Գլուխ 1. Սորոսն աշխարհում

Լինելով ֆինանսիստ և աշխարհաքաղաքական լուրջ ազդեցություն ունեցող գործիչ՝
Ջորջ Սորոսը պրոգրեսիվ քաղաքական և տնտեսական ծայրահեղ լիբերալիստ է, բայց իր
քարոզչության

հրապարակային

մասում

հանդես

է

գալիս

կեղծ

մարդասիրական

գործունեությամբ՝ իբրև մարդու հիմնարար իրավունքների ազատականության գաղափարի
ջատագով։
Ստանալով փիլիսոփայի կրթություն Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական
գիտությունների

դպրոցում՝

Սորոսը

որդեգրել

է

իր

ուսուցիչ

Կառլ

Պոպպերի

ինտերնացիոնալիստական գաղափարները։ Հետագայում հենվելով հենց Կառլ Պոպպերի
կողմից մշակված «Բաց հասարակության» գաղափարի՝ մարդու հիմնարար ազատությունների
և իրավունքների քարոզի վրա՝ Սորոսը կառուցել է իր «հոգեորսության» ողջ համակարգը։
Բաց հասարակության գաղափարը, փիլիսոփաներ Անրի Բերգսոնի և Կառլ Պոպպերի
մեկնաբանությամբ, կոչված էր լինել մարքսիզմին, նացիզմին և կոմունիզմին հակակշռող ուժ,
որի հիմքում ընկած է առողջ մրցակցությունը: Այստեղ պետք է հաջողի ամենագրագետը և
ամենագիտակիցը՝

անկախ

կրոնական,

ռասսայական,

սեռական

և

ազգային

պատկանելությունից։ Այս գաղափարի, ինչպես նաև լիբերալիզմի մեխը բանականության
գերակայությունն է կենդանական բնազդների վրա, որտեղ անհատն «ազատ է ընտրել առանց
խտրականությունների և կողմնակի միջամտությունների կենսակերպը»։
Սակայն Ջորջ Սորոսի նպատակներն ամենևին մարդասիրական չեն և հեռու են իրական
ժողովրդավարությունից։ Սորոսի համար չկան բարոյական և հոգևոր արգելքներ, նրա
գործունեությունը հետապնդում է սոսկ ֆինանսական շահ, ինչի հետևանքով իրականություն է
դարձել այս գաղափարի ռիսկային քողարկված մասը։
Անձամբ Ջորջ Սորոսի և նրա կողմից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների ու
հիմնադրամների գործունեության հետևանքով աշխարհի բազմաթիվ երկրներում հրահրվել են
ֆինանսական ճգնաժամեր, ահաբեկչություններ, հեղափոխություններ և քաղաքացիական
պատերազմներ, ժողովրդավարության քողի տակ իրականացվել է բռնության, ատելության և
հակաեկեղեցական քարոզ, սերմանվել է անվստահություն դեպի պետական ինստիտուտները,
խեղաթյուրվել են ազգային արժեհամակարգեր:
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Լոնդոնի տնտեսագիտության և քաղաքական գիտությունների դպրոցում ուսումն
ավարտելուց ու աշխատանքային մի քանի անհաջող փորձերից հետո 1956 թվականին Ջորջ
Սորոսը տեղափոխվում է ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգ՝ իր բարեկամ Մեյերի ընկերությունում
աշխատելու։ Այնտեղ առաջին հաջողությունը գրանցելով՝ նա աշխատանքի է անցնում “Arnhold
and

S.

Bleichroeder”

խորհրդատու։

Հենց

ընկերությունում՝
այս

որպես

ընկերությունում

է

արտասահմանյան
Ջորջ

Սորոսը

ներդրումների
սկսել

գծով

արժեթղթերի

սպեկուլյացիաները։
1969 թվականին նա գլխավորել է Կուրասաոյում գրանցված և այն ժամանակ
ամերիկացի իրավապահների համար անհասանելի “Double Eagle” հիմնադրամն ու սկսել
արժեթղթերի գնման գործընթացը։ Մինչ օրս հայտնի չէ, թե ինչով էր զբաղվում հիմնադրամը,
սակայն ֆինանսական ցուցանիշները փաստում էին, որ հարուստ արաբ, եվրոպացի և
լատինաամերիկացի ներդրողների գումարները «նպատակային» էին։
թվականին

