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ՀՀ ԴԱՇԻՆՔԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ «ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ» 

ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
Ա. Գ. ՂԵՎՈՆԴՅԱՆ, ԵՊՀ Քաղաքական ինստիտուտներ  

և գործընթացներ ամբիոնի դոցենտ, քաղաքական գիտությունների 
թեկնածու 

 
Այսօր աշխարհում միջազգային անվտանգությունը 
դարձել է բարդ ու բազմաբաղադրիչ համակարգ, 
որտեղ պետություններն իրենց անվտանգությունն 
ապահովում են ինչպես անհատական, այնպես էլ դա-
շինքային ձևաչափերում: Հայաստանն այս առումով 
բացառություն չէ: Որպես պետականության կարճա-
ժամկետ փորձ ու անվտանգության լրջագույն մար-
տահրավերներ ունեցող երկիր, Հայաստանը` անկա-
խության ձեռքբերման հենց առաջին տարիներից 
փորձում է հնարավորինս արդյունավետորեն օգտա-

գործել առկա ներուժը  և անհատական ու հավաքական-դաշինքային ձևա-
չափերում ամենատարբեր քայլեր է ձեռնարկում համակողմանիորեն ապա-
հովելու իր անվտանգությունն ու կայունությունը: Այս համատեքստում իր 
առանցքային դերն ու նշանակությունն ունի ՀՀ դաշինքային քաղաքակա-
նությունը, որը տեսահայեցակարգային առումով բխում է «հավաքական 
անվտանգության» հայեցակարգից, իսկ գործնականում արտահայտվում է 
ՀԱՊԿ-ին անդամակցությամբ և ՆԱՏՕ-ի հետ ակտիվ գործակցությամբ: 

Դեռևս 20-րդ դարի իննսունականների սկզբից մեկնարկած ու 21-րդ 
դարում նոր որակ ստացած նախ ԱՊՀ-ի, ապա արդեն նոր կազմակերպութ-
յան` ՀԱՊԿ-ի ֆորմատում` ՀՀ-ի դաշինքային քաղաքականությունն այսօր իր 
առջև կոնկրետ խնդիրներ ու նպատակներ ունի: Իրավաքաղաքական ու 
հայեցակարգային առումով այդ նպատակներն ու խնդիրները արտացոլումը 
ստացել են ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգում և ՀՀ ռազմական 
դոկտրինում, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի հիմնադիր պայմանագրում ու հայեցա-
կարգում:  

Նշենք, որ իրավաքաղաքական առումով ՀԱՊԿ-ն միջազգային ռազմա-
քաղաքական կազմակերպություն է` դաշինք: Հայեցակարգային առումով 
նրա գործունեությունն ածանցվում է «հավաքական ինքնապաշտպանութ-
յան/անվտանգության» հայեցակարգից, ըստ որի դաշինքի անդամ-երկրնե-
րից յուրաքանչյուրի նկատմամբ ագրեսիայի ցանկացած դրսևորում (այդ 
թվում` ռազմական) դիտարկվում է որպես հարձակում ողջ դաշինքի վրա, 
հետևաբար դաշնակիցները պարտավորվում են հնարավոր բոլոր, այդ 
թվում` ռազմական միջոցների ներգրավմամբ համատեղ քայլեր ձեռնարկել` 
հակադարձելու ընդհանուր սպառնալիքին: Նշյալ սկզբունքը արտացոլված է 
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դաշինքի հիմնարար փաստաթղթերում` պայմանագրում (2-րդ և 4-րդ հոդ-
վածներ) և հայեցակարգում, որոնք նաև նախանշում են դաշինքի ու նրա ան-
դամների քաղաքական վարքը միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ հե-
ռանկարում, որոշակիացնում ՀԱՊԿ-ի նպատակներն ու խնդիրները, զար-
գացման տեսլականը: 

