ձևա կեր պու մը, թե Թուր քիա յի քա-
ղա քա ցուն մնա ցել էր այդ մե ղադ րան քին դի մա կա յե լու միակ ձևը՝ 
ժխտել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը, խո ցե լի է և ան հիմն: 
Ա վե լին՝ Լի պա րիտ յա նը կար ծես ան թա քույց փորձ է ա նում ար-
դա րաց նել Թուր քիա յի քա ղա քա ցուն, ո րը ոչ միայն այ սօր էլ շա-
րու նա կում է ա նար գել և պղ ծել հայ կա կան մշա կու թա յին ու պատ-
մա կան հետ քե րը պատ մա կան Հա յաս տա նում, այլև ժխտում է իր 
նախ նի նե րի հան ցան քը: Ուղ ղա կի պետք է ևս մեկ ան գամ կողք 
կող քի դնել և կար դալ հայ կա կան ու թուր քա կան հա սա րա կութ-
յուն նե րին տրված լի պա րիտ յա նա կան բնու թագ րում նե րը. «հայ-
կա կան կող մի քննար կու մը ե ղած է կոշտ եւ յա խուռն» – «միակ 
ձևը, ո րով թուրք քա ղա քա ցին կա րող էր դի մա կա յել... այդ ո ճի րի 
ժխտումն էր»: Այ սինքն՝ հա յերս «կոշտ ու հա խուռն ենք քննար-
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կում», իսկ «խեղճ թուր քը», այլ ելք չու նե նա լու պատ ճա ռով, 
«ստիպ ված ժխտում է» Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը:

Շա րու նա կե լով թե ման՝ Թուր քիա յի քա ղա քա ցու կող մից Հա յոց 
ցե ղաս պա նութ յան փաս տի ճա նա չու մը Լի պա րիտ յանն ի րա վա ցիո-
րեն հա մա րում է «թուր քի ինք նու թեան եւ թուրք ազ գի նկատ մամբ 
դա վա ճա նու թեան» հա մա զոր քայլ, սա կայն հա յե րի պա րա գա-
յում մեկ նա բա նութ յու նը կրկին տա նում է հա յութ յան անն պա տակ, 
այս րո պեա կան խնդիր նե րի ծի րում ըն կալ վե լու տի րույթ. «Հա յե րու 
բա նա վէ ճը կար ծես աւե լի գո հա ցում կը գտնէր հա կաթր քա կան կե-
ցուած քին, քան թէ ժխտման ար մատ նե րը հասկ նա լու ո րեւէ լուրջ 
փոր ձին մէջ»26: Այս տեղ նույն պես պետք է չհա մա ձայ նենք հե ղի-
նա կի ձևա կեր պում նե րին, քա նի որ ժխտման ար մատ նե րը հաս-
կա նա լուն միտ ված բազ մա թիվ ու շագ րավ ու սում նա սի րութ յուն ներ 
կան հայ կա կան գի տա կան շրջա նակ նե րում, և այդ ա մե նը ո րա կել 
«ո րեւէ լուրջ փոր ձի» բա ցա կա յութ յուն՝ ճիշտ չէ: Սա կայն Ժ. Լի պա-
րիտ յա նը, խո րա նա լով հա յե րիս քննա դա տե լու իր տե սութ յուն նե րի 
մեջ, գրում է. «Ցե ղաս պա նու թեան ժխտման քա ղա քա կա նու թիւ նը 
պար զա պէս դի տուե ցաւ իբ րեւ Թուր քիոյ ու թուր քե րու չար բնոյ թի 
դրսեւո րում»27: Սա ոչ միայն տո ղե րի հե ղի նա կի ոչ կոմ պե տեն տութ-
յան դրսևո րում նե րից է, այլև հայ ժո ղովր դի հա վա քա կան ըն կալ-
ման և պայ քա րի շար ժիչ ու ժի պրի մի տի վաց ման ակն հայտ փորձ: 
Չժխ տե լով, որ թուր քա կան ժխտո ղա կա նութ յան դեմ պայ քա րում 
հա յութ յան գոր ծե լաո ճում ե ղել են և կան ա նարդ յու նա վետ տար րեր, 
այժմ ծա ռա ցել է պայ քա րի արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու, 
նոր գոր ծի քա կազմ և մե թոդ ներ որ դեգ րե լու սուր անհ րա ժեշ տութ-
յուն, սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, լի պա րիտ յա նա կան տո տալ նի հի-
լիս տա կան և հա յութ յան հա մազ գա յին մտա ծո ղութ յան նսե մաց ման 
փոր ձե րը վի րա վո րա կան են և դա տա պար տե լի: 

26  Նույն տեղում:
27  Նույն տեղում:
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Մեղմ ա սած` ան հաս կա նա լի կամ տա րա կու սե լի է, երբ Ժ. Լի-
պա րիտ յա նը փոր ձում է հա վա սա րութ յան նշան դնել թուր քա կան 
և հայ կա կան կող մե րի միջև պատ մա կան դեպ քե րի, ռազ մա կան 
և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի հան դեպ պե տա կան կամ հան րա-
յին վե րա բեր մուն քի միջև: Ա վե լին, ա սես թուր քա կան գոր ծե լա-
կեր պին ըմբռ նու մով է մո տե նում, օ րի նակ՝ «Հան րա պե տու թեան 
հաս տա տու մէն ի վեր հա յե րուն եւ Թուր քիոյ մէջ բնա կող միւս 
ժո ղո վուրդ նե րուն առն չուող ի րա դար ձու թիւն նե րու նկատ մամբ 
Թուր քիոյ պաշ տօ նա կան վե րա բեր մուն քը աւե լի ա ռողջ չէ. հոն 
ալ կը բա ցա ռուի ո րեւէ ար ժա նա պա տիւ ու բա նա կան երկ խօ սու-
թիւն»28: Հա վա սա րութ յան նշան դնե լու փորձն ակն հայտ է. «վե-
րա բեր մուն քը աւե լի ա ռողջ չէ» ար տա հայ տութ յու նը ոչ միայն 
հա մե մա տութ յուն է, այլև հայ կա կան վե րա բեր մուն քի գնա հա տա-
կան առ այն, որ դա էլ ա ռողջ չէ: Իսկ Լի պա րիտ յա նի «հոն ալ կը 
բա ցա ռուի ո րեւէ ար ժա նա պա տիւ ու բա նա կան երկ խօ սու թիւն» 
ար տա հայ տութ յու նը հստակ նշա նա կում է, որ հայ կա կան ի րա-
կա նութ յան մեջ էլ է բա ցառ վում ար ժա նա պա տիվ և բա նա կան 
երկ խո սութ յու նը: Սա իր մեջ “Victim blaming” -ի ակն հայտ տար-
րեր է պա րու նա կում, որ ոչ միայն տե ղին չէ, այլև օբ յեկ տիվ պատ-
կե րի խե ղաթ յուր մա նը նպաս տող քայլ է:

Չենք կա րող ան տե սել նաև Լի պա րիտ յա նի կող մից ո րոշ սխալ 
տեր մին նե րի և ձևա կեր պում նե րի կի րառ ման ա ղա ղա կող փաս-
տե րը. օ րի նակ՝ նա կի րա ռում է «Ա րեւե լեան Թուր քիոյ նախ-
կին հա յաբ նակ նա հանգ ներ»29 ար տա հայ տութ յու նը: Ընդ ո րում, 
պետք է ու շադ րութ յուն դարձ նել այն փաս տին, որ Լի պա րիտ յա նը 
կի րա ռում է ոչ թե նախ կին հայ կա կան, այլ հա յաբ նակ նա հանգ-
ներ եզ րույ թը. այ սինքն՝ Կար սում, Մու շում, Էրզ րու մում հա յե րը 
զուտ բնակ վել են ինչ-որ պա հից սկսած, այլ ոչ թե այդ տա րածք-

28  Նույն տեղում, էջ 161-162:
29  Նույն տեղում, էջ 163:
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նե րը ե ղել են հա յե րի բնօր րան, որ տեղ նաև ձևա վոր վել են հայ-
կա կան պե տա կա նութ յուն ներ, քա ղա քակր թութ յուն, մշա կույթ, 
ըն դուն վել է քրիս տո նեութ յուն, ստեղծ վել այ բու բեն, կա ռուց վել են 
տա ճար ներ, կրթութ յան, գրչութ յան կենտ րոն ներ և այլն: 

Իսկ 1970-1980-ա կան նե րին հայ վրի ժա ռուա կան խմբե րի կող-
մից Թուր քիա յի դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի 
և դի վա նա գետ նե րի հան դեպ ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն նե-
րը Լի պա րիտ յա նը ո րա կում է «բռնա րարք», «ա հա բեկ չու թիւն»30, 
«...թուրք դիւա նա գէտ նե րու եւ թրքա կան հաս տա տու թիւն նե րու 
դէմ հայ կա կան գաղտ նի խում բե րու ի րա կա նա ցու ցած ա հա բեկ-
չա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի շար քը...»31: Այս տեղ կա րե լի է մի հռե-
տո րա կան հարց ուղ ղել հայ կա կան և թուր քա կան կող մե րի միջև 
հա վա սա րութ յան նշան դնե լու մեծ ջա տա գով Ժ. Լի պա րիտ յա-
նին. արդ յո՞ք նա տեղ յակ է, թե ինչ պես են թուրք պաշ տոն յա նե-
րը, պատ մա բան նե րը, մա մուլն ան վա նում, օ րի նակ, ե րիտ թուրք 
պա րագ լուխ ցե ղաս պան Թա լեա թին, Էն վե րին, Ջե մա լին և մ յուս-
նե րին: Փաս տենք, որ հիշ յալ և այլ ոճ րա գործ ներ Թուր քիա յում 
պե տա կա նո րեն հե րո սաց ված են, ու նեն «ազ գա յին նա հա տա կի» 
կո չում, նրանց ա նու նով կան դպրոց ներ, փո ղոց ներ, պու րակ ներ: 
Իսկ 2020թ. 44-օր յա պա տե րազ մից հե տո Բաք վի զո րա հան դե-
սի ժա մա նակ Թուր քիա յի նա խա գահն իր ե լույ թում գո վա բա նում 
էր Էն վեր փա շա յին և Ար ցա խի մի մա սի օ կու պա ցիան հա մա րում 
նրա հո գու փա ռա վո րում: Ա վե լի ցածր մա կար դա կի մար դաս-
պան նե րին՝ Հ ռո մի պա պի դեմ մա հա փորձ ի րա կա նաց րած Մեհ-
մեթ Ա լի Աղ ջա յին, Հ րանտ Դին քին սպա նած Օգ յուն Սա մաս թին 
նույն պես Թուր քիա յում հե րո սաց նում են, նրանց մա սին եր գեր 
եր գում, պատ մա բան ներն ու մա մուլն էլ կի րա ռում հե րո սաց նող, 
գո վա բա նող բնո րո շում ներ:

30  Նույն տեղում, էջ 40:
31  Նույն տեղում, էջ 177:
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Որ նախ կին պաշ տոն յա Ժ. Լի պա րիտ յա նը կա րող է ու նե նալ 
Թուր քիա յի մա սին եր բեմն ի մա ցութ յան պա կաս, եր բեմն սխալ 
տե ղե կութ յուն ներ և պատ կե րա ցում ներ՝ մի գու ցե կա րե լի է դրանց 
ըմբռ նու մով մո տե նալ, բայց, երբ որ պես գիտ նա կան կամ Թուր-
քիա յի հետ կապ ված հար ցե րում խո րա գի տակ մաս նա գետ դիր քա-
վոր ված Լի պա րիտ յանն իր գրքում ի ցույց է դնում Թուր քիա յի, այդ 
երկ րի պատ մութ յան, քա ղա քա կան կու սակ ցութ յուն նե րի գա ղա փա-
րա խո սութ յուն նե րի և ան գամ երկ րի մայ րա քա ղա քի մա սին ի մա-
ցութ յան լրջա գույն պա կաս, ա պա դա, մեղմ ա սած, ըն դու նե լի չէ: 