1973

բրոքերական

ընկերությունների

գործունեության

սահմանափակումների պատճառով լքելով “Doubel Eagle”-ը՝ Սորոսը հիմնում է սեփական “Soros
Fund Management” հիմնադրամը։ Նա կապեր է հաստատում ամերիկացի բարձրաստիճան
պաշտոնյաների

հետ`

արժեթղթերի

գների

տատանումների

«կանխատեսման»

համար

ինսայդերական ինֆորմացիա ստանալու նպատակով։
1973 թվականին՝ Եգիպտոսի և Սիրիայի կողմից Իսրայելի դեմ հարձակման ժամանակ,
ստանալով

գաղտնի

տեղեկատվություն,

որ

ԱՄՆ-ի

կողմից

Իսրայելին

տրամադրվող

սպառազինությունը քանակով զգալիորեն զիջում է արաբական բանակի սպառազինությանը՝
գնում է Պենտագոնի համար զենք արտադրող “Northrop”, “United Aircraft”, “Grumman” և
“Lockheed” ընկերությունների արժեթղթերը։ Երբ այդ ընկերությունները մեծ պատվեր են
ստանում Պենտագոնից, արժեթղթերի գները կտրուկ աճում են։
ԱՄՆ-ի առևտրի նախարարության գաղտնի զեկույցից տեղեկություն ստանալով, որ
երկրի կախվածությունը ներկրվող ածխից, նավթից և գազից գնալով աճում է` Սորոսը սկսում է
գնել արդյունահանման տեխնիկա արտադրող ընկերությունների արժեթղթեր, ինչի արդյունքում
ստանում է ահռելի եկամուտներ։
1979 թվականին “Soros Fund Management”-ն անվանափոխվում է “Quantum”-ի, իսկ 1980
թվականին հայտնի է դառնում, որ 7 տարվա գոյության ընթացքում ֆոնդն արդեն 3365% աճ է
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գրանցել։ Այս առիթով Սորոսն ասել է. «Արժեթղթերի հանձնաժողովը չէր հավատում, որ
հնարավոր է ինձ պես արդյունավետ գործել։ Դրա համար ապարդյուն փորձում էին ինձ
պատժելու պատճառներ գտնել»։
Նույն թվականից սկսած՝ Սորոսն իր լծակներն օգտագործում է արդեն քաղաքական
գործընթացներին միջամտելու համար։ Նա տարեկան 3 մլն դոլար է փոխանցում լեհ
ընդդիմադիր Լեխ Վալենսայի գլխավորած «Համերաշխություն» արհմիությանը՝ միևնույն
ժամանակ լավ հարաբերություններ հաստատելով նրա քաղաքական հակառակորդ գեներալ
Վոյցեխ Յարուզելսկու հետ։ Գեներալի թույլտվությամբ Սորոսը Լեհաստանում հիմնում է
«Ստեֆան Բատորիյ» հիմնադրամը, որը գործում է մինչ օրս։
1980-ականներին Սորոսը սկսում է զբաղվել նաև տարադրամի սպեկուլյացիաներով՝
ըստ էության կապիտալ կուտակելով երբևէ որևէ արժեք չստեղծելու և չարտադրելու
արդյունքում։ Բացի գաղտնի տեղեկությունների հիման վրա գործարքներ կատարելուց, նա
սկսում է բորսայում նաև անձամբ հրահրել տարադրամի տատանումներ և որպես հետևանք՝
ֆինանսական ճգնաժամեր։
1984

թվականին

Սորոսը

վերադառնում

է

Հունգարիա

և

աշխատավորների

սոցիալիստական կուսակցության միջազգային կապերի պատասխանատու Ֆերենց Բարտի և
Դերձ Աչելի աջակցությամբ հիմնադրամ է բացում, որը պետք է ֆինանսավորեր գիտության
զարգացումը։ Սակայն Սորոսը պարզապես սկսում է ԱՄՆ և այլ երկրներ տանել Հունգարիայի
տաղանդավոր երիտասարդներին ու սահմանափակում է հիմնադրամի ֆինանսավորումը, ինչը
ժամանակի