Այս պարագայում հարկ է մեկ կարևոր փաստի վրա ուշադրություն հրա-
վիրել. ըստ ՀԱՊԿ-ում ընդունված գործող կարգի` կազմակերպության հիմ-
նարար պայմանագրի (2 և 4 հոդվածները) գործարկման ենթակա են միայն 
եթե կազմակերպության անդամ և ագրեսիայի ենթարկված պետությունը օգ-
նության ու օժանդակության խնդրանքով պաշտոնապես դիմում է դաշինքի 
մյուս երկրներին:  

Նշյալը քաղաքական առումով որոշակի ռիսկեր է պարունակում կազ-
մակերպության` որպես հավաքական անվտանգության ապահովման մարմ-
նի ինստիտուցիոնալ արդյունավետության տեսանկյունից: Մյուս կողմից` սա 
յուրահատուկ ճկուն մեխանիզմ է, որն առանձին դեպքերում կազմակեր-
պության որոշ անդամների փաստորեն հնարավորություն է տալիս չգործար-
կելու կազմակերպության շրջանակներում իրենց դաշնակից համարվող ան-
դամ երկրի նկատմամբ ստանձնած պարտավորությունները:  

Հարկ է նշել, որ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներից միայն ՀՀ-ն է, որ դեմ առ դեմ 
կանգնած է ռազմական հակամարտության սրման վտանգի առջև: Կենտ-
րոնասիական երկրները հիմնականում ունեն ներքին անկայունության 
հաղթահարման, սահմանային անվտանգության ու թմրանյութերի ապօրինի 
տարածման մարտահրավերներին դիմագրավելու խնդիրներ: Բելառուսը 
ՀԱՊԿ-ն ավելի շուտ դիտարկում է որպես ներկա իշխանությունների ռազ-
մաքաղաքական հենք: ՌԴ-ն ՀԱՊԿ-ն դիտարկում է որպես հետխորհրդային 
տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական ներկայության ապահովման ինս-
տիտուցիոնալ մեխանիզմ: Այս համատեքստում փաստացիորեն ՀՀ-ն ՀԱՊԿ-
ի միակ երկիրն է որը այդ կառույցը դիտում է որպես դասական ռազմա-
քաղաքական դաշինք, հավաքական անվտանգության հայեցակարգի ար-
տացոլում: Դա է նաև այն պատճառը, որ ՀՀ-ի համար կարևոր է, որ ՀԱՊԿ-ն 
գործի լիարժեք համաձայն իր առջև դրած սկզբունքների ու կանոնադրական 
նորմերի: Սակայն ամեն բան չէ, որ այս ֆորմատում պարզ է ու հստակ: 

Չնայած հայեցակարգային ու ֆորմալ-իրավական առումով ՀԱՊԿ-ն հա-
վաքական անվտանգության համակարգ է, սակայն քաղաքական առումով 
այն ընդհանուր խորհրդային անցյալ ու անվտանգության տարբեր մար-
տահրավերներ ունեցող երկրների միություն է, որը ինստիտուցիոնալ կայաց-
ման դեռ երկար ճանապարհ պետք է անցնի: Հենց այս համատեքստում 
նշենք, որ ՀԱՊԿ-ն իր գործառման ներկա փուլում հանդիպում է մի շարք 
մարտահրավերների, որոնցից մենք կառանձնացնենք մի քանիսը. 

• կազմակերպության անդամների ազգային շահերի` միմյանցից օբյեկ-
տիվորեն տարբերվող բաղադրիչներ,  

• վտանգների ու սպառնալիքների ընդհանուր ընկալումների տարբե-
րություններ,  
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• հավաքական միջոցներով դրանց արձագանքելու ոչ միշտ առկա 
պատրաստակամություն,  

• երրորդ երկրների հետ հարաբերություններում անդամ երկրների` 
միմյանցից տարբերվող շահեր ու քաղաքականություն,  

• արտաքին հարթակներում պատշաճ համագործակցության բացա-
կայություն և այլն: 