Սկ սենք ա մե նա պար զու նակ սխալ նե րից, ո րոնք շատ կու զե-
նա յինք, որ տեխ նի կա կան կամ տպագ րա կան լի նեին, սա կայն 
կար ծես թե այդ պես չեն: Այ նուա մե նայ նիվ, խոր հուրդ կտանք հե-
ղի նա կին գրքի հե տա գա հրա տա րա կութ յուն նե րի պա րա գա յում 
դրանք ուղ ղել: Օ րի նակ, խո սե լով Հ րանտ Դին քի և ն րա դե րա կա-
տար ման մա սին՝ Լի պա րիտ յա նը գրում է. «...ծա գու մով Արևմ տա-
հա յաս տա նի ա մե նէն մօտ քա ղա քէն՝ Պո լի սէն...»32: Նախ Պո լի-
սը՝ ներ կա յիս Ս տամ բու լը և նախ կին Կոս տանդ նու պո լի սը, երբևէ 
պատ մա կան Հա յաս տա նի, ա ռա վել ևս՝ Արևմտ յան Հա յաս տա նի 
քա ղաք չի ե ղել: Կա րե լի է ան գամ կի սա հու մո րով Լի պա րիտ յա նի 
այս տար րա կան սխալն ան վա նել «հայ դա տա կա նութ յան ա մե նա-
ծայ րա հեղ դրսևո րում», երբ հե ղի նա կը հա վակ նում է Հայ կա կան 
բարձ րա վան դա կից դուրս գտնվող տա րածք նե րի: Եվ երկ րորդ՝ 
Հ րանտ Դին քը ծա գու մով ոչ թե Պոլ սից է, այլ Մա լա թիա յից: 

Եվս մեկ ա ղա ղա կող սխալ. խո սե լով Թուր քիա յում բնակ վող և 
աշ խա տող ՀՀ քա ղա քա ցի աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի մա սին՝ 
Լի պա րիտ յա նը նշում է. «Թուր քիոյ, գլխաւո րա բար մայ րա քա ղա-
քին (ընդգ ծու մը մերն է – Ռ. Մ.) մէջ, աշ խա տանք գտած տաս նեակ 
հա զա րաւոր Հա յաս տա նի քա ղա քա ցի նե րու առ կա յու թիւ նը»33: Հա-
32  Նույն տեղում , էջ  68:
33  Նույն տեղում, էջ 69:
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յաս տան ցի աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րը մեծ մա սամբ բնակ վում 
և աշ խա տում են Ս տամ բու լում, իսկ Ս տամ բու լը Թուր քիա յի մայ րա-
քա ղա քը չէ, Թուր քիա յի մայ րա քա ղա քը Ան կա րան է, որ տեղ հա յե րի 
թի վը շատ քիչ է, իսկ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան քա ղա քա ցի 
աշ խա տան քա յին միգ րանտ ներ այն տեղ կամ չկան, կամ շատ քիչ 
են և հաս տատ «տաս նեակ հա զար ներ» ուղ ղա կի չեն կա րող լի նել: 
Բա ցի այդ, ըստ Լի պա րիտ յա նի՝ Թուր քիա յում գտնվող աշ խա տան-
քա յին միգ րանտ հա յե րի թե ման լրջո րեն ու սում նա սիր ված չէ, սա-
կայն այս մտքի հետ մա սամբ ենք հա մա ձայն, քա նի որ այդ թե մա յի, 
ընդ ո րում՝ տար բեր աս պեկտ նե րի մա սին կան մաս նա գի տա կան, 
լրագ րո ղա կան, ան գամ ազ գագ րա կան ու սում նա սի րութ յուն ներ, 
ո րոնց երևի թե պա րոն Լի պա րիտ յա նը ծա նոթ չէ, սա կայն դա նրան 
ի րա վունք չի տա լիս ևս մեկ կա տե գո րիկ գնա հա տա կան տալ:

Վե րոնշ յալ «ան մեղ» սխալ նե րի կամ տար րա կան փաս տե-
րի չի մա ցութ յան կող քին Ժ. Լի պա րիտ յա նի գրքում կան խոր քա-
յին սխալ ներ և կար ծես մտա ցա ծին, «լավ Թուր քիա» տես նե լու և 
ն կա րագ րե լու ան զուսպ ցան կութ յուն, ո րը ստեղ ծում է ոչ օբ յեկ տիվ 
պատ կեր, իսկ գրքի ոչ մաս նա գետ ըն թեր ցող նե րը կա րող են լիո-
վին սխալ ըն կա լում կազ մել Թուր քիա յի մա սին, ին չը, հաս տատ, 
Հա յաս տա նի շա հե րից չի բխում: Մաս նա վո րա պես՝ պա րոն Լի պա-
րիտ յանն այս պի սի գնա հա տա կան ներ է տա լիս 2002 թվա կա նից 
Թուր քիա յում իշ խող «Ար դա րութ յուն և զար գա ցում» կու սակ ցութ-
յա նը և վեր ջի նիս ղե կա վա րի՝ Թուր քիա յի նա խա գահ Էր դո ղա նին. 
«Իշ խա նու թեան գա լով՝ Ար դա րու թիւն եւ Զար գա ցում Կու սակ ցու-
թիւ նը (AK Parti), որ իր գա ղա փա րա խօ սու թեամբ եւ օ րի նա կար-
գու թեամբ այն քան ալ պար տա կան չէ ազ գայ նա կան ան ցեա լին, 
նոյն պէս նոր հնա րաւո րու թիւն ներ բա ցաւ»34: Նախ՝ պա րոն Լի-
պա րիտ յա նը սկզբուն քո րեն և շատ կոնկ րետ սխալ վում է ԱԶԿ-ն 
ազ գայ նա կա նութ յու նից կամ ազ գայ նա կան անց յա լից հե ռու նկա-
րագ րե լով. դա ուղ ղա կի ճիշտ չէ, և Էր դո ղանն ու իր թի մը բա ցա-

34  Նույն տեղում, էջ 180:
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հայտ ազ գայ նա կան ո ճի և հ ռե տո րա բա նութ յան, կար գա խոս նե րի, 
ան գամ ժես տի կուլ յա ցիա յի կրող են, ին չը տե սա նե լի է նույ նիսկ ոչ 
մաս նա գի տա կան շրջա նակ նե րի հա մար: Արդ յո՞ք պա րոն Լի պա-
րիտ յա նը չի տե սել Թուր քիա յի նա խա գահ Էր դո ղա նի, նախ կին 
վար չա պետ Բի նա լի Յըլ դը րը մի, ներ կա յիս ար տա քին գոր ծե րի նա-
խա րար Մև լութ Չա վու շօղ լուի կող մից ազ գայ նա մո լա կան «գորշ 
գայ լե րի» հա տուկ ող ջույ նի ձևի կի րա ռու մը հան րա յին մի ջո ցա ռում-
նե րի, նա խընտ րա կան քա րո զար շավ նե րի ժա մա նակ և այլ դեպ քե-
րում: Բա ցի այդ, ար դեն տևա կան ժա մա նակ է, ինչ Թուր քիա յում 
իս լամն ու ազ գայ նա կա նութ յու նը միահ յուս ված են, դրա հիմ քե րը 
կա րող ենք տես նել դեռևս 1980-ա կան նե րից պե տա կա նո րեն մշակ-
ված, այս պես կոչ ված, թյուրք-իս լա մա կան սին թե զի տե սութ յան մեջ: 
Այ սօր ԱԶԿ-ն դա շին քի մեջ է ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան, ա հա բեկ չա-
կան «Գորշ գայ լե րի» քա ղա քա կան թևի՝ «Ազ գայ նա կան շար ժում» 
կու սա կա ցութ յան հետ: Այ սինքն՝ այ սօր վա Թուր քիա յի իշ խող դա-
շին քը կազմ ված է իս լա մա մետ և ազ գայ նա մո լա կան կու սակ ցութ-
յուն նե րից, ո րոնք ի րենց գա ղա փա րա խո սութ յուն նե րով կար ծես 
սեր տա ճել են, և ձևա վոր վել է «ազ գայ նա կան իս լա մա կա նութ յուն» 
կամ «իս լա մա կան ազ գայ նա կա նութ յուն»: Հետևա բար, Թուր քիա-
յում իշ խող ԱԶԿ-ն ոչ միայն ու նի հստակ ազ գայ նա կան անց յալ, այլև 
ա վե լի ծայ րա հեղ ազ գայ նա կան դար ձած ներ կա և ն ման հու նով ծա-
վալ վող ա պա գա, և Լի պա րիտ յա նի պնդում նե րը հա կա ռա կի մա սին 
ուղ ղա կի տար րա կան սխալ են և լա վա գույն դեպ քում՝ չի մա ցութ յան 
արդ յունք, իսկ վա տա գույն դեպ քում՝ ի րա կա նութ յան խե ղաթ յու րում: 

Այդ նույն հա մա պատ կե րում Լի պա րիտ յա նը կրկին սխալ վում է 
թուր քա կան ժխտո ղա կա նութ յան հայտ նի կի սա քո ղարկ ված բա-
նաձևը՝ պատ մութ յու նը պատ մա բան նե րին թող նե լը կամ պատ-
մա բան նե րի հանձ նա ժո ղով ձևա վո րե լը ներ կա յաց նե լով որ պես 
դրա կան քայլ: Այս պես, «Պատ մու թիւ նը պատ մա բան նե րուն թող-
նե լու մա սին վար չա պետ Էր տո ղա նի ա ռա ջար կու թիւ նը, մեղմ ը սե-
լով, պատ մու թիւ նը այլ կերպ ըն կա լե լու հնա րաւո րու թեան խի զախ 
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ճա նա չումն էր, քա նի որ ան նոյն պէս տար բեր ա պա գա յով Թուր-
քիա մը կը պատ կե րաց նէր»35: Լի պա րիտ յա նի ա սած՝ Էր դո ղա նի 
կող մից պատ մութ յունն այլ կերպ ըն կա լե լու «խի զախ ճա նա չումն» 
ուղ ղա կի պատ մութ յան խե ղաթ յուր ման և Հա յոց ցե ղաս պա նութ յու-
նը ժխտե լու նոր մե թոդն էր, ո րը հրա պա րակ նետ վեց թուր քա կան 
քա րոզ չա մե քե նա յի կող մից հատ կա պես Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան 
90-րդ տա րե լի ցից ա ռաջ, և ս րա մա սին դրա կան ար տա հայտ վե-
լու հա մար Լի պա րիտ յա նի հիմ քե րը, մղող հան գա մանք ներն ի րոք 
ան հաս կա նա լի են: Ի դեպ, պատ մա բան նե րի հանձ նա ժո ղով ձևա-
վո րե լու հար ցով նույն Էր դո ղա նը 2005թ. նա մակ հղեց Հա յաս տա-
նի նա խա գահ Ռո բերտ Քո չար յա նին, և այդ նա մակն ու ղար կե լու 
փաս տի ուղ ղութ յամբ սկսեց ակ տի վո րեն աշ խա տել թուր քա կան 
քա րոզ չա մե քե նան՝ մի ջազ գա յին մա մու լում և հար թակ նե րում ներ-
կա յաց նե լով, թե ձեռք են մեկ նել Հա յաս տա նին. այդ ա մե նը «պա-
տա հա կան» զու գա դի պութ յամբ տե ղի էր ու նե նում ապ րի լի 24-ին 
ըն դա ռաջ: Էր դո ղա նին պա տաս խան նա մա կում Հա յաս տա նի նա-
խա գա հը փաս տեց, որ պե տութ յուն նե րի միջև հա րա բե րութ յուն ներ 
հաս տա տե լու պա տաս խա նատ վութ յու նը ոչ թե պատ մա բան նե-
րին է, այլ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նը: Դ րա նից հե տո պատ մա-
բան նե րի հանձ նա ժո ղով ձևա վո րե լու հար ցը դար ձավ թուր քա կան 
քա րոզ չա մե քե նա յի սի րած թե զե րից մե կը, և ա մեն պա տեհ կամ 
ան պա տեհ ա ռի թով այդ մա սին հայ տա րա րում էին թուրք բարձ-
րաս տի ճան պաշ տոն յա նե րը: Այ սինքն՝ սա ոչ միայն պատ մութ յան 
կեղ ծա րա րութ յան վատ քո ղարկ ված փորձ էր, այլև ձգտում լոկ 
ի մի տա ցիա ստեղ ծե լու, թե Թուր քիան «կա ռու ցո ղա կան» քայ լեր է 
ա նում: Իսկ Էր դո ղա նի ար դեն հե տա գա տա րի նե րի ե լույթ նե րից 
ա վե լի ակն հայտ է դառ նում, որ այդ ա ռա ջարկն ուղ ղա կի մար տա-
վա րա կան հնարք է ե ղել, և Թուր քիա յի ի րա կան տե սա կե տը շա-
րու նա կում է մնալ տո տալ ու կարծր ժխտո ղա կա նութ յան ծի րում: 