ընթացքում

դժգոհություն

է

առաջացնում

հասարակության,

նույնիսկ

այդ

հիմնադրամի նախկին կրթաթոշակառուների շրջանում, որոնցից մեկն ապագա վարչապետ
Վիկտոր Օրբանն էր։
1985 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Նյու Յորքում տեղի ունեցած՝ ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի,
ԳՖՀ, Ճապոնիայի և Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարների խորհրդակցության
գաղտնի տվյալները հայտնի են դառնում Սորոսին, ինչի արդյունքում նա ողջ գիշեր գնում է
ճապոնական իեն։ Առավոտյան, երբ հայտարարվում է, որ որոշում է կայացվել ճապոնական
տարադրամի նկատմամբ ամերիկյան դոլարի կուրսն իջեցնել 4.3%-ով, Սորոսը հարստանում է
ևս 40 մլն դոլարով։
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1987 թվականին Սորոսն առաջին անգամ ժամանում է ԽՍՀՄ, որտեղ արևմտյան
ժողովրդավարության
«Մշակութային
Սախարովի

ամենահայտնի

նախաձեռնություն»

մահից

գործունեությունը

հետո,
ԽՍՀՄ-ում

Սորոսը

ջատագով

Անդրեյ

հիմնադրամի
փակում

շարունակում

Սախարովին

ղեկավար։

է

իրականացնել

թվականից՝

1989

«մշակութային»

նշանակում

հիմնադրամը

«Բաց

է

իր

Անդրեյ
և

իր

հասարակության»

հիմնադրամի միջոցով։ Ի դեպ, մինչ օրս որևէ բացատրություն չկա նրան, թե ինչ առնչություն
ուներ ջրածնային ռումբի ստեղծողը մշակույթի հետ։
1992 թվականին Սորոսի կողմից ստեղծված հանձնաժողովը հեռացրեց Ալբանիայում
Տիրանայի համալսարանի՝ ընդդիմադիր հայացքներով բոլոր կադրերին, որոնք վտանգ էին
ներկայացնում Սորոսի գրանտառու, պրոամերիկյան նախագահ Սալի Բերիշեի համար։
1992 թվականին գործարարը Գերմանիայի Կենտրոնական բանկի նախագահ Հելմուտ
Շլեզինգերից ստանում է գաղտնի տեղեկատվություն և գնում 5 մլրդ անգլիական ֆունտ, որը
սեպտեմբերի 15-ին փոխանակում է գերմանական մարկի հետ՝ 2.82% կուրսով։ Երբ այս
գործարքի հետևանքով անգլիական ֆունտի կուրսը կտրուկ անկում է ապրում, Սորոսը հետ է
գնում այդ 5 մլրդ գումարն արդեն 2548 գերմանական մարկով։ Ըստ փորձագետների հաշվարկի՝
նա այդ ժամանակ հարստացավ ևս 1-1.5 մլրդ դոլարով։ Այդ օրը պատմության մեջ մնաց «սև
չորեքշաբթի» անվանումով, ինչը Սորոսը ցինիկաբար անվանում է «սպիտակ չորեքշաբթի» իր և
ԱՄՆ-ի համար, քանի որ անգլիական ֆունտի՝ 25% արժեզրկումը մի շարք խնդիրներ լուծեց
նաև ԱՄՆ-ի համար։
1993 թվականին, երբ ամերիկացի լրագրող Մայքլ Լյուիսն, իր գիրքը գրելիս, Սորոսին
հարցրեց Արևելյան Եվրոպայում իր ծավալած գործունեության մասին, նա ասաց. «Պարզապես
գրեք, որ նախկին Խորհրդային կայսրությունն այժմ անվանում են Սորոսական կայսրություն»
[Մայքլ Լյուիս – “The Speculator” 1994, The New Republic]:
1996

թվականին,

սահմանը

հատելիս,

Խորվաթիայի

«Բաց

հասարակության»

ինստիտուտի երկու ղեկավարները ձերբակալվում են՝ 65.000 դոլար ձեռքներին։ Քննության
ընթացքում պարզվում է, որ նրանք աշխատակիցների աշխատավարձերի մի մասը և
քաղաքական գործիչների գրանտները վճարել են «սև կանխիկով»։ Ակնհայտ է, որ նման
իրավիճակ է եղել նաև բալկանյան այլ երկրներում։
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1996 թվականին Սորոսը ֆինանսական ճգնաժամ հրահրեց Բուլղարիայում։ Երբ
բուլղարական լևի գինն ընկել էր մինչև 2800 լև 1 դոլարի դիմաց, Սորոսը 40 մլն դոլար
փոխանակեց լևով։ Դրա արդյունքում բուլղարական տարադրամի գինն աճեց մինչև 1600 լև 1
դոլարի դիմաց, սակայն Սորոսը կրկին հետ գնեց դոլարները։
1997 թվականին Սորոսը «սև չորեքշաբթի» իրականացրեց նաև Մալայզիայում, որը
շղթայական