ՀԱՊԿ-ի քաղաքական դերակատարման արդի կարևորագույն մարտա-
հրավերներից մեկը նրա անդամների ազգային շահերի ու դրանց վերաբեր-
յալ պատկերացումների` երբեմն տարբերվող մոտեցումներն են: Լինելով 
պետական անվտանգության ու զարգացման ելակետային մոտեցումների 
հավասարակշռված ամբողջություն` ազգային շահերն առաջին հերթին պե-
տության անվտանգության, զարգացման ու տնտեսական հեռանկարի ուղե-
նիշներ են, որ ուրվագծում են նրա քաղաքականության հիմքերը, շեշտա-
դրումները, դինամիկան: Նշյալը ուղղակիորեն առնչվում է նաև դաշինքի 
անդամների` այս կամ այն պետության հետ գործակցել-չգործակցելուն: Այս 
դիրքերից ՀԱՊԿ-ում առկա շահերի համատեղելիության վերաբերյալ մոտե-
ցումներն է´լ ավելի իրատեսական ու առարկայական կլինեն, եթե դրանք 
դիտարկվեն ՀՀ-ի ու ՀԱՊԿ-ի նրա դաշնակիցների և Ադրբեջան–ՀԱՊԿ 
երկրներ շփումների համատեքստում, որի կարևորագույն ցուցանիշներից են 
տնտեսական կապերը, մասնավորապես` ապրանքաշրջանառությունը. 

Դիցուք. ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրներից ՌԴ-ի հետ ՀՀ-ի և Ադրբեջանի 2014 
թ. ապրանքաշրջանառությունը կազմել է 1,4 մլրդ /4,0 մլրդ, որտեղ Ադրբե-
ջանի ցուցանիշը մոտ 3,5 անգամ ավելի մեծ է Հայաստանի ցուցանիշից: 
Նման վիճակ է նաև 2015 թ. և 2016 թ. ցուցանիշների պարագայում, որտեղ 
Ադրբեջանի ապրանքաշրջանառությունը, համապատասխանաբար, 2,5 և 
1,4 անգամ ավելի է: Մոտավորապես համանման իրավիճակ է նաև Ղա-
զախստանի ու Բելառուսի հետ ապրանքաշրջանառության հարցում: Ղա-
զախստանի հարցում 2014 թ., 2015 թ., 2016 թ. թվականներին ապրանքա-
շրջանառությունը ոչ հօգուտ ՀՀ-ի, համապատասխանաբար, եղել է 33,4, 27, 
20,7 անգամ: 

Ներկայացված վիճակագրությունը փաստում է, որ Բելառուսի, Ղա-
զախստանի, այնպես էլ ՌԴ-ի հետ Ադրբեջանի ապրանքաշրջանառությունը 
ՀՀ-ի համեմատությամբ երբեմն բազմապատիկ անգամ ավելի է: Իսկ սա 
կարևոր ցուցանիշ է, որ ՀՀ-ն պետք է հաշվի առնի ՀԱՊԿ-ի իր դաշնա-
կիցների հետ շփումներում: Ներկայումս ՀԱՊԿ-ի երկրները գործակցում են 
ՀՀ-ի հետ, միաժամանակ Ադրբեջանը դիտարկում են որպես ռազմավարա-
կան գործընկեր:  

Քաղաքական իմաստով սա նշանակում է, որ վերջին տարիներին, ինչ-
պես միջազգային տնտեսական միտումներով, այնպես էլ սուբյեկտիվ գոր-
ծոններով պայմանավորված տնտեսական անկում արձանագրած ՀԱՊԿ-ի 
որոշ երկրներ հայ-ադրբեջանական հակադրության պայմաններում դժվար 
ընտրության վիճակում են հայտնվելու. այստեղ կշեռքի նժարներից մեկին 
նրանց իրավաքաղաքական պարտավորություններն են ՀԱՊԿ-ի ձևաչա-
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փում, մյուսին` տնտեսական կարևոր գործընկերոջ հետ շփումները կորցնե-
լու հնարավոր հեռանկարը:  