35  Նույն տեղում, էջ 180-181:
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Լի պա րիտ յա նի աշ խա տանք նե րում կար ծես փորձ է ար վում 
ա ռանձ նաց նել Թուր քիա յի ներ կա յիս նա խա գահ Էր դո ղա նին 
ընդ հա նուր թուր քա կան ժխտո ղա կա նութ յան ծի րից, սա կայն դա 
տե սա կան, մե թո դա կան և փաս տագ րա կան լրջա գույն սխալ է, 
քա նի որ Էր դո ղանն ինչ-որ պա հի ստիպ ված էր լի նել «մեղմ» կամ 
այ լա փոխ ված ժխտո ղա կա նութ յան կրող, իսկ հե տո կրկին վե րա-
դար ձավ ա վե լի կոշտ շեշ տադ րում նե րի և պահ ված քի դաշտ, որն 
ա վե լի հո գե հա րա զատ է իր կեր պա րին: Սակայն Լի պա րիտ յանն 
այն պի սի կար ծի քի է, ո րը կա րե լի է բնու թագ րել որ պես ան հիմն 
հիա ցա կա նի և ս խա լի միա ձու լում. «Հա յոց Ցե ղաս պա նու թեան 
ճա նաչ ման կամ ժխտման հար ցի մի ջազ գայ նա ցու մէն ի վեր, այս 
նիւ թով զբա ղուող Թուր քիոյ ա ռաջ նորդ նե րէն Ռե չեփ Թա յիփ Էր-
տո ղան ա ռա ջինն է, որ որ պէս վար չա պետ նոր մօ տե ցում մը կի-
րա ռեց: Նախ կին վար չա պետ նե րը պար զա պէս ժխտե ցին, որ 
ո րեւէ լուրջ բան պա տա հած էր եւ ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րուն ալ 
պա տուի րե ցին յար ձա կո ղա կա նօ րէն ժխտել Ցե ղաս պա նու թիւ նը 
ա մէն երկ րի մէջ, ինչ պէս նաեւ ճնշում բա նեց նել, որ այդ պե տու-
թիւն նե րը 1915 թ.-ին սկսած դէպ քե րը որ պէս ցե ղաս պա նու թիւն 
չճանչ նան: Էր տո ղա նի մօ տե ցու մը սա էր. ճիշդ է, որ Ա ռա ջին 
Հա մաշ խար հա յին Պա տե րազ մի ըն թաց քին հա յե րը տե ղա հա-
նու թիւն նե րու են թար կուե ցան, ու շա տե րը մա հա ցան, եւ ա նոր 
հա մար ան ցա վակ ցու թիւն յայտ նեց Թուր քիոյ հայ քա ղա քա ցի նե-
րուն այդ բո լո րի պատ ճա ռած ցաւին հա մար: Եւ սա կայն ան մեր-
ժեց ըն դու նիլ, որ օս մա նեան քա ղա քա կա նու թիւ նը հա մա զօր էր 
ցե ղաս պա նու թեան՝ ա ռար կե լով, որ իս լամ ներն ու թուր քերն ալ 
հսկա յա կան վնաս ներ կրե ցին այդ պա տե րազ մի ըն թաց քին»36: 
Որ տե՞ղ է սխալ վում Լի պա րիտ յա նը. Էր դո ղա նը նոր մե թոդ կի րա-
ռեց ոչ թե Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան փաս տը ճա նա չե լու, այլ այն 
ժխտե լու, որ պես ցե ղաս պա նութ յուն չներ կա յաց նե լու ա ռու մով: 
Վս տահ եմ, որ Լի պա րիտ յա նը քա ջա տեղ յակ է այդ տա րի նե րին 

36  Նույն տեղում, էջ 258:
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հատ կա պես Ահ մեթ Դա վու թօղ լուի նա խա ձեռ նութ յամբ շրջա նա-
ռութ յան մեջ դրված, այս պես կոչ ված, «ար դար հի շո ղութ յան», 
«եր կուս տեք զո հե րի» թե զե րի մա սին, հա մա ձայն ո րոնց՝ 1915-
ին և հե տա գա տա րի նե րին զոհ վել, սպան վել կամ մա հա ցել են 
ոչ միայն հա յեր, այլև թուր քեր, քրդեր, ուս տի, ե թե ու զում ենք, 
որ հի շո ղութ յունն ար դար լի նի, ա պա պետք է շեշ տենք դա: Իսկ 
Ս տամ բու լի հայ կա կան ո րոշ շրջա նակ ներ, ձայ նակ ցե լով թուր-
քա կան իշ խա նութ յուն նե րին, սկսե ցին շրջա նա ռել պրի մի տիվ մի 
թեզ՝ «եր կու եղ բայր գժտվե ցին 1915-ին, և տե ղի ու նե ցան փո խա-
դարձ կո րուստ ներ», այ սինքն՝ փորձ էր ար վում Հա յոց ցե ղաս պա-
նութ յան խնդի րը ներ կա յաց նել որ պես էթ նիկ բա խում հա յե րի և 
թուր քե րի միջև, այլ ոչ թե պե տութ յան և դ րա տար բեր կա ռույց-
նե րի կող մից մշակ ված ու ի րա կա նաց ված գոր ծո ղութ յուն մի ամ-
բողջ ազ գի դեմ, որն էլ հենց կոչ վում է ցե ղաս պա նութ յուն: Այս-
տեղ ուղ ղա կի փաս տե րի, երևույ թի ակն հայտ խե ղաթ յու րում է, 
և հա վա սա րութ յան նշան է դրվում պե տութ յան մշա կած սպան-
դի մե քե նա յի և ո րոշ տե ղե րում հա յե րի ինք նա պաշտ պա նութ յան 
դեպ քե րի միջև՝ դա ներ կա յաց նե լով որ պես մի ջէթ նիկ բա խում: 
Խո սե լով այդ տա րի նե րին այլ ազ գե րի շրջա նում ե ղած զո հե րի 
մա սին՝ պետք է փաս տենք, որ ըն թա ցող Ա ռա ջին հա մաշ խար-
հա յին պա տե րազ մում Օս ման յան կայս րութ յու նը պա տե րազ մող 
կողմ էր, և ն րա բա նա կի շար քե րում, ի հար կե, պետք է զո հեր 
լի նեին, պա տե րազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րի թա տե րա բե մին 
մոտ բնա կա վայ րե րում նույն պես չէր կա րե լի բա ցա ռել զո հե րը, 
սա կայն դա լրիվ այլ խնդիր է, և այն հա մե մա տել օս ման յան պե-
տութ յան կող մից ման րակր կիտ կազ մա կերպ ված ցե ղաս պա նութ-
յան հետ՝ ուղ ղա կի անհ նար է և անտ րա մա բա նա կան: Դա նույնն 
է, որ գեր մա նա ցի որևէ պաշ տոն յա խո սի Հո լո քոս տի մա սին և 
հայ տա րա րի, որ այդ տա րի նե րին զոհ վել են նաև նա ցիս տա կան 
բա նա կի գեր մա նա ցի զին վոր ներ կամ խա ղաղ բնակ չութ յուն: 
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Այս հա մե մա տութ յուն ներն ուղ ղա կի աբ սուր դա յին են, և մ նում է 
միայն զար մա նալ, որ ի րա տե սութ յու նը որ պես իր քա ղա քա կան 
կրե դո հռչա կած Լի պա րիտ յա նը ինչ պես կա րող է չտես նել այս 
ա մե նում վատ թաքց ված ցե ղաս պա նութ յան ժխտու մը: 

Սա կայն Լի պա րիտ յա նը ոչ միայն չի տես նում Էր դո ղա նի ակն-
հայտ սխալ և ժխտ ման քա ղա քա կա նութ յու նը, այլև շա րու նա կե լով 
իր վեր լու ծութ յու նը՝ ուղ ղա կի սկսում է գո վեր գել Թուր քիա յի ղե կա-
վա րին և դ րա նով մո լո րեց նել իր հետևորդ նե րին, իր գրքի թե կուզ 
և ան կողմ նա կալ ըն թեր ցող նե րին, ո րոնք, փաս տո րեն, հայտն վում 
են ոչ թե թուր քա կան պատ մագ րութ յան հար ձակ ման թի րա խում, 
այլ ճշմար տութ յուն նե րը խե ղաթ յուր վում են հայ մաս նա գե տի կող-
մից, դրանք հրամց վում են հա յե րեն: Ա վե լին՝ Լի պա րիտ յա նի տե-
սա կետ ներն այս պա հին իշ խող կու սակ ցութ յան ան դամ նե րի, ո րոշ 
վեր լու ծա բան նե րի, ո րո շա կի կողմ նո րո շում ու նե ցող գի տա վեր լու-
ծա կան շրջա նակ նե րի կող մից ներ կա յաց վում են որ պես գեր գի-
տա կան, գե րի րա տե սա կան վեր լու ծութ յուն, ո րը կար ծես եր կար 
սպաս ված երկ նա յին մա նա նա էր, ո րը սփռվեց հայ կա կան գի-
տա կան, վեր լու ծա կան և քա ղա քա կան դաշ տում: Խո րա նա լով իր 
սխալ մուն քի մեջ՝ Լի պա րիտ յա նը նշում է. «Էր տո ղան՝ շնոր հիւ իր 
իսկ քա ղա քա կան փի լի սո փա յու թեան, որ ար մա տաւորւած է իս լա-
մա կան պահ պա նո ղա կա նու թեան մէջ, հնա րաւո րու թիւն ու նե ցաւ 
ճանչ նա լու եւ դա տա պար տե լու հա յե րու հան դէպ իթ թի հա տա կան-
նե րու դա ժան վե րա բեր մուն քը, քա նի որ վեր ջին նե րուս քա ղա քա-
կա նու թիւ նը ո րեւէ կապ չու նէր կրօն քի հետ, այլ կա պուած էր ազ-
գայ նա կան սկզբունք նե րու, ո րոնք տի րա պե տող էին Օս մա նեան 
Կայս րու թեան վեր ջին տա րի նե րուն եւ ներդ րուած էին հան րա պե-
տա կան վար չա կար գին մէջ՝ սկզբնա կան տա րի նե րուն»37: Այն, որ 
Էր դո ղա նի քա ղա քա կան փի լի սո փա յութ յան հիմ քում իս լա մա կան 
պահ պա նո ղա կա նութ յունն է կամ դա մեծ տեղ ու նի՝ ճիշտ է, սա-

37  Նույն տե ղում , էջ 259:



34

ՌՈՒԲԵՆ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

կայն ա սել, որ Էր դո ղա նը դա տա պար տել է ե րիտ թուր քե րի՝ իթ-
թի հա տա կան նե րի դա ժան վե րա բեր մուն քը հա յե րի հան դեպ և որ 
ազ գայ նա կա նութ յու նը հե ռու է Էր դո ղա նից՝ ուղ ղա կի ա ղա ղա կող 
սխալ է: Ըստ Լի պա րիտ յա նի՝ ե րիտ թուր քե րի ոճ րա գոր ծութ յուն-
նե րը դա տա պար տել է այն Էր դո ղա նը, ո րը 2020թ. պա տե րազ-
մից հե տո Բաք վում տե ղի ու նե ցած զո րա հան դե սին գո վեր գում էր 
ե րիտ թուրք պա րագ լուխ Էն վեր փա շա յին: Լի պա րիտ յա նը, են թադ-
րում եմ, գի տի նաև Էր դո ղա նի կտրուկ հայ տա րա րութ յուն նե րը, թե 
իր նախ նի նե րը ցե ղաս պա նութ յուն չեն ա րել և չէին կա րող ա նել38: 

Էր դո ղա նին գո վե լով և ցե ղաս պա նութ յուն նե րի հան դեպ իբրև 
թե նրա տար բե րակ ված մո տե ցում նե րը ներ կա յաց նե լով՝ Լի պա-
րիտ յա նը որ պես ցայ տուն օ րի նակ բե րում է ար դեն Թուր քիա յի 
Հան րա պե տութ յու նում 1937-1938թթ. Դեր սի մում տե ղի ու նե ցած 
ցե ղաս պա նութ յու նը, ո րին զոհ են գնա ցել զա զա ներ, ինչ պես նաև 
կրո նա փոխ ե ղած և կի սաու ծա ցած հա յեր, ո րոնց մի մա սը Դեր սի-
մում էր ա պաս տան գտել նաև 1915-ին: Լի պա րիտ յանն այս պես է 
ներ կա յաց նում խնդի րը և ան մի ջա պես էլ ա նում սխալ վեր լու ծութ-
յուն. «Ա ռաւել նշա նա կա լի էր, որ 2011 թ.-ին Էր տո ղան նե րո ղու թիւն 
խնդրեց 1938 թ.-ին ու 1939 թ.-ին Տեր սիմ Թուն ճե լիի մէջ քիւրտ 
քա ղա քա ցիա կան ազ գաբ նակ չու թեան կո տո րած նե րուն հա մար: 
Նե րո ղու թեան գա ղա փարն ու փաս տը ինք նին շատ աւե լի կա րեւոր 
են, քան ման րա մաս նե րը»39: Կոպ տա գույն սխալ է այն, որ ըստ Լի-
պա րիտ յա նի՝ նե րո ղութ յունն ա վե լի կարևոր է, քան ման րա մաս նե-
րը. ճիշտ հա կա ռա կը, այս տեղ հենց ման րա մաս ներն են կարևոր, 
իսկ ո՞րն է ման րա մաս նը: 1938թ. Դեր սի մի կո տո րա ծը կամ ցե-
ղաս պա նութ յունն ի րա կա նաց րել է Ա թաթ յուր քի գլխա վո րութ յամբ 
«Հան րա պե տա կան ժո ղովր դա կան կու սակ ցութ յան» (ՀԺԿ) իշ խա-