ֆինանսական

երկրներում՝

Թայլանդում,

ճգնաժամերի
Հարավային

պատճառ

Կորեայում

դարձավ
և

Հարավարևելյան

Ֆիլիպիններում։

Այս

Ասիայի

«ասիական

ճգնաժամի» հետևանքով տուժեց տարածաշրջանի ամենաանապահով խավը, իսկ ընդամենը
մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան 10 մլն մարդ գործազուրկ դարձավ։ Մալայզիայի վարչապետ
Մահաթհիր Մոհամմադի՝ իր հասցեին հնչեցված մեղադրանքներին Սորոսը կրկին ցինիկաբար
պատասխանեց. «Եթե կա աշխարհում մարդ, ով համապատասխանում է հրեա-պլուտոկրատբոլշևիկի, համաշխարհային դավադիր-սիոնիստի կարծրատիպին, ապա դա ես եմ» [Soros on
Soros: Staying Ahead of the Curve – George Soros]:
2000-ականների

սկզբում,

ԱՄՆ-ի

ֆինանսական

ճգնաժամի

ժամանակ,

Սորոսը

եզակիներից էր, որ հարստացավ։ Մինչ այդ նրա կարողությունը գնահատվում էր 11 մլդ, իսկ
ճգնաժամից հետո, ըստ «Forbs» ամսագրի, դարձավ 25 մլրդ:
Իր ֆինանսական կարիերայի ամբողջ
ունեցած

ծանոթություններն

ու

իր

ընթացքում քաղաքական շրջանակներում

կողմից

ֆինանսավորվող

կազմակերպություններն

օգտագործելով՝ Սորոսը ստեղծել է գործակալական հսկայական ցանց ամբողջ աշխարհում։ Իսկ
այն երկրներում, որտեղ իշխանություններն իրեն չեն ենթարկվում, Սորոսն իր օրակարգն առաջ
է տանում՝ հիմնադրամների միջոցով կեղծ բարեգործական և ժողովրդավարական ծրագրեր
իրականացնելով,

այսինքն՝

հասարակությանը

մանիպուլացնելով՝

ականներն

է

դնում

պետության տակ երկարաժամկետ հեռանկարով։
Դրա համար կիրառվում է կիբեռնետիկայի սոցիալական ինժեներիա ճյուղը, որի
օգնությամբ բացահայտվում և օգտագործվում են մարդկանց վարքի վրա ազդեցության
մեխանիզմներ՝

սոցիալական

հասարակությանը։

Այսինքն՝

որոշակի

խմբեր,

ստեղծվում

են

որոնք

կվերահսկեն

հասարակական

և

կառաջնորդեն

կազմակերպություններ,

շարժումներ և նախաձեռնություններ, որոնք զբաղվում են սոցիալական որոշակի խոցելի
խմբերի և հասարակությունում գոյություն ունեցող այլ խնդիրներով։ Առաջին հայացքից
տարօրինակ ոչինչ չկա, սակայն երբ պետության մեջ ի հայտ են գալիս բացարձակ այլ բնույթի
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հասարակական

մեծ

հնչեղություն

ունեցող

հարցեր՝

տվյալ

կազմակերպությունները

մոբիլիզացնում են և ներգրավում պայքարի մեջ իրենց ողջ ռեսուրսը։ Որպես կանոն՝ այդ
պայքարն ի սկզբանե կամ ընթացքում առաջնորդում են Սորոսի հիմնադրամի կողմից
ֆինանսավորվող

ՀԿ-ների

անդամներն

ու

շահառուները,

իսկ

հաղթանակի

դեպքում՝

սեփականաշնորհում դափնիները։
Սորոսն իր գործակալական ցանցի օգնությամբ կարողանում է պարտադրել այդ
երկրների՝

նույնիսկ

իրեն

չենթարկվող

իշխանություններին՝

ընդունել

իր

օրակարգին

համապատասխան բոլոր օրենքները, որոնք անընդունելի են տվյալ երկրում։ Դրա համար նույն
սոցիալական ինժեներիային ուղեկցում

է նաև

Օվետրոնի պատուհանի

տեխնոլոգիայի

կիրառումը՝ հետևյալ փուլերով.