ՀԱՊԿ-ի գործառման ներկա փուլում կարևոր հաջորդ մարտահրավերը 
անդամ երկրների ռազմատեխնիկական գործակցությունն է հատկապես դա-
շինքի անդամ չհանդիսացող երրորդ երկրների հետ: Տեսականորեն հավա-
քական անվտանգության համակարգերն ստեղծվել են, որպեսզի պետական 
անվտանգության, հատկապես` ռազմական անվտանգության խնդիրներին 
ու սպառնալիքներին միացյալ, առավել արդյունավետ ու պակաս ծախսա-
տար լուծումներ տան, արձագանքեն սպառնալիքներին` նվազեցնելով ար-
տակարգ կամ ռազմական իրավիճակներում կորուստների քանակը:  

ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում  ՀՀ-ի ռազմական անվտանգության խնդիրների 
լուծման առումով պաշտոնական Երևանը հնարավորություն ունի հավաքա-
կան, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի անդամ որևէ երկրի հետ (մեր դեպքում` հատ-
կապես ՌԴ-ի) անհատական գործակցության միջոցով իրականացնելու 
ցամաքային և օդային սահմանների համատեղ պաշտպանություն (միացյալ 
հակաօդային պաշտպանության կազմակերպում, արտոնյալ պայմաններով 
ռազմական կրթության կազմակերպում): Այս ամենի մեջ առանձնահատուկ 
կարևոր դերակատարում ունի ՌԴ ԶՈՒ-ի 102-րդ ռազմաբազան* և հայ-
ռուսական միացյալ զորախումբը: Վերջինիս վերաբերյալ համաձայնագիրը 
վավերացվել է 2017 թ. հունիսին ՌԴ-ի Պետական դումայի և 2017 թ. հոկ-
տեմբերին ՀՀ ԱԺ-ի կողմից:  

Մյուս կողմից` ՀԱՊԿ-ն իր անդամներին հնարավորություն է ընձեռում 
ակտիվ գործակցել ռազմական ոլորտում` առավել հարմար պայմաններով 
զենք ու զինտեխնիկա ձեռք բերել, վերանորոգել ու արդիականացնել այն 
(հիմնականում ՌԴ-ում), տարաբնույթ թիրախայնության ու տարբեր ներ-
գրավվածությամբ զորավարժություններ անցկացնել, գործընկերային ու 
դաշնակցային պայմաններով ռազմական կրթություն ստանալ ռազմական 
բուհերում, ճգնաժամային կառավարման հավաքական միջոցառումներ իրա-
կանացնել, գործակցել ՀՕՊ-ի, ռադիոհետախուզության ոլորտներում, ռազ-
մական սրացումների ժամանակ դրանք հարթել արագ արձագանքման օպե-
րատիվ ուժերի հնարավոր ներգրավմամբ, ռազմական կարևորության տեղե-
կություններ փոխանակել և այլն: 
                                                           

* 2011 թ. ռազմաբազայի մասին պայմանագիրը վերանայվեց, և ռուսական զորքերի` 
ՀՀ-ում մնալու ժամկետը երկարաձգվեցին մինչև 2044 թ.: 102-րդ ռուսական ռազմաբա-
զայում, ըստ տարբեր տվյալների, իրենց ծառայությունն են անցնում 3300–5000 զինծա-
ռայող (առավել հանգամանորեն տես “The Military Balance 2014”. The International 
Institute for Strategic Studes. London, 2014, P. 171, ինչպես նաև «102-я военная база 
Группы российских войск в Закавказье». «Кавказский Узел», 03.04.2015 (http:// 
www.kavkaz-uzel.ru/articles/152315/)): Ռազմաբազայում առկա է ինչպես հարձակողական, 
այնպես էլ պաշտպանողական զինտեխնիկայի պատշաճ քանակ (առավել հանգամա-
նորեն տես «Группа Российских Войск в Закавказье (ГРВЗ) (Азербайджан, Арме-
ния, Грузия)» (http://www.waronline.org/write/world-military/russian-military-abroad/ 
transcaucasia/)): 
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ՀԱՊԿ-ի ընձեռած վերոնշյալ հնարավորությունները ՀՀ-ի կողմից ավան-
դաբար դիտվել են որպես հարևան Թուրքիայի, այնպես էլ Ադրբեջանի ռազ-
մաքաղաքական զսպման կարևոր գործիք: Սակայն իրական քաղաքակա-
նության մեջ իրողությունները քիչ այլ են. ՀՀ-ի հետ զուգահեռ ՀԱՊԿ-ի որոշ 
գործընկերներ խորացված գործակցություն են իրականացնում ռազմատեխ-
նիկական ոլորտում Ադրբեջանի հետ: Փաստ, որ որևէ կերպ չի համապա-
տասխանում ՀՀ ազգային շահերի տառին ու ոգուն:  