38  Erdoğan çok net: “Benim ecdadım soykırım yapmaz”, https://www.cnnturk.com/dunya/
erdogan-cok-net-benim-ecdadim-soykirim-yapmaz

39  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, քա-
ղա  քա կանություն, էջ 276:



35

«ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ» ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

նութ յու նը, որն Էր դո ղա նի գա ղա փա րա կան և քա ղա քա կան թշնա-
մին է, ներ կա յիս Թուր քիա յի հիմ նա կան ընդ դի մա դիր ու ժը: Էր դո-
ղա նը, հրա պա րակ բե րե լով Դեր սի մի խնդի րը, ՀԺԿ-ին ուղ ղա կի, 
իսկ Ա թաթ յուր քին՝ ա նուղ ղա կի ներ կա յաց րեց որ պես ցե ղաս պան, 
թույլ տվեց անդ րա դառ նալ այն պի սի թե մա յի, ո րը հնա րա վո րութ-
յուն էր տա լիս քննա դա տել Թուր քիա յի Հան րա պե տութ յան հիմ-
նա դիր նե րին. այս ա մե նը ներ քա ղա քա կան պայ քա րում և հա սա-
րա կա կան ըն կա լում նե րի փո փո խութ յուն նե րի հար ցում ու նե ցավ 
կարևո րա գույն նշա նա կութ յուն: Միով բա նիվ, Էր դո ղա նի նե րո-
ղութ յու նը Դեր սի մի կո տո րած նե րի հետ կապ ված՝ ա ռա վե լա պես 
տե ղա վոր վում է հենց ներ քա ղա քա կան, միջ կու սակ ցա կան պայ-
քա րի հա մա պատ կե րում և տ րա մա բա նութ յան մեջ: 

Գր քում առ կա են նաև Լի պա րիտ յա նի դի տար կում նե րը Թուր-
քիա յի ար տա քին գոր ծե րի նախ կին նա խա րար Ահ մեթ Դա վու թօղ-
լուի մի հոդ վա ծի ա ռի թով, որ տեղ նա ար ծար ծում է թուր քա կան 
ժխտո ղա կա նութ յան նոր, այլ շղար շով փա թե թա վոր ված տար բե րա-
կը՝ «ար դար հի շո ղութ յան» տե սութ յու նը, հա մա ձայն ո րի՝ հա յե րի և 
թուր քե րի հի շո ղութ յունն ար դար կա րող է լի նել այն պա րա գա յում, 
ե թե հի շեն նախ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի՝ հա յե րի և թուր քե րի պատ-
մութ յան այն ժա մա նակ նե րը, երբ ի րար հետ խա ղաղ և լավ են ապ-
րել: Սա կայն էլ ա վե լի կարևոր է, որ պես զի հի շեն եր կու կող մե րի զո-
հե րին և այն, որ, ըստ էութ յան, 1915-ին տե ղի են ու նե ցել մի ջէթ նիկ 
բա խում ներ, ո րոնց հետևան քով ե ղել են զո հեր եր կու կող մում էլ: 
Ինչ պես ար դեն նշվեց վերևում, սա ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան ժխտո ղա կա նութ յան նոր ոճ, սա կայն Լի պա րիտ յա-
նը, կար ծես դրանք չնկա տե լով և ընդգծ ված հար գանք ցու ցա բե րե-
լով Դա վու թօղ լուի ան ձի հան դեպ՝ իր շռայլ գո վա սանք նե րի կող քին, 
ինչ պի սին նե րից է «լայ նա ծիր գի տու թեան տէր անձ» և այլն, նշում է. 
«Ա ռանց կաս կա ծով մո տե նա լու Դա վու թօղ լուի՝ իր մտքե րը հրա-
պա րա կե լու դրդա պատ ճառ նե րին (ընդգ ծու մը մերն է – Ռ. Մ.), ես 
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ինձ ի րա վունք վե րա պա հե ցի վեր լու ծե լու նրա հոդ վա ծը...»40: Նախ՝ 
մեղմ ա սած, տա րա կու սանք է ա ռա ջաց նում Լի պա րիտ յա նի ձևա-
կեր պու մը, թե ինքն ա ռանց կաս կա ծի է վե րա բեր վում բազ մահ մուտ 
քա ղա քա գե տի, տվյալ պա րա գա յում՝ Թուր քիա յի ար տա քին քա-
ղա քա կա նութ յան ճար տա րա պե տի և այդ հա մա պատ կե րում՝ Հա-
յոց ցե ղաս պա նութ յան մի ջազ գա յին ճա նաչ ման հար ցում պայ քա րի 
նո րօր յա մշա կո ղի մտքե րը հան րայ նաց նե լու դրդա պատ ճառ նե րին: 
Իսկ Դա վու թօղ լուի հոդ վա ծում առ կա խնդիր նե րի և իր ան հա մա-
ձայ նութ յուն նե րի մա սին Լի պա րիտ յա նը քննա դա տութ յու նը ներ կա-
յաց նե լուց ա ռաջ գրե թե նե րո ղութ յուն է խնդրում՝ ա սե լով, որ դրանց. 
«...հու սով եմ, նա խա րա րը կվե րա բեր վի նույն քան բա րեսր տո րեն, 
որ քան, ինչ պես հայտ նի է, նա վար վում է առ հա սա րակ ան հա մա-
ձայ նութ յուն նե րի բախ վե լիս»41: Լի պա րիտ յա նի այս նրբան կատ, 
գեր կո ռեկտ և քա ղա քա վա րութ յան բո լոր տար րե րը պահ պա նող 
պահ վածքն ըն կա լե լի կլի ներ, ե թե նույն նրբան կա տութ յամբ և հար-
գան քով նա ար տա հայտ վեր և խո սեր Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան նախ կին իշ խա նութ յուն նե րի և, մաս նա վո րա պես, երկ րորդ 
նա խա գահի հաս ցեին, ո րի հան դեպ ընդգծ ված կո պիտ, ե թե չա սեմ՝ 
չա րա ցած վե րա բեր մունքն առ կա է և՛ նրա գրքում, և՛ տար բեր լրատ-
վա մի ջոց նե րին տված հար ցազ րույց նե րում:

Ինչևէ, Լի պա րիտ յա նը, անդ րա դառ նա լով Դա վու թօղ լուի հոդ վա-
ծին և ըստ էութ յան գրա խո սե լով այն, տա լիս է հար ցեր, ո րոնք ես 
հի մա նույն կերպ պետք է հաս ցեագ րեմ ի րեն, քա նի որ ինձ մոտ էլ 
են ա ռա ջա ցել ճիշտ նույն հար ցե րը. «Ինչ պե՞ս պետք է ըն թեր ցենք 
այս հոդ վա ծը: Սա գի տա կան շա րադ րա՞նք է պատ մութ յան մա սին: 
Ա նա խորժ ի րադ րութ յան վեր լու ծութ յո՞ւն քա ղա քա գե տի կող մից: Թե՞ 
ներ կա յումս նա խա րա րի պաշ տո նի բե ռան տակ կքած նախ կին 
հա սա րա կա գե տի մտա վոր դե գե րում է»42: Ինչ պե՞ս ըն թեր ցենք Լի-

40  Նույն տեղում, էջ 294:
41  Նույն տեղում:
42  Նույն տեղում:
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պա րիտ յա նի այս գիր քը. գի տա կան շա րադ րանք հայ-թուր քա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի մա սի՞ն, քա ղա քա գե տի վեր լու ծութ յուն տա րա-
ծաշր ջա նա յին զար գա ցում նե րի վե րա բեր յա՞լ, թե՞ նախ կին պաշ տոն-
յա յի և իր անձ նա կան բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քի բե ռան տակ 
կքած և դ րա նից ա զատ վել չկա րո ղա ցող ան ձի մտա վոր դե գե րում-
ներ կողմ նա կա լութ յան և սուբ յեկ տի վիզ մի ծի րում:

Կր կին անդ րա դառ նա լով Ժ. Լի պա րիտ յա նի՝ Թուր քիա յի պատ-
մութ յան ի մա ցութ յան պա կա սին՝ պետք է փաս տեմ, որ նա փաս-
տե րի և գի տե լիք նե րի ի մա ցութ յան պա կաս է դրսևո րում նաև 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի պատ մութ յան հատ կա պես ո րո շա կի 
դրվագ նե րի վե րա բեր յալ: Այս պես, ըստ Լի պա րիտ յա նի կա տե գո րիկ 
պնդման. «Սո վե տա կան Հա յաս տա նը Թուր քիոյ նկատ մամբ ո րեւէ 
քա ղա քա կա նու թիւն չէ ու նե ցած, ո րով հե տեւ ար տա քին եւ պե տա-
կան ա պա հո վու թեան քա ղա քա կա նու թիւն նե րը Մոս կուա յի ի րաւա-
սու թեան տակ էին, իսկ Մոս կուան բնա կա նոն յա րա բե րու թիւն ներ 
ու նէր Թուր քիոյ Հան րա պե տու թեան հետ»43: Պետք է հստակ ա սեմ, 
որ այս հար ցում ևս Լի պա րիտ յա նը սխալ վում է, քա նի որ Խորհր-
դա յին Հա յաս տա նի տար բեր ղե կա վար ներ, չնա յած ԽՍՀՄ-ում առ-
կա ո րո շա կի սահ մա նա փա կում նե րին, ի րենց հստակ դիր քո րո շու մը 
և քայ լերն են ա րել Թուր քիա յի հետ կապ ված. այդ քայ լե րի մի մա սը 
եր բեմն ե ղել է սիմ վո լիկ, ա րա րո ղա կար գա յին, սա կայն, այ նուա մե-
նայ նիվ, ի ցույց է դրել մի կող մից՝ պե տա կան մտա ծո ղութ յան, իսկ 
մյուս կող մից՝ պատ մա կան հի շո ղութ յան հստակ առ կա յութ յունն 
այդ ե րախ տա վոր պե տա կան գոր ծիչ նե րի մոտ: Ուս տի, խոր հուրդ 
կտամ պա րոն Լի պա րիտ յա նին կար դալ և ծա նո թա նալ Խորհր դա-
յին Հա յաս տա նի ղե կա վար ներ Գ րի գոր Հա րութ յուն յա նի (Ա րու թի-
նով), Յա կով Զա րուբ յա նի, Ան տոն Քո չին յա նի, Կա րեն Դե միրճ յա նի 
քայ լե րին, ո րոնք վե րա բե րում են ինչ պես Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան, 
այն պես էլ պատ մա կան Հա յաս տա նի տա րածք նե րի, սփյուռ քա հա-
յե րի ներ գաղ թի, հո ղա յին պա հան ջա տի րութ յան, Ար ցա խի և այլ 
43  Նույն տեղում, էջ 39:
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հար ցե րին: Խոր հուրդ կտամ նաև կար դալ հայ գնդա պետ Գուր-
գեն Նալ բանդ յա նի գոր ծու նեութ յան մա սին, ո րը, լի նե լով խորհր դա-
թուր քա կան պե տա կան սահ մա նի վե րա սահ մա նագծ ման հանձ նա-
ժո ղո վի ան դամ, հե րո սա կան պահ վածք է դրսևո րել44: 