Փուլ առաջին. «Խոսքի ազատություն»
Լրատվական

հարթակների

և

աղբյուրների

միջոցով

փակ

թեման

նետվում

է

տեղեկատվական դաշտ՝ շարունակելով մնալ փակ և անընդունելի, բայց դրա մասին արդեն
տեղեկացված են շատ մարդիկ։

Փուլ երկրորդ. «Ինչու՞ ոչ»
Դեռևս փակ և անընդունելի թեման սկսում է քննարկվել, ակտիվ լուսաբանվել։
Հասարակության մեջ սկսում են ձևավորվել ձախ արմատական խմբեր, ի հայտ գալ
հասարակական

գործիչներ,

որոնք

կազմակերպում

են

գիտաժողովներ՝

գիտական

տեսանկյունից բացատրելով տվյալ երևույթի տրամաբանությունը։ Երևույթին տրվում է
գիտական անվանում, որը պակաս բացասական տրամադրվածություն է առաջացնում։ Մարդիկ
սկսում են կասկածել իրենց նախկին համոզմունքներում։

Փուլ երրորդ. «Այդպես է պետք»
Փակ թեման արդեն բացվել և ընդունելի է դարձել մարդկանց մեծամասնության համար,
քանի որ երկար քննարկումների ու լուսաբանումների շնորհիվ մարդիկ համակերպվել են
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երևույթի

գոյության

հետ։

Երևույթի

կողմնակիցների

հանդեպ

«բռնությունների»

և

«սադրանքների» մասին տեղեկությունները գնալով շատանում են, ինչի արդյունքում նրանց
իրավունքների պաշտպանության «անհրաժեշտություն» է առաջանում. կազմակերպվում են
ֆլեշմոբեր, հանրահավաքներ, հասարակական կարծիքի առաջնորդների կողմից հնչում են
«բռնությունը»

դատապարտող

հայտարարություններ

և

պետական

ինստիտուտները՝

իրավապահ մարմինները, դատական համակարգը, Մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս
ներգրավվում են այդ գործընթացի մեջ։ Տվյալ երևույթի նորմալ լինելու գիտական կեղծ
հիմնավորումները շարունակվում են՝ հաճախ հիմնվելով պատմական ինչ-որ նախադեպերի
վրա։

Իսկ

հասարակության

սթափ

մտածող

հատվածը

սկսում

է

ներկայացվել

իբրև

անհանդուրժող, հետամնաց և բարբարոս։

Փուլ չորրորդ. «Լավ իմաստով»
Երևույթը ռացիոնալացվում է, դառնում է որոշակիորեն ընդունելի։ Խնդիրը ձեռք է
բերում բազմաթիվ ուղղություններ, բաժանվում է տեսակների։ Հասարակության հեղինակավոր
անհատները քննարկում են երևույթի անընդունելի, ընդունելի և խելամիտ տարբերակները։
Անընդունելի երևույթի օրինականացման գործընթացը սկսում է մտնել ակտիվ քննարկումների
փուլ։

Փուլ հինգերրորդ. «Լեգիտիմացում»
ԶԼՄ-ների, հրապարակումների և քննարկումների շնորհիվ մարդկանց մեծամասնության
գիտակցության մեջ սկսում է ձևավորվել այն համոզմունքը, որ տվյալ թեման առաջնային
կարևորություն ունեցող հարցերից է հասարակության մեջ։ Հանդուրժողականությունն ու
գիտական հիմքը կասկած չի հարուցում այլևս։ Առավել անկախ հասարակական գործիչները
հանդես են գալիս