Օրինակ` «Զենքի վաճառքի միջազգային կենտրոն»-ի տվյալներով` 
2009–2016 թթ. ընթացքում Ադրբեջանն ընդհանուր առմամբ ՌԴ-ից 4,07 
մլրդ*, իսկ Բելառուսից 611,2 մլն** դոլարի զենք ու զինամթերք է1 ձեռք բերել: 
Զինտեխնիկայի նշյալ խմբաքանակի մեջ մտնում են ինչպես հարձակողա-
կան, այնպես էլ պաշտպանական միջոցներ: Այս առթիվ իր մտահոգությունը 
հայկական կողմը բազմիցս է հայտնել, սակայն ստացել է հիմնականում 
զենքի առևտուրը որպես բիզնես դիտարկելու ռուսական կողմի փաստարկ-
ները: Ավելին` ՀՀ-ում Բելառուսի դեսպանը վերջերս հայտարարեց, թե 
ՀԱՊԿ-ում չկա որևէ նորմ, որը նրանց կարգելեր «Պոլոնեզ» տիպի հրթի-
ռային համակարգերի վաճառքը Ադրբեջանին: 

Եթե ռազմատեխնիկական գործակցության քննարկվող հարցը վերլու-
ծենք միջազգային-քաղաքական համատեքստում, ապա, լինելով ԼՂ հակա-
մարտության խաղաղ կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համա-
նախագահ երկիր և բազմիցս հայտարարելով2, որ ԼՂ հակամարտությունն 
ունի միայն խաղաղ լուծում, ՌԴ–Ադրբեջան ռազմատեխնիկական գործակ-
ցությունը Բաքվի կողմից կարող է դիտվել սեփական ռևանշիզմի բավարար-
                                                           

* ՌԴ-ից ծանր սպառազինության խոշոր խմբաքանակների առաքումը Ադրբեջան 
սկսվել է 2006–2007 թթ. «Տ-72» տանկի 62 միավոր խմբաքանակով: Հաջորդ խոշոր 
պայմանագիրը նախատեսում էր «Ֆավորիտ» Ս-300 ԶՀՀ-ների 2 դիվիզիոնի վաճառքն 
Ադրբեջանին 300 մլն դոլարով: Ընդհանուր առմամբ 2006 թ., վերոնշյալ տանկերից ու 
ԶՀՀ-ներից բացի, ՌԴ-ն Ադրբեջանին է վաճառել 94 միավոր «Տ-90» տանկ, 91 «ՀՄՄ-3» 
զրահափոխադրիչ, 24 «ԲՏՌ-80», 18 2Ս19 Մստա-Ս, 18 միավոր «Սմերչ» համազարկային 
կրակի ռեակտիվ համակարգ, 18 միավոր «Սոլնցեպյոկ» ծանր հրանետային համակարգ, 
24 միավոր «Մի-24» գրոհային ուղղաթիռ, ավելի քան 60 միավոր «Մի-17» ուղղաթիռ և 
այլն (առավել հանգամանորեն տես «ЦАМТО / Центр анализа мировой торговли ору-
жием» կայքը (http://www.armstrade.org)): 