Բայց մի կող մից զար մա նա լի են, մյուս կող մից՝ «շան տա ժի» 
տար րեր են պա րու նա կում Լի պա րիտ յա նի տար բեր հար ցազ-
րույց նե րում ո րո շա կի մե ծամ տութ յան ան թա քույց դրսևոր մամբ 
մտքերն առ այն, որ Հա յաս տա նում, այդ թվում և ար տա քին գոր-
ծե րի նա խա րա րութ յու նում, չեն ճա նա չում ի րա կան Թուր քիան, 
չգի տեն, թե դա ինչ պե տութ յուն է: Օ րի նակ, հար ցազ րույց նե րից 
մե կում Լի պա րիտ յանն ա սում է, որ Թուր քիա յի ԱԳՆ-ն շատ ու ժեղ 
է, պատ մում է դրա կա ռուց ված քի և աշ խա տա կից նե րի մաս նա-
գի տաց ման ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րի մա սին և ա սում. «Մե-
րոնք չեն հաս կա նում այդ ինչ տե սակ պե տութ յուն է, դա պետք է 
հաս կա նաս և գոր ծես: Մե րոնք ընդ հան րա պես չեն հաս կա նում: 
Ես չեմ գի տեր Հա յաս տա նի մեջ որևէ դի վա նա գետ կա, որ այս 
ա մե նը գի տե»45: Սա ա սում է մի մարդ, որ հենց ինքն է ի ցույց 
դնում իր խո ցե լի գի տե լիք նե րը Թուր քիա յի մա սին, դրա կան գույ-
նե րով ներ կա յաց նում թուր քա կան քա ղա քա կա նութ յու նը և, ըստ 
էութ յան, հայ կա կան հա սա րա կութ յա նը կոչ ա նում «ա զատ վել 
կարծ րա տի պե րից» ու չպայ քա րել հա կա հայ կա կան քայ լե րի դեմ: 
Չժխ տե լով, այլ, ընդ հա կա ռա կը, փաս տե լով, որ Թուր քիան և ն րա 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յու նը բա վա կան ու ժեղ և վ տան գա-
վոր են, այ նուա մե նայ նիվ, չենք կա րող հա մա ձայ նել Լի պա րիտ յա-
նի տո տալ նի հի լիս տա կան մո տեց մա նը Հա յաս տա նի պե տա կան 
հա մա կար գում Թուր քիա յի մա սին ի մա ցութ յան վե րա բեր յալ:

44  Մելքոնյան Ռ., «Կարսի բարդույթը», հայ գնդապետը եւ 1973թ. խորհրդա-թուրքա-
կան սահմանի ռեդեմարկացիան, https://mediamax.am/am/news/special-file/47201/

45  http://boon.am/the-exes-in-politics-jirair-libaridian-mikael-zolyan/
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Չ նա յած ես ինձ չեմ հա մա րում Ար ցա խի խնդրի խո րա գի տակ 
մաս նա գետ, բայց Լի պա րիտ յա նի կա տե գո րիկ գնա հա տա կան-
նե րը, ո րոնք վե րա բե րում են Ար ցա խի հար ցի ո րոշ դրվագ նե րին, 
հար ցա կան ներ են ա ռա ջաց րել, մա նա վանդ, երբ դրանք հա մադ-
րում եմ տար բեր փաս տագ րա կան վեր լու ծութ յուն նե րի, ՀՀ ե րեք 
նա խա գահ նե րի հար ցազ րույց նե րի, հրա պա րակ ված բա նակց-
ված փաս տաթղ թե րի հետ: Այս պես, Լի պա րիտ յանն ա նա ռար կե-
լի տո նով գրում է հետև յա լը. «Ա լիեւ եւ Քո չա րեան սկզբուն քօ րէն 
հա մա ձայ նու թիւն կա յա ցու ցին Ղա րա բա ղեան հար ցը լու ծել Ազր-
պէյ ճա նի ու Հա յաս տա նի մի ջեւ տա րած քա յին փո խա նակ ման հի-
մուն քով: Ազր պէյ ճա նը Հա յաս տա նին զի ջե լու էր Ղա րա բա ղը, իսկ 
Հա յաս տանն, իր հեր թին, Ազր պէյ ճա նին յանձ նե լու էր Հա յաս-
տա նի հա րաւը՝ Մեղ րիի շրջա նը, որ Ի րա նի եւ Թուր քիոյ սահ մա-
նա կից Նա խի ջեւա նը կը բաժ նէր Ազր պէյ ճա նի գլխաւոր մա սէն: 
Տար բեր պատ ճառ նե րով ա նի րա գոր ծե լի այդ ծրա գի րը յա ռաջ 
չգնաց»46: Ն ման հայ տա րա րութ յուն կամ, կա րե լի է ա սել՝ լուրջ մե-
ղադ րանք ներ կա յաց նել և սահ մա նա փակ վել մեկ նա խա դա սութ-
յամբ, թե տար բեր պատ ճառ նե րով դա տե ղի չու նե ցավ՝ առն վազն 
լուրջ չէ: Ար ցա խի հար ցով բազ մա թիվ փաս տե րի և նր բե րանգ-
նե րի տի րա պե տող Լի պա րիտ յանն ան գամ հարկ չի հա մա րում 
իր ըն թեր ցող նե րին թե կուզ հպան ցիկ ներ կա յաց նել, թե «Ա լիևի 
և Քո չար յա նի միջև սկզբուն քա յին հա մա ձայ նութ յու նը» իբրև թե 
տա րածք նե րի փո խա նակ ման մա սին՝ տխրահռ չակ «Գոբ լի ծրա-
գի՞րն» էր, Քի Ուես թում քննարկ վա՞ ծը, թե՞ մեկ այլ փաս տա թուղթ: 
46  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, քաղա-

քա կանություն, էջ 55-56:
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Որևէ բա ցատ րութ յուն չկա, և սա լրջո րեն ի ջեց նում է այս աշ խա-
տան քի գի տա կան-փոր ձա գի տա կան մա կար դա կը՝ այն դարձ-
նե լով դե ղին մա մու լում տպագր վող նյու թե րի ժան րին հա րիր 
աշ խա տանք: Պետք է տար բե րա կում մտցնել՝ ի վեր ջո, սա փոր-
ձա գի տա կան կամ գի տա կան աշ խա տա՞նք է, թե՞ «ղայ ֆեի սե ղա-
նի շուրջ կեն ցա ղա յին բամ բա սանք» կամ «բե սեդ կա յի քա ղա քա-
գի տա կան զրույց»:

Նույն կերպ քա ղա քա կան, այլ ոչ թե փոր ձա գի տա կան կամ, 
ա ռա վել ևս, գի տա կան ձևա կեր պում կա րե լի է հա մա րել Լի պա-
րիտ յա նի հետև յալ ար տա հայ տութ յու նը. «Իմ կար ծի քով՝ Քո չա-
րեան Ղա րա բա ղի հար ցը լու ծե լու ցան կու թիւն չու նէր»47: Չ նա յած 
ա վե լի ուշ ակն հայտ՝ ոչ ա ռանց է մո ցիա նե րի գրում է հետև յալ միտ-
քը. «Իր իշ խա նութ յան տա սը տա րի նե րի ըն թաց քում Քո չար յա նը 
ո րոշ թու լա կամ փոր ձեր ա րեց ԼՂ հա կա մար տութ յան լուծ ման ուղ-
ղութ յամբ, սա կայն դա եւս նրա օ րա կար գի ա ռաջ նա յին խնդիր նե-
րից չէր»48: Կր կին մեր կա պա րա նոց և ա ռանց փաս տարկ նե րի կամ 
«իմ կար ծի քով» իբրև թե հիմ նա վոր ված մտքե րը նույ նիսկ ար ժա-
նի չեն մեկ նա բան ման, ուղ ղա կի ևս մեկ ան գամ ու շադ րութ յուն 
դարձ նենք այն բա ռամ թեր քին, ո րով Լի պա րիտ յանն ար տա հայտ-
վում է Ար ցա խի առաջին նա խա գա հի և Հա յաս տա նի երկ րորդ 
նա խա գա հի մա սին և այն գե րու շա դիր ու գեր քա ղա քա վա րի ձևա-
կեր պում նե րին, ո րոնք շռայ լում է թշնա մա կան երկ րի՝ Թուր քիա յի 
ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Դա վու թօղ լուի հաս ցեին: Օ րի նակ՝ 
«Քո չար յա նի հի շո ղութ յունն ու դա տո ղութ յու նը այն քան ցածր մա-
կար դա կի վրա են, որ քան իր հարս տութ յու նը բարձր է»49, բայց 
«Դա վու թօղ լուն լայ նա ծիր գի տու թեան տէր անձ է»: Ա տե լութ յունն 
էլ, քա ղա քա կան հա կա սութ յուն ներն էլ պետք է տրա մա բա նութ յան 
և բա րո յա կա նութ յան սահ ման ներ ու նե նան:
47  Նույն տեղում, էջ 77:
48  Նույն տեղում, էջ 205:
49  Նույն տեղում, էջ 420:
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2008-2009թթ. հայ-թուր քա կան հա րա բե րութ յուն նե րի կար-
գա վոր ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ Լի պա րիտ յանն ընդ հա-
նուր առ մամբ դրա կան է ար տա հայտ վում, քա նի որ Թուր քիա յի 
հետ հա րա բե րութ յուն նե րը կար գա վո րելն իր և իր ներ կա յաց րած 
քա ղա քա կան թի մի ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րից էր: Սա կայն խո-
սե լով 2009թ. ցյու րիխ յան հայ-թուր քա կան ար ձա նագ րութ յուն-
նե րի մա սին՝ Լի պա րիտ յանն ա նում է մի կա տե գո րիկ և ան հիմն 
պնդում, ո րը լրջո րեն ստվեր է գցում ընդ հա նուր աս վա ծի վրա: 
Այս պես, հստակ նշե լով, որ այդ ար ձա նագ րութ յուն նե րի տեքս-
տում չկա թուր քա կան հայտ նի նա խա պայ մա նը՝ կապ ված Ար-
ցա խի հետ, նա գրում է. «Փաս տօ րէն, այդ ար ձա նագ րու թիւն նե-
րուն մէջ Ղա րա բա ղեան հար ցի ուղ ղա կի նշում կամ յղում չկար: 
... Ցե ղաս պա նու թիւ նը ժխտե լու մա սին նոյն պէս ուղ ղա կի ակ նարկ 
չկար այդ փաս տա թուղ թե րուն մէջ», սա կայն այս ձևա կեր պու մից 
հե տո Լի պա րիտ յանն ա վե լաց նում է, որ պետք է ստեղծ վեր միջ-
պե տա կան հանձ նա ժո ղով, ո րի են թա հանձ նա ժո ղով նե րից մե-
կը պետք է զբաղ վեր պատ մութ յա նը վե րա բե րող հար ցե րով. «...
յանձ նա ժո ղով մը, որ պի տի զբա ղէր պատ մագ րու թեան մէջ առ-
կայ թուրք-հայ յա րա բե րու թիւն նե րու հար ցե րով, այ սինքն՝ Ցե-
ղաս պա նու թեան հար ցով»50: Այս տեղ կրկին աչ քի է զար նում ան-
հիմն, ա ռանց փաս տարկ նե րի և միայն հեն ված «իմ կար ծի քի» 
վրա ար ված վեր լու ծութ յու նը: Մի՞ թե հայ-թուր քա կան հա րա բե-
րութ յուն նե րի պատ մութ յան մեջ չկան այլ խնդիր ներ, որ ա ռանց 
այլևայ լութ յան և ան բե կա նե լի ո ճով Լի պա րիտ յա նը հա մոզ մունք 
է հայտ նում, որ դա կա րող է վե րա բե րել միայն Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան հար ցին: Խոս տո վա նե լով, որ այդ ար ձա նագ րութ-
50  Նույն տեղում, էջ 63:
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յուն նե րը դի վա նա գի տա կան տեքս տեր են և առ կա է տար բեր 
եզ րա հան գում ներ ա նե լու հնա րա վո րութ յուն՝ «կոնստ րուկ տիվ 
եր կի մաս տութ յուն» (ո րը Լի պա րիտ յա նը ո րա կում է որ պես եր կու 
պե տութ յուն նե րի կող մից ինք նա խա բեութ յան փորձ), սա կայն չի 
կա րե լի միան շա նակ պնդում ա նել, որ ըստ Ց յու րիխ յան ար ձա-
նագ րութ յուն նե րի՝ այդ հանձ նա ժո ղո վը զբաղ վե լու էր Հա յոց ցե-
ղաս պա նութ յան խնդի րը քննար կե լով: Պարզ է, որ Թուր քիան 
ցան կա նա լու էր քննար կել Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան հար ցը, 
բայց հայ կա կան կողմն էլ այդ հնա րա վոր են թա հանձ նա ժո ղո-
վի օ րա կարգ էր բե րե լու այլ հար ցեր և, ըստ էութ յան, միաս նա-
կան օ րա կարգ ու, հետևա բար, քննար կում այդ պես էլ տե ղի չէր 
ու նե նա լու: Բայց Լի պա րիտ յա նը «եր կաթ յա տրա մա բա նութ յամբ» 
կրկին պնդում է. «ա նոնք ու նէին ա նուղ ղա կի, սա կայն յստակ ակ-
նարկ Ցե ղաս պա նու թեան հար ցին»51: Կամ ար ձա նագ րութ յան 
մեջ նշված պատ մա կան փաս տաթղ թե րի և ար խիվ նե րի ան կողմ-
նա կալ, գի տա կան ու սում նա սի րութ յու նը, ըստ Լի պա րիտ յա նի. 
«Բո լո րին հա մար պարզ էր, որ այս կէ տը կը վե րա բե րէր Ցե ղաս-
պա նու թեան խնդրին»52: Այս մտքերն ար տա հայ տող գիտ նա կա-
նը պետք է գո նե մեկ-եր կու հիմ նա վո րում կամ փաս տարկ բե րի, 
սա կայն Լի պա րիտ յա նը բա վա րար վում է միայն «բո լո րի հա մար 
պարզ էր», «իմ կար ծի քով» և նմա նա տիպ այլ ար տա հայ տութ յուն-
ներով: Ս րանք այլ կերպ, քան քա րոզ չութ յան մեջ տա րած ված և 
ad populum` «հղում բո լո րին», ան վան ված երևույթ բնու թագ րել 
հնա րա վոր չէ: Ի դեպ, ա վե լորդ չենք հա մա րում նշել, որ Ց յու րիխ-
յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը և կոնկ րետ դրան ցում Հա յոց ցե ղաս-
պա նութ յան իբրև թե քննարկ ման հա մար են թա հանձ նա ժո ղո վի 
ստեղ ծու մը ճիշտ Լի պա րիտ յա նի պես էին մեկ նա բա նում Դա վու-
թօղ լուն և Թուր քիա յի իշ խող կու սակ ցութ յան տար բեր ան դամ-