չեզոք դիրքում։

Թեմայի շուրջ ավելանում են հրապարակումները,

նկարահանվում են ֆիլմեր, հաղորդումներ, և պարզվում է, որ պատմական նախադեպերը
կապված են մի շարք սիրված և հեղինակավոր մշակութային գործիչների հետ։ Քաղաքական
գործիչներն ու գործարարներն այս թեման դնում են շրջանառության մեջ և օգտագործում են
իրենց անձնական շահերի համար։ Այս ամենի արդյունքում նախկինում ծայրահեղ անընդունելի
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երևույթն օրինականացվում է, և երևույթի դեմ ցանկացած կարծիք որակվում է որպես
անհանդուրժողականություն, խոսքի ազատության և մարդու իրավունքների խախտում։

«Պետության զավթում»՝ “State capture”
Սորոսի գործակալական ցանցի գործունեության մեջ հատուկ տեղ է զբաղեցնում
«պետության զավթում» կեղծ թեզը։ Այս բառակապակցությամբ հեշտությամբ կարելի է ճանաչել
սորոսականներին։ Հենց այս թեզն առաջ տանելու միջոցով են արժեզրկում պետության բոլոր
ձեռքբերումները, արհեստականորեն սկսում են ուռճացնել պետությունում առկա իրական
խնդիրները, բարձրացնում տեղեկատվական աղմուկ։ Այս ամենի արդյունքում խնդիրների
լուծման արդյունավետ մեխանիզմների մշակման և ներդրման փոխարեն հասարակության
ակտիվ հատվածը ներգրավվում է քաղաքացիական անհնազանդությունների և ակցիաների
մեջ։
Սորոսն առաջնորդվում է երկարաժամկետ ռազմավարությամբ՝ նրա ցանած սերմերը
հաճախ պտուղներ են տալիս տարիներ անց։ Քանի որ պետությունն իներտ է և հիմնականում
պայքարում է տվյալ պահին ծագած խնդիրների դեմ, գալիս է մի պահ, երբ որևէ խնդրի լուծման
համար արդեն ուշ է լինում, և հենց այդ ժամանակ էլ Սորոսը քաղում է իր ցանած սերմերի
պտուղները. հասարակության մեջ արմատանում է այն համոզմունքը, որ միակ ելքը
հեղափոխությունն է։
Եթե տվյալ երկրում Սորոսի գործունեությունն ավարտվում է հեղափոխությամբ, նոր
իշխանությունները պարտավորվում են իրավաքաղաքական գնահատական տալ նախկիններին՝
այսպիսով հաստատելով նրանց կողմից «պետության զավթման» կեղծ թեզը։ Դա հարկավոր է
Ջորջ Սորոսի օրակարգին չհամապատասխանող բոլոր օրենքները, պետական և իրավական
փաստաթղթերն ու միջազգային պայմանագրերը չեղարկելու համար։
Աշխարհում

արդեն

գրանցվել

է

սորոսականների

ջանքերով

նման

սկզբունքով

իրականացված գունավոր հեղափոխությունների մոտ 34 փորձ։ Այս բոլոր քաղաքացիական
անհնազանդություններն ունեն մեկ ընդհանուր առանձնահատկություն՝ սկսվում են որպես
խաղաղ շարժում, որն ուղեկցվում է սորոսական ակտիվիստների կողմից սադրանքներով, ինչը
երկրների մի մասում արյունալի իրադարձությունների պատճառ է դառնում։
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Այս

առումով

ուշադրության

են

արժանի

Սերբիայի՝

2000-2001

թվականների

«Բուլդոզերային հեղափոխությունը» և Վրաստանի՝ 2003-2004 թվականների «Վարդերի
հեղափոխությունը»։ Այս երկու հեղափոխություններն իրականացվեցին նույն մեթոդներով, և
երկուսի դեպքում էլ առաջնորդները, հետագայում նաև՝ երկրի ղեկավարները Սորոսի
գրանտառուներ էին։ Ինչպես Սերբիայի «Հակահարված» երիտասարդական շարժումը, այնպես
էլ Վրաստանի «Կմարա»-ն, ֆինանսավորվում էին Սորոսի կողմից։ Հետաքրքիր է նաև այն
փաստը, որ մինչ Վրաստանում

հեղափոխություն իրականացնելը, «Կմարա» շարժման

անդամներն ապագա նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլիի գլխավորությամբ մեկնում էին Բելգրադ՝
«Հակահարված»-ի «դասախոսություններին» մասնակցելու։ Սորոսի հիմնադրամի կողմից այդ
ճանապարհորդությունների ֆինանսավորելն արդեն փաստաթղթերով հաստատված է։
Սակայն, ինչպես արդեն նշել ենք, Սորոսի կողմից իրականացված հեղափոխությունները
հաճախ ուղեկցվում են արյունով և զոհերով։ Վերջին տարիների ամենաարյունալի ու
աղմկահարույց հեղափոխություններից կարելի է նշել.