** 2005–2006 թթ. Բելառուսը Ադրբեջանին է վաճառել 60 հատ «Տ-72» տանկ, ևս 62-ը` 
2012-ին: 2008–09 թթ. առաքվել է 12 միավոր 203 մմ-անոց 2Ս7 «Պիոն» հրանոթ, 2010-ին` 
30 միավոր 122-մմ «Դ-30» հաուբից, 2009–2012 թթ.` «Սու-25» 6 կործանիչ: Բելառուսի 
ձեռնարկությունները նաև արդիականացրել են ադրբեջանական «Բուկ» Մ1, «Օսա» և 
«Պեչորա» տիպի զենիթահրթիռային համակարգերը (առավել հանգամանորեն տես նույն 
տեղում): 

1 Տես նույն տեղում:  
2 Տես «Глава Генштаба РФ: Россия выступает за мирное урегулирование 

Нагорно-карабахского конфликта». «Gnews», 07.04.2014 (https://news.gisher.ru/ 
ru / politics / glava-genshtaba-rf-russia-vystupaet-za-mirnoe-uregulirovanie-nagorno-
karabaxskogo-konflikta.html):  
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ման նպաստավոր գործոն*` նրա վարքը դարձնելով է´լ ավելի անկանխատե-
սելի ու տարածաշրջանային կայունության ապահովման տեսանկյունից 
առավել վտանգավոր:  

Սակայն հարկ է նշել, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից ինչպես 
ՌԴ-ն, այնպես էլ ՀԱՊԿ-ի անդամ-երկրներից որևէ մեկը Ադրբեջանի ու ՀՀ-ի 
հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության առումով որևէ սահմանա-
փակող պարտավորություն չունի: Ավելին` ՀԱՊԿ-ից դուրս նման սահմանա-
փակումներ չկան, բացառությամբ այն երկրների, որտեղ օրենսդրորեն ար-
գելված է ԼՂ հակամարտության մեջ ներգրավված կողմերին զինտեխնիկա 
վաճառելը:  

Քաղաքական առումով զենք վաճառելը պետությանը, որը ռազմական 
հակադրության մեջ է քեզ գործընկեր երկրի հետ, փաստում է այն մասին, որ 
գործարքի կողմ երկրների միջև առկա քաղաքական երկխոսությունն ունի 
«ռազմավարական» մակարդակ3: «Ռազմավարական» եզրույթը միջպետա-
կան փոխհարաբերությունների այնպիսի որակ և վիճակ է, երբ դրա կողմ 
պետությունների փոխադարձ կարևորությունն անփոխարինելի է, իսկ տնտե-
սական, ռազմական, մշակութային, սոցիալ-ժողովրդագրական և այլ ոլորտ-
ներում գործակցությունը` անփոխարինելի: Ռազմատեխնիկական ակտիվ 
շփումներ ունենալով Ադրբեջանի հետ` ՌԴ-ն երկկողմ և տարածաշրջանա-
յին ձևաչափերում նաև հնարավորություն է ստանում քաղաքական և ռազ-
մատեխնիկական գործիքներ ստանալ` ազդելու Բաքվի արտաքին քաղա-
քական վարքի որոշ դրսևորումների վրա: Նշենք, սակայն, որ տարածա-
շրջանի երկրների հետ ռազմատեխնիկական գործակցության ակտիվա-
ցումը մյուս կողմից նաև անուղղակիորեն նպաստում է սպառազինութ-
յունների մրցավազքին, որը, հաշվի առնելով ՀՀ-ի ու Ադրբեջանի ռազմական 
բյուջեների հնարավորությունները, տարածաշրջանային ուժային հարաբե-
րակցությունը խախտելու ռիսկեր է պարունակում4: 