51   Նույն տեղում, էջ 275:
52  Նույն տեղում:
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ներ՝ ի պա տաս խան թուր քա կան ընդ դի մութ յան քննա դա տութ-
յուն նե րի:

Ա մե նա վեր ջում ու զում եմ վար կած կամ են թադ րութ յուն հայտ-
նել այն մա սին, որ Լի պա րիտ յա նի այս չհիմ նա վոր ված մեկ նա-
բա նութ յուն նե րի մեջ կա րող են լի նել «մաս նա գի տա կան խան դի» 
տար րեր, քա նի որ հայ դի վա նա գետ նե րին հա ջող վել էր ստա նալ 
մի փաս տա թուղթ՝ Ց յու րիխ յան ար ձա նագ րութ յուն նե րը, որ տեղ, 
դի վա նա գի տա կան եր կի մաս տութ յան առ կա յութ յամբ հան դերձ, 
որևէ հե տըն թաց և զի ջում Հա յաս տա նի հա մար կարևոր կար միր 
գծե րից չկա յին: Սա կայն պա րոն Լի պա րիտ յա նը ստիպ ված է ըն-
դու նել, որ դա ոչ թե ա ռան ձին դի վա նա գետ նե րի կամ տվյալ պա-
հի քա ղա քա կան թի մի, այլ մեր պե տա կա նութ յան ձեռք բե րումն ու 
հա ջո ղութ յունն էր, ուս տի պետք է փոր ձեր այդ տե սանկ յու նից, իր 
ու ժե րի նե րա ծին չա փով ան կողմ նա կալ նա յել այդ ա մե նին:
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Ինչ պես և կա րե լի էր ակն կա լել, Ժ. Լի պա րիտ յա նը թե՛ 2020թ. 
պա տե րազ մից ա ռաջ, թե՛ դրա նից հե տո գոր ծող իշ խա նութ յուն նե րի 
մա սին ար տա հայտ վում է կամ ընդգծ ված դրա կան, կամ առն վազն 
ոչ քննա դա տա կան. բա ցա ռութ յուն են կազ մում, օ րի նակ՝ Սև րի պայ-
մա նագ րի 100-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ ար ված մի ջա ցա ռու մը և 
ն մա նա տիպ թե մա նե րը, ո րոնք խռո վում են Լի պա րիտ յա նի հո գին 
և ն րան ստի պում մեղմ քննա դա տա կան խոս քեր ա սել ներ կա յիս իշ-
խա նութ յուն նե րի հաս ցեին: Իսկ նրանց գոր ծած կո պիտ և կոր ծա նա-
րար հետևանք ներ ու նե ցած սխալ նե րին ու քայ լե րին Լի պա րիտ յա նը, 
ըստ էութ յան, չի էլ անդ րա դառ նում: Օ րի նակ՝ իր գրքի շնոր հան-
դե սից հե տո, 2022թ. մար տին Բուն TV-ի ե թե րում Լի պա րիտ յանն 
ընդգծ ված մեղմ և դ րա կան է ար տա հայտ վում ներ կա յիս իշ խա նութ-
յուն նե րի հաս ցեին, նա չի էլ քննար կում 2020թ. ա ղե տից հե տո այդ 
ա մե նի հիմ նա կան պա տաս խա նա տու քա ղա քա կան ու ժի իշ խա նութ-
յան մնալ-չմնա լու հար ցը, ան գամ չի էլ անդ րա դառ նում «Ար ցա խը 
Հա յաս տան է և վերջ» հա կա դի վա նա գի տա կան ար տա հայ տութ յա նը 
և դ րա հե ղի նա կին53: Ս րանք ըն դա մե նը փոքր դրվագ ներ են, ո րոնք 
ի ցույց են դնում ոչ միայն Լի պա րիտ յան փոր ձա գե տի, այլև Լի պա-
րիտ յան ան ձի գեր կողմ նա կալ և ոչ օբ յեկ տիվ բնույ թը: Այ լա պես 
վրդով վել Սև րի պայ մա նագ րի մա սին գի տա ժո ղո վի անց կաց ման 
փաս տով և չն կա տել այս պա հի իշ խա նութ յուն նե րի պե տա կա նա-
քանդ բազ մա թիվ քայ լե րը՝ առն վազն պար զու նակ խու սա նա վում է: 

Լի պա րիտ յա նը դեռևս 2020թ. պա տե րազ մից ա ռաջ նշում էր, 
որ Փա շին յա նը մի քա նի կարևոր և փոքր քայ լեր ա րել է Ադր բե-

53  http://boon.am/boon-talks-foreign-policy-anna-gevorgyan-jirair-libaridian/
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ջա նի հետ փոխվս տա հութ յունն ա վե լաց նե լու ուղ ղութ յամբ. «Սա-
կայն ան տա կաւին պատ րաստ չի թուիր Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հար ցով խա ղա ղու թեան տա նող աւե լի հիմ նա կան եւ յան դուգն 
քայ լեր առ նե լու: Ա ռանց այդ ո լոր տին մէջ յա ռա ջա դի մու թեան 
դժուար է Թուր քիոյ հետ յա րա բե րու թիւն նե րու մէջ լուրջ տե ղա-
շարժ պատ կե րաց նել»54: Բայց տա րա կու սե լին այն է, որ 2020թ. 
պա տե րազ մից հե տո Հա յաս տան ե կած և խորհր դա րա նում, մա-
մու լում ակ տի վո րեն հան դես ե կող Լի պա րիտ յա նը չի անդ րա դառ-
նում Փա շին յա նի կա ռա վա րութ յան ա րած «հան դուգն քայ լին», 
ո րի հետևան քով կորց րե ցինք Ար ցա խի մեծ մա սը և հայտն վե-
ցինք ար տա քին քա ղա քա կան, ռազ մա կան ծան րա գույն վի ճա-
կում: Բա ցի այդ, հե տաքր քիր է նաև այն, որ Լի պա րիտ յա նը կամ 
չի կի սում, կամ այդ հար ցում խու սա փում է անդ րա դառ նալ ա ռա-
ջին նա խա գահ Տեր- Պետ րոս յա նի կող մից Փա շին յա նին և ն րա 
իշ խա նութ յա նը տված ո րակ մա նը՝ «ազ գա կոր ծան պա տու հաս»: 

Ճա կա տագ րի հեգ նան քով 2020թ. սեպ տեմ բե րի 26-ին, պա տե-
րազ մից մեկ օր ա ռաջ պատ րաստ վել է Լի պա րիտ յա նի հետ հար-
ցազ րույց, ո րը չի հրա պա րակ վել, բայց տեղ է գտել նրա գրքում: Այդ 
հար ցազ րույ ցում Լի պա րիտ յա նին լրագ րո ղը հի շեց նում է 2018թ. հու-
նի սին տված հար ցազ րույ ցից մի հատ ված՝ «Բո լորս ա մեն ինչ պետք 
է ա նենք, որ Նի կոլ Փա շին յա նը հա ջո ղի եւ ա վար տին հասց նի այս 
գոր ծը» հի մա ար դեն չա րա գու շակ ճա կա տագ րա պաշ տա կան հնչող 
պա տաս խա նը և հարց նում, թե արդ յոք Լի պա րիտ յա նը շա րու նա-
կում է մնալ նույն կար ծի քին, ին չին նա ար ձա գան քում է. «Տա կա վին 
նույն կար ծի քին եմ: Փա շին յա նին եւ իր ղե կա վա րած իշ խա նութ յա նը 
պետք է սա տար կանգ նել ա մեն ձեւով, ինչ պես հնա րա վոր է»55:

54  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, 
քաղաքական ու թյուն, էջ 64:

55  Նույն տեղում, էջ 417:
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Սա կայն Լի պա րիտ յա նի գեր կողմ նա կալ, ոչ օբ յեկ տիվ վե րա բեր-
մունքն ա մե նա լա վը բա ցա հայ տում է հենց ին քը՝ Լի պա րիտ յա նը: 
Օ րի նակ, ստորև ներ կա յաց վող մեջ բե րու մը գրքի շնոր հան դե սից 
հե տո ի պա տաս խան քննա դատ նե րին գրած իր հոդ վա ծից բազ-
մա թիվ հար ցեր է ա ռա ջաց նում. «Ի վեր ջո, յու րա քանչ յուր քա ղա քա-
ցի, որն ու զում է մտա ծել ու գի տակց ված եզ րա կա ցութ յան հաս նել, 
պետք է ինքն ի րեն հարց տա. ով քե՞ր են, որ վտանգ ներ կա յաց րին 
և ներ կա յաց նում են հի մա էլ, ով քե՞ր են այլ պե տութ յուն նե րի ջրա-
ղա ցին ջուր լցնող նե րը: Ն րա՞նք, ով քեր ի րա տե սո րեն զգու շաց րին 
պա տե րազ մի ան խու սա փե լիութ յան և այդ պա տե րազ մը կորց նե լու 
հա վա նա կա նութ յան մա սին, ով քեր փոր ձե ցին փոխ զի ջում նե րի հի-
ման վրա, նվա զա գույն վնաս նե րով հա կա մար տութ յու նը կար գա-
վո րել և Ար ցախն ու Հա յաս տա նը զերծ պա հել ա վե լի մեծ ա ղետ նե-
րից: Թե՞ նրանք, ով քեր գեր հայ րե նա սի րա կան լո զունգ նե րով՝ «ոչ մի 
թի զա կան», այս պես կոչ ված՝ պա հան ջա տի րա կան, մեզ շրջա պա-
տող ի րա կա նութ յուն նե րի ան տես մամբ ու ցնո րա յին սցե նար նե րով 
մեր բախ տը պա տե րազ մի՛ և ո՛չ խա ղա ղութ յան հետ կա պե լով, մեզ 
տա րան այդ պա տե րազ մին՝ ա նա սե լի և բազ մա թիվ ա ռում նե րով 
ան դառ նա լի կո րուստ ներ պատ ճա ռե լով և՛ Հա յաս տա նին, և՛ Ար ցա-
խին»56: Թ վում էր, թե այս ո րա կում նե րը տա լուց հե տո Լի պա րիտ-
յա նի ձաղ կող քննա դա տա կան նե տերն ուղղ վե լու էին փա շին յա նա-
կան իշ խա նութ յա նը, բայց ոչ, ներ կա յիս իշ խա նութ յուն նե րի մա սին 
ո չինչ չկա. հարց է ա ռա ջա նում. ո՞ւմ են ուղղ ված այս խոս քե րը, ո՞վ 
է հաս ցեա տե րը, ո՞վ է մե ղա վո րը: Տր ված բնու թագ րում նե րը լիո վին 
վե րա բե րում են հենց այս պա հի իշ խա նութ յան գոր ծե լաո ճին, բայց 
«օբ յեկ տիվ» Լի պա րիտ յա նը «օդ է կրա կում», չի տա լիս որևէ ա նուն: 