ՀԱՊԿ-ի անդամ-երկրների ազգային շահերի ձևավորման ու մեկտեղման 
կարևոր բնութագրիչներ են անդամ երկրների քաղաքակրթական ընկալում-
                                                           

* ՌԴ-ն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ միակ երկիրն է, որ զենք է վաճառում ԼՂ 
հակամարտության կողմերին: 

3 Տես «МИД РФ: Азербайджан - наш важный стратегический партнер на 
Южном Кавказе и в Каспийском регионе». «PanARMENIAN.Net», 09.07.2016 (http:// 
www.panarmenian.net/rus/news/216611/):  

4 ՀՀ-ի ու Ադրբեջանի ռազմական բյուջեների հարաբերակցությունը դոլարային 
համարժեքով ունի հետևյալ տեսքը. 2011 թ.` համապատասխանաբար` 391 մլն և 1,7 մլրդ, 
2012 թ.` 381 մլն և 1,7 մլրդ, 2013 թ.` 445 մլն և 1,9 մլրդ, 2014 թ.` 458 մլն և 1,7 մլրդ, 2015 
թ.` 447 մլն և 1,7 մլրդ, 2016 թ.` 431 մլն և 1,4 մլրդ, 2017 թ.` 440 մլն և 1,5 մլրդ, 2018 թ.` 518 
մլն և 1,6 մլրդ (առավել հանգամանորեն տես Nan Tian, Aude Fleurant, Pieter D. 
Wezeman and Siemon T. Wezeman. Trends in World Military Expenditure, 2016. 
“SIPRI Fact Sheet”, April 2017 (https://www.sipri.org/sites/default/files/Trends-world-
military-expenditure-2016.pdf), նաև` «SIPRI-ն` ադրբեջանական քարոզչության /ա/կամա 
գործիք»: «panorama.am», 24.10.2017 (https://www.panorama.am/am/news/2017/10/24/ 
SIPRI-ադրբեջանական-քարոզ/1854947)): 



ՀՀ  ԴԱՇԻՆՔԱՅԻՆ  ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
  

ÐÐ ¼àô-Æ ¼²ð¶²òØ²Ü îºêÈ²Î²ÜÀ
 31

ներն ու արժեքաբանության ընդհանրությունը, «վտանգի» ու «անվտանգութ-
յան» պատկերացումները, զարգացման տեսլականների ուրվագծումը: Քա-
ղաքական իրականության մեջ դրանք արտացոլվում են պետությունների, 
այդ թվում` ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների` միջազգային տարբեր կազմակեր-
պություններին անդամակցելու նախապատվություններում, այդ կառույցնե-
րում նրանց որդեգրած մոտեցումներում, քվեարկություններում: Օրինակ` 
ՀԱՊԿ-ի ձևաչափում ՀՀ-ի դաշնակից համարվող երկրներ Ղազախստանը, 
Տաջիկստանը, Ղրղզստանը միաժամանակ «Իսլամական համագործակ-
ցության կազմակերպության» անդամներ են: Մյուս կողմից` նման կազմա-
կերպությունների ձևաչափում և նրանց միջոցով պաշտոնական Բաքուն 
քարոզչական ակտիվ աշխատանք է տանում այսպես կոչված «Խոջալուի 
ցեղասպանության»*, «ՀՀ-ի կողմից Ադրբեջանի հողերի բռանազավթման»** 
կեղծ թեզերի վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցումներ մշակելու, միջազգային 
քաղաքական ու մշակութային տարբեր հարթակներում ու կազմակերպութ-
յուններում քվեարկությունների ժամանակ միացյալ դիրքորոշմամբ հանդես 
գալու համար: Այս հարցում Բաքվին բավական գործուն աջակցություն են 
ցուցաբերում Թուրքիան, Պակիստանը, Սաուդյան Արաբիան:  

Ամփոփելով` կարելի է եզրակացնել, որ հայեցակարգային ու հռչակա-
գրային առումով ՀԱՊԿ-ն հավաքական անվտանգության համակարգ է, որի 
գործունեությունը հիմնված է «հավաքական ինքնապաշտպանության» ու 
«անվտանգության» սկզբունքների վրա: Իրավական առումով լինելով ռազ-
մաքաղաքական դաշինք` ՀԱՊԿ-ն, սակայն, ունի արարողակարգային ու 
ներքին կանոնադրային այնպիսի նորմեր, որոնցով էապես տարբերվում է 
ժամանակակից աշխարհում հավաքական անվտանգության ամենից գոր-
ծուն համակարգից` ՆԱՏՕ-ից: 

Չնայած ՀԱՊԿ-ի ռազմաքաղաքական բաղադրիչների առանցքային 
դերակատարմանը, այնուամենայնիվ իրական քաղաքականության մեջ դա-
շինքների գործունեության անվտանգային բաղադրիչը անմիջական ու 
սոսնձող կապ է պետությունների` տնտեսական ու ֆինանսական ընդհանուր 
շահեր ունենալու առաջնահերթության միջև: Առանց ընդհանուր տնտեսա-
կան շահի գիտակցման` քաղաքական ու անվտանգային գործակցությունը 
սովորաբար թերի, խնդրահարույց է: Զարգացած ապրանքաշրջանառութ-
                                                           

* Խոջալուի «ցեղասպանությանը» նվիրված հանդիպման ժամանակ կազմակերպութ-
յան ղեկավարը նշեց, որ դա «ՀՀ-ի կողմից Ադրբեջանի հողերի անօրեն գրավման արդ-
յունք է» (առավել հանգամանորեն տես “OIC Secretary General commemorates Khojaly 
Massacre”, 16.02.2017 (https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=13169&ref=5769&lan=en)):  

** Վերահաստատում է իր ընդունած նախորդ բանաձևերը, որոնք վերաբերում են ՀՀ-
ի կողմից Ադրբեջանի հողերի գրավմանը և իր աշխատանքային խմբի շրջանակներում 
քննարկումներ է անցկացնում առկա իրավիճակի վերաբերյալ (այս մասին առավել 
հանգամանորեն տես “OIC Contact Groups on Palestine, Jammu And Kashmir, Sierra 
Leone and the Aggression of Armenia against Azerbaijan meet on the Sideline of the 
ACM in New York”, 21.09.2016 (https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=11570&ref=4538 
&lan=en)):  
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յունը, ակտիվ տնտեսական շփումներն առանցքային այն գործոններն են, 
որոնք, մի կողմից, ամրապնդում են կայացող, տարբեր աշխարհընկալում 
ունեցող և զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող երկրների դա-
շինքները, մյուս կողմից` պայմաններ ստեղծում, որ դրանք առավել կենսու-
նակ լինեն` ունենալով հստակ ուրվագծելի ու փոխշահավետ զարգացման 
հեռանկարներ, առաջնորդվելով դաշինքների համար ելակետային հավա-
քական անվտանգության դրույթով և փոխադարձ ռազմական օգնություն 
ցուցաբերելու պարտավորությամբ` դաշինքների (ՀԱՊԿ) անդամները, չնա-
յած սահմանափակող ներքին նորմերի բացակայությանը, այնուամենայնիվ, 
ելնելով քաղաքական և դաշնակցային ոգու իրողություններից, երրորդ 
երկրների հետ ռազմատեխնիկական գործակցություն ծավալելու իրենց 
հնարավորություններն առաջին հերթին պետք է համաձայնեցնեն դաշինքի 
անդամ երկրների հետ և միայն այդ համատեքստում կայացնեն առավել 
հավասարակշռված որոշումներ, հավաքական անվտանգության դրույթների 
արդյունավետության ու կենսունակության առաջնային ցուցանիշը անդամ 
երկրների ազգային շահերի համադրելի մոտեցումներն են և դրանց հիմքով 
քաղաքական համակարգված վարքի դրսևորումը միջազգային կազմակեր-
պությունների հարթակներում: 