Բայց կրկին մի վար կած կա րե լի է ա ռաջ քա շել, որ տեքս տում 
առ կա «ոչ մի թի զա կան» եզ րույ թը բա նա լի բառ է՝ հաս կա նա լու 
56  Ժ. Լիպարիտյան, Մի քանի խոսք «քննադատների» մասին, Ա ռավոտ, 2 1, 12, 2021: 



47

«ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ» ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

լի պա րիտ յա նա կան տրա մա բա նութ յու նը. ա ռա վե լա պես նախ կին 
իշ խա նութ յուն նե րին և դ րանց ո րո շա կի շրջա նակ նե րին քննա դա-
տե լու հա մար ա ռա ջին նա խա գա հի և ն րա շրջա պա տի կող մից 
կի րառ վող այս տեր մի նը հու շում է, որ Լի պա րիտ յա նի վե րո բեր-
յալ տեքս տում կրկին որ պես թի րախ ընտր ված են ոչ թե ներ կա 
իշ խա նութ յուն նե րը, այլ նախ կին նե րը: Այ լա պես դժվար չէր ան-
վա նա կան և հաս ցեա կան նշել 2020թ. պա տե րազ մի, դրան նա-
խոր դած դի վա նա գի տա կան աշ խա տան քը տա պա լող հիմ նա կան 
պա տաս խա նա տու նե րին՝ օր վա իշ խա նութ յուն նե րին:



48

ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ

Ժ. Լի պա րիտ յա նին կար ծես շատ է ան հանգս տաց նում այն 
խնդի րը, որ հա յերն ու թուր քերն ի րար լավ չեն ճա նա չում: Խոս-
տո վա նեմ, որ դա, ի րոք, կարևոր հարց է, քան զի Թուր քիա յի, 
թուր քա կան հա սա րա կութ յան ի րա կան և խոր քա յին ճա նա չու մը 
Հա յաս տա նի և հա յե րի հա մար ու նի գեր կարևոր նշա նա կութ յուն: 
Սա կայն Լի պա րիտ յանն այս հար ցում ևս չի կա րո ղա նում խու-
սա փել կա տե գո րիկ և դ րա նով նաև խիստ խո ցե լի ձևա կեր պում-
նե րից: Օ րի նակ՝ «Ս փիւռ քի հա յե րուն մեծ մա սը եր բեք թուր քի չէ 
հան դի պած: Նոր սե րուն դի հա յե րու մտքին մէջ «թուրք»ը վե րա-
ծուած է վե րա ցա կան էա կի մը, ո րուն աւե լի հեշտ է ա տել, քան 
ճանչ նալ»57: Շա րու նա կե լով թուր քին չճա նա չե լու թե ման՝ Լի-
պա րիտ յա նը ծեծ ված և գ րե թե ար խա յիկ մի բնո րո շում է տա լիս 
ներ կա հայ-թուր քա կան փո խա դարձ ըն կա լում նե րին հատ կա-
պես հա յե րի տե սանկ յու նից. «Այդ շրջա գի ծին մէջ ոեւէ թուրք կը 
մարմ նաց նէր հա զար տա րի ա ռա ջուայ ներ խու ժո ղը, հա րիւր տա-
րի ա ռա ջուայ մար դաս պա նը, այ սօ րուայ ժխտո ղը եւ այդ բո լո րը՝ 
միա ժա մա նակ: Թուր քը այլ բնու թա գիր չու նէր»58: Ես չգի տեմ, թե 
Լի պա րիտ յա նը որ տե ղի և որ թվա կան նե րի մա սին է այս պի սի 
նկա րագ րութ յուն ա նում, սա կայն մա նա վանդ ներ կա յիս հա մա-
ցան ցի դա րում նման սահ մա նա փակ ըն կա լում ներ վե րագ րել մի 
ամ բողջ ազ գի կամ թե կուզ նրա սփյուռ քին՝ առն վազն օբ յեկ տիվ 
չէ, իսկ գի տա կա նութ յան մա սին խո սելն ան տե ղի է: Հե տաքր-
քիր է, որ ըստ Լի պա րիտ յա նի՝ հա յի ըն կա լու մը թուր քե րի կող-
մից շատ ա վե լի մեղմ է, ան գամ դրա կան. «Թուր քե րուն հա մար 

57  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, քաղա-
քա կանություն, էջ 178:

58  Նույն տեղում:
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«հայ»ը լաւա գոյն պա րա գա յին ի րենց թա ղա մա սին սի րա լիր ու 
անվ նաս հաց թուխն է, վա տա գույն պա րա գա յին ան ցեա լէն ե կող 
խան գա րող միտք մը՝ մղուած ու ղե ղի մոռ ցուած որմ նա խոր շին. 
հա յը խռո վա րար է, զրպար տիչ ու ա հա բե կիչ»59: Այ սինքն՝ ըստ 
Լի պա րիտ յա նի, ի տար բե րութ յուն հա յե րի ըն կալ ման՝ թուր քե րի 
ըն կա լումն ա վե լի լայն է. կա լա վա գույն պատ կե րա ցու մը՝ սի րա լիր 
և անվ նաս հաց թուխ, և կա վա տա գույ նը՝ խռո վա րար, զրպար-
տիչ, ա հա բե կիչ հայ, սա կայն հե ղի նա կը փոքր-ինչ ման վա ծա-
պատ ձևա կերպ մամբ դա հա մա րում է անց յա լից ե կող խան գա-
րող միտք, որն «ու ղե ղի մո ռաց ված որմ նա խոր շին է մղված»:

59  Ն ույն տեղում:
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Գ րա խոս վող գրքի ա մե նա խո ցե լի և, միև նույն ժա մա նակ, հայ-
կա կան հա սա րա կութ յանն ա պա կողմ նո րո շե լու ա ռու մով ա մե-
նավ տան գա վո րը Լի պա րիտ յա նի այն մտքերն ու վեր լու ծութ յունն 
են, թե Թուր քիան սպառ նա լիք չէ Հա յաս տա նի և հա յե րի հա մար: 
Նշ վա ծի շրջա նակ նե րում պետք է դի տար կենք այն, որ ըստ Լի-
պա րիտ յա նի՝ սուտ կամ կեղծ էին այն մտա վա խութ յուն նե րը, թե 
Թուր քիան 1990-ա կան նե րի սկզբնե րին ցան կա ցել է զին ված 
հար ձա կում գոր ծել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վրա: Այս-
պես, 1993-ին Թուր քիա յի նա խա գահ Թուր գութ Օ զա լի հայ տա-
րա րութ յու նը Հա յաս տա նի վրա հար ձակ վե լու մա սին Լի պա րիտ-
յանն այս պես է մեկ նա բա նում և մե ղադ րե լով քննա դատ նե րին՝ 
սկսում է ար դա րա ցել Թուր քիա յին. «Ն րանք (քննա դատ նե րը) չա-
փա զանց նում էին Թուր քիա յի նա խա գահ Թուր գութ Օ զա լի հայ-
տա րա րութ յան կա րեւո րութ յու նը, որն ար վեց 1993 թ.-ին՝ հայ կա-
կան ու ժե րի կող մից Քել բա ջա րը գրա վե լուց հե տո»60: 

Հի շեց նենք, թե ինչ էր հայ տա րա րել Օ զա լը. օ րի նակ՝ Սեմ յուել 
Հան թիգ տոնն իր հայտ նի «Քա ղա քակր թութ յուն նե րի բա խու մը» 
գրքում մեջ բե րում է 1992թ. Թուր քիա յի նա խա գա հի հետև յալ 
հայ տա րա րութ յու նը. «Թուր քիան պետք է մի փոքր վա խեց նի հա-
յե րին: Մեկ տա րի անց Օ զա լը դեռ մար տա կան էր տրա մադր ված: 
«Ի՞նչ կա րող են ա նել հա յե րը, ե թե կրա կոց ներ լի նեն, – հեգ նում 
էր նա, – շքեր թով մտնե լու են Թուր քիա՞: Թուր քիան ցույց կտա իր 
ժա նիք նե րը»61: Ա մե րիկ յան գաղտ նա զերծ ված փաս տաթղ թե րում 
նույն պես հան դի պում ենք փաս տե րի Հա յաս տա նի դեմ Թուր-
քիա յի հա վա նա կան հար ձակ ման մա սին. «Մա յի սի 21-ին Մոսկ-
վա յում Թուր քիա յի դես պա նութ յան աղբ յուր նե րը փո խան ցում են, 

60  Նույն տեղում, էջ 203:
61  Հանթինգտոն Սեմյուել, Քաղաքակրթությունների բախումը, Երևան, 2021, էջ 428:
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որ թուր քա կան զոր քե րը զբա ղեց րել են հա մա պա տաս խան դիրք 
և պատ րաստ վում են հա կա հար ված տալ հայ կա կան զոր քե րին, 
ո րոնք «փոր ձե լու են հար ձակ վել Նա խիջևա նը Թուր քիա յին կա-
պող կամր ջի վրա»»62: 

Հա յաս տա նի վրա հար ձակ վե լու թե ման ան գամ ար ծարծ վել է 
ԱՄՆ նա խա գահ Ջորջ Բու շի (ա վագ) և Թուր քիա յի վար չա պետ 
Սու լեյ ման Դե մի րե լի հե ռա խո սազ րույ ցում. «Մա յի սի 11-ին ԱՄՆ 
նա խա գահ Բու շը հե ռա խո սա զանգ է ստա նում Թուր քիա յի վար-
չա պետ Դե մի րե լից, այն տևում է 11 րո պե:

– ԼՂ հար ցում, ես տեղ յակ եմ, որ Դուք ստա ցել եք մեր ու ղեր-
ձը: Մենք ցան կա նում ենք, որ խա ղա ղութ յուն հաս տատ վի: Նաև 
հաս կա նում եմ, որ Ձեր վրա ներ քին ճնշում կա: Ես Ձեզ կոչ եմ 
ա նում զսպվա ծութ յուն ցու ցա բե րել և ռազ մա կան ին տեր վեն-
ցիա յից զերծ մնալ: Ի րա վի ճա կը չա փա զանց բարդ է (ընդգ ծու-
մը մերն է – Ռ.Մ.), – ա սում է Բու շը»63:

Ն կա րագ րե լով Ար ցախ յան ա ռա ջին պա տե րազ մում Թուր-
քիա յի հա վա նա կան ուղ ղա կի մաս նակ ցութ յան հար ցը (քա նի որ 
ա նուղ ղա կի ար դեն իսկ մաս նակ ցում էր)՝ Լի պա րիտ յա նը ա վե լի 
է խո րա նում ա նի րա տե սութ յան ճահ ճու տում և ա նում ար տա հայ-
տութ յուն ներ, ո րոնք ի րա կա նութ յան հետ կապ չու նե նա լով հան-
դերձ՝ թշնա մա կան եր կիր Թուր քիա յի բա ցա հայտ գո վերգ ման 
դրսևո րում ներ են. «Ղա րա բա ղում եւ նրա շուրջ ըն թա ցող պա-
տե րազ մը շա րու նակ վեց մին չեւ 1994թ. մա յի սը: Այդ տա րի նե րի 
վա տա գույն՝ 1992-1993թթ. ձմռան ըն թաց քում Թուր քիան, որն 
իբ րեւ թե ա ռի թի էր սպա սում Հա յաս տա նում հա յե րին վե րաց նե-
լու հա մար, բա ցեց իր եր կա թու ղա յին գծերն ու սահ մա նը՝ Եվ րո-
պա յի նվի րած ալ յու րը Հա յաս տան տե ղա փո խե լու հա մար: ...այս-
պի սով, Թուր քիան փրկեց նույն այդ բնակ չութ յա նը հա վա նա կան 
62  Սարգսյան Ս., Հայաստանն ու Բ ու շն անձամ բ. (1988-1992) հայ-ամերիկյան շփում-

ներ ի գաղտնազերծված մա նր ամասն եր , Երևան, 2022, էջ 259:
63  Նույն տեղում, էջ 247-248:
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սո վից»64: Չժխ տե լով, որ տար բեր ի րո ղութ յուն նե րի և պայ մա նա-
վոր վա ծութ յուն նե րի արդ յուն քում Թուր քիան թույլ է տվել իր տա-
րած քով ալ յուր տե ղա փո խել Հա յաս տան, ա վե լին՝ նույ նիսկ ինքն 
է ցո րեն վա ճա ռել մեր երկ րին, սա կայն սա որ պես «հու մա նիզ մի 
ջա տա գով Թուր քիա յի» կեր պա րի ա պա ցույց ներ կա յաց նե լու հա-
մար պետք է վառ երևա կա յութ յուն ու նե նալ: Շա րու նա կե լով Թուր-
քիան գո վե լու ան խոնջ ջան քե րը և «խոր քա յին վեր լու ծութ յուն նե-
րը»՝ Լի պա րիտ յա նը գա լիս է հետև յալ եզ րա հանգ ման. «Նույ նիսկ 
ա մե նից ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում Թուր քիան չհար ձակ վեց 
Հա յաս տա նի վրա»65: Կր կին ա ռանց հիմ նա վոր ման կար ծիք, այս 
ան գամ՝ ան տե սե լով նաև այդ տա րի նե րին ստեղծ ված աշ խար-
հա քա ղա քա կան վի ճա կը, ո րը թույլ չտվեց Թուր քիա յին ագ րե-
սիա ա նել Հա յաս տա նի հան դեպ: Ուս տի, ե թե ու զում ենք օբ յեկ-
տիվ ձևա կեր պում տալ այս խնդրին, ա պա պետք է շեշ տենք, որ 
Թուր քիան ոչ թե չու զեց հար ձակ վել, այլ չկա րո ղա ցավ հար ձակ-
վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան վրա. սրանք լիո վին տար-
բեր երևույթ ներ են:

Զար մա նա լի կամ մի գու ցե օ րի նա չափ է, որ Լի պա րիտ յանն իր 
կար ծի քը Թուր քիա յի՝ Հա յաս տա նի հա մար սպառ նա լիք չհան-
դի սա նա լու հետ կապ ված, չի փո խել ան գամ 2020թ. պա տե-
րազ մից հե տո։ 2021թ. նա բա ռա ցի ա սում էր. «Ես Ադր բե ջա նից 
և Թուր քիա յից վտանգ չեմ տես նում»66: Սա ար դեն վստա հո րեն 
կա րե լի է հա մա րել «հաս տա տա կամ մո լո րութ յուն», քա նի որ այդ 
մտքե րի հե ղի նա կը և թուրք-ադր բե ջա նա կան տան դե մից վտան-
գը բա ցա ռո ղը տաս նամ յակ նե րով հա վա տա ցել և քա րո զել է այդ 
գա ղա փա րը, իսկ 2015թ. գրած մի հոդ վա ծում շա րու նա կե լով 

64  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, քա ղա-
քականություն, էջ 203:

65  Նույն տեղում, էջ 204:
66  «Ես Ադրբեջանից ու Թուրքիայից վտանգ չեմ տեսնում». Ժիրայր Լիպարիտյան, 

https://168.am/2021/12/14/1623877.html
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«Թուր քիա յից սպառ նա լիք չկա» թե զը՝ գրում էր. «... Հա յաս տա նի 
ղե կա վար ներն ու ԶԼՄ-նե րը քննար կում են, թե ինչ ա նել Թուր-
քիա յի ներ խուժ ման դեպ քում՝ ստեղ ծե լով տպա վո րութ յուն, թե 
իբր հար ձակ ման մո տա լուտ վտանգ կա»67: Սա կայն ու շագ րավ 
է, որ Թուր քիա յի չհար ձակ ման հար ցում այս քան վստահ մար-
դիկ չեն խոս տո վա նում, որ 2020թ. 44-օր յա պա տե րազ մում 
Թուր քիան ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի ներգ րավ ված էր, այդ մա սին 
հայ տա րա րել և հի մա էլ շա րու նա կում են հայ տա րա րել այդ երկ-
րի նա խա գահ Էր դո ղա նը, պաշտ պա նութ յան, ար տա քին գոր ծե-
րի նա խա րար նե րը: Լի պա րիտ յա նը և ու րիշ ներ, ո րոնք այդ քան 
հպար տա նում են ի րենց չա րա գու շակ կան խա տե սում նե րի ի րա-
կա նաց ման հա մար, ին չո՞ւ են լռում, որ որ պես փոր ձա գետ, քա-
ղա քա գետ և մաս նա գետ ուղ ղա կի սխալ վել են, ի րենց թե զե րը 
տա պալ վել են, ո րով հետև Թուր քիան 2020-ին ուղ ղա կի և ա նուղ-
ղա կի մաս նակ ցել է Ար ցա խի դեմ պա տե րազ մին, Էր դո ղա նը պա-
տե րազ մից հե տո մաս նակ ցել է Բաք վում տե ղի ու նե ցած զո րա-
հան դե սին, ազ գայ նա մո լա կան շեշ տադ րում նե րով ե լույթ ու նե ցել 
այն տեղ: Ի դեպ, ցա վով պետք է փաս տեմ, որ Լի պա րիտ յանն 
ու նի նաև հետևորդ ներ այս «ճշգրիտ կան խա տե սում նե րի» հար-
ցում ինչ պես իշ խա նութ յան մեջ, այն պես էլ իշ խա նա մերձ ո րոշ 
շրջա նակ նե րում, ո րոնք 2020թ. պա տե րազ մից ա ռաջ ծաղ րա-
կան գրա ռում նե րով, հան րա յին հե ռուս տա տե սութ յամբ շե փո րում 
էին, թե Թուր քիա յի՝ Հա յաս տա նի վրա հար ձակ ման հա վա նա կա-
նութ յան մա սին լու րե րը չա փա զանց ված են, ան գամ հա կա ռա կը 
պնդող նե րին ան վա նում էին «խու ճա պիստ ներ», բայց պարզ վեց, 
որ ճիշտ էին ան հանգս տա ցող նե րը:

Շա րու նակ և տար բեր հոդ ված նե րում վե րա դառ նա լով «Թուր-
քիան սպառ նա լիք չէ» թե զին՝ Լի պա րիտ յա նը ևս մեկ ան գամ 

67  Լիպարիտյան Ժ., Հայաստան-Թուրքիա. պետականություն, պատմություն, 
քաղաքականություն, էջ 208:
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ամ փո փիչ կար ծիք է հայտ նում. «Այ դու հան դերձ, հստակ է, որ 
վեր ջին 25 տա րում Թուր քիան ի րեն չի պա հել այն պես, ինչ պես 
կան խա տե սում էին թուր քի էութ յան տե սա բան նե րը, թեև այդ 
երկ րին կա րե լի է մե ղադ րել նրա նում, որ չկա րո ղա ցավ հաղ թա-
հա րել Ադր բե ջա նի հան դեպ իր զգա ցում նե րը եւ տա րա ծաշր-
ջա նա յին քա ղա քա կա նութ յան մեջ կար ճա տե սութ յուն ցու ցա-
բե րեց»68: Նախ՝ Լի պա րիտ յա նի «խի զախ» քննա դա տութ յան 
հա մեստ փոր ձը Թուր քիա յի հան դեպ կրկին խո ցե լի է, և Թուր-
քիան ոչ թե «Ադր բե ջա նի հան դեպ իր զգա ցում նե րը չի հաղ թա-
հա րել», այլ որ դեգ րել է քա ղա քա կան այն պի սի գիծ, ո րի մեջ 
կա րող ենք տես նել և՛ պանթ յուր քիս տա կան ու ղե նիշ ներ, և՛ 100 
տա րի ա ռաջ վա կի սատ թո ղած թուրք-ադր բե ջա նա կան միաս-
նա կան ծրագ րեր, և՛ «մեկ ազգ, եր կու պե տութ յուն» կար գա խո-
սի տրա մա բա նութ յուն: Թուր քիա յից վտանգ չտես նե լու հար ցում 
ա նուղ ղե լի լա վա տես Լի պա րիտ յանն այս քա նից հե տո դարձ յալ 
չի հա վա տում Թուր քիա յի՝ Հա յաս տա նի հա մար սպառ նա լիք լի-
նե լուն և, չբա վա րար վե լով դրա նով, իր քննա դա տութ յան սուր 
սլաք ներն է ուղ ղում հա կա ռակ կար ծիք ու նե ցող շրջա նակ նե րի 
դեմ. «Ըստ այդ մօ տեց ման՝ Թուր քիան պէտք էր յար ձա կած ըլ լար 
Հա յաս տա նի վրայ՝ մեր ան կա խու թեան ա ռա ջին իսկ օ րե րուն: 
Այդ բա նը չպա տա հե ցաւ այդ ժա մա նակ ու չէ պա տա հած ան կէ ի 
վեր, երբ Հա յաս տա նը կը յաղ թէր Ազր պէյ ճա նի դէմ պա տե րազ մը 
1991-1994 թթ.-ին, կամ երբ ան կը պար տուէր 2020 թ.-ին: Այն, 
ինչ չպա տա հե ցաւ, երբ կա րող էր պա տա հիլ կամ ըստ վեր լուծ-
ման՝ պէտք էր պա տա հեր ու չպա տա հե ցաւ, նոյն քան կա րեւոր է, 
որ քան այն, ինչ պա տա հե ցաւ»69: Այս պա րա գա յում ևս Ժ. Լի պա-
րիտ յա նի վեր լու ծութ յուն նե րը առ այն, որ 2020-ը և դ րա նից հե-
տո յի գոր ծըն թաց նե րը ա պա ցույցն են Թուր քիա յի չե զո քութ յան 

68  Նույն տեղում, էջ 210:
69  Նույն տեղում, էջ 428:
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և Հա յաս տա նի վրա չհար ձակ վե լու ցան կութ յան, մեկ նա բան ման 
են թա կա չեն այդ մտքե րում տրա մա բա նութ յան և փաս տագ րա-
կան հիմ նա վոր վա ծութ յան բա ցա կա յութ յան պատ ճա ռով:

Ամ փո փե լով Ժի րայր Լի պա րիտ յա նի «Հա յաս տան- Թուր քիա. 
պե տա կա նութ յուն, պատ մութ յուն, քա ղա քա կա նութ յուն» գրքի 
գրա խո սութ յու նը՝ ևս մեկ ան գամ ար ձա նագ րենք ակն հայտ թե-
րա ցում նե րը, սխալ նե րը, ոչ ի րա կան Թուր քիա յի գի տակց ված 
կամ չի մա ցութ յան հետևան քով պատ կե րե լու փոր ձե րը, հայ կա-
կան քա ղա քա կան ո րո շա կի շրջա նակ նե րի հան դեպ հե ղի նա կի 
անս քող բա ցա սա կան և է մո ցիո նալ վե րա բեր մուն քը, կա տե գո րիկ 
գնա հա տա կան նե րը և այլն: Գիր քը ժան րա յին ա ռու մով այդ պես 
էլ մնում է ա նո րոշ. այն Թուր քիան գո վե լուն և Հա յաս տա նի ներ-
կա յիս իշ խա նութ յուն նե րին ա ջակ ցե լուն միտ ված քա րոզ չա կան 
աշ խա տա՞նք է, գիտ նա կա նի կամ փոր ձա գե տի վեր լու ծութ յո՞ւն, թե՞ 
պաշ տո նա վար ման ըն թաց քում կու տակ ված բար դույթ նե րի և չա-
րութ յան ար տա հայտ ման յու րա հա տուկ հար թակ:

Գր քում այն Թուր քիան, ո րը ներ կա յաց նում է 2018 թվա կա նից 
Հա յաս տա նում իշ խող ու ժի «խա ղա ղութ յան կոն ցեպ տի» գա ղա-
փա րա կան կնքա հայր կամ «պրագ մա տիզ մի ա ռաք յալ» Ժի րայր 
Լի պա րիտ յա նը, ի րա կա նում գո յութ յուն չու նի: Լի պա րիտ յա նի 
«Հա յաս տան- Թուր քիա. պե տա կա նութ յուն, պատ մութ յուն, քա-
ղա քա կա նութ յուն» գիր քը ծայ րա հե ղա կան և հա ճախ ան հիմն թե-
զե րի ու դրանց ոչ գի տա կան հիմ նա վո րում նե րով ներ կա յաց նե լու 
փորձ է: Գր քի բնույ թը կա րե լի է ո րա կել որ պես հայ կա կան հա-
սա րա կութ յա նը շատ կարևոր և ճա կա տագ րա կան թե մա յի շուրջ 
ա պա կողմ նո րո շող, քա րոզ չա կան աշ խա տանք, ո րը միտ ված է 
ա պա հո վե լու այս պես կոչ ված «խա ղա ղութ յան դա րաշր ջա նի» 
գա ղա փա րա խո սա կան հեն քը:



ՌՈՒԲԵՆ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

«ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԴԱՐԱՇՐՋԱՆԻ» 
ԳԱՂԱՓԱՐԱԽՈՍԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

(Ժի րայր Լի պա րիտ յա նի 
«Հա յաս տան- Թուր քիա. պե տա կա նութ յուն, 

պատ մութ յուն, քա ղա քա կա նութ յուն» 
գրքի թուր քա գի տա կան գրա խո սութ յուն)
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