Ղրղզստանի՝ 2010 թվականի հեղափոխությունը, որի ընթացքում զոհվել է 84 մարդ,
վիրավորվել՝ շուրջ 1500-ը,



Թունիսի՝ 2010-2011 թվականների «Հացի հեղափոխություն»-ը, որի ընթացքում, ըստ
ՄԱԿ-ի տվյալների, զոհվել է 219 հոգի, վիրավորվել՝ 510-ը,



«Արաբական գարուն» անհնազանդությունների շարքից Եգիպտոսի՝ 2011 թվականին
իրականացված «Լոտոսի հեղափոխություն»-ը, որի ընթացքում բախումների հետևանքով
զոհերի թիվն, ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, հասել է 300-ի, իսկ ըստ նոր իշխանությունների՝
846-ի,



Ուկրաինայի՝ 2013 թվականի «Արժանապատվության հեղափոխություն»-ը՝ ավելի հայտնի
Եվրամայդանը, որի ընթացքում զոհվել է մոտ 150 հոգի և վիրավորվել՝ 1127-ը, իսկ
հեղափոխության հետևանքով սկսված քաղաքացիական պատերազմում զոհվեց 13.000
հոգի, վիրավորվեց մոտ 25.000-ը, և երկիրը կրեց տարածքային կորուստներ։
Գունավոր հեղափոխությունների փորձերի արդյունքում հնարավոր են սցենարների

այսպիսի զարգացումներ՝ արյունալի բախումներ, իշխանափոխություն, քաղաքացիական
պատերազմ, տարածքային կորուստներ, տնտեսության անկում, օլիգարխիայի բարգավաճում,
կոռուպցիայի ծաղկում և, ի վերջո, պետականության կորուստ։ Եվ սովորաբար որևէ երկրում
այդ փորձի հետևանքով միաժամանակ տեղի են ունենում վերոնշյալ իրադարձություններից

9

մեկը կամ երկուսը։ Ուկրաինայի հեղափոխությունը հատկանշական է նաև նրանով, որ դրա
ժամանակ կիրառվեցին սորոսականների զինանոցում եղած բոլոր տեխնոլոգիաները, և տեղի
ունեցան վերը նշված գրեթե բոլոր իրադարձությունները։
Սակայն ոչ բոլոր երկրներում են Սորոսին հանձնվում առանց պայքարի։ Վերջին
տարիներին աշխարհում մեծ թափ են հավաքում հակագլոբալիստական տրամադրությունները,
որոնք

հիմնականում

վերածվում

են

Սորոսի

գործունեության

դեմ

շարժումների։

Այդ

շարժումներից մի քանիսն արդեն հաջողություն են գրանցել՝ իրենց երկրներում Սորոսի
հիմնադրամի գործունեությունը սահմանափակելով կամ արգելափակելով։
ԽՍՀՄ փլուզման պահին Սորոսի «Բաց հասարակությունների հիմնադրամ»-ն այնտեղ
արդեն գործում էր, իսկ դրանից հետո ավելի ընդլայնեց իր գործունեության շրջանակը։
Հետխորհրդային

Ռուսաստանում

Սորոսն

աջակցում

էր

ընդդիմադիր,

լիբերալ

հայացքներով քաղաքական գործիչներին։ Այսպես՝ 1999 թվականին Սորոսի հիմնադրամը
ֆինանսավորում էր խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող Ռուսական միացյալ
դեմոկրատական կուսակցությանը, որը հիմնադրվել է Գրիգորի Յավլինսկու կողմից։ Սորոսի
հովանու տակ են գտնվել նաև Եգոր Գայդարը, Բորիս Նեմցովը, Անատոլի Չուբայսը և այլոք։
2015

թվականին

ՌԴ

գլխավոր

դատախազության

կողմից

Սորոսի

«Բաց

հասարակությունների հիմնադրամ»-ը ներառվեց անցանկալի կազմակերպությունների ցանկում։
Դրա պատճառը տարիներ շարունակ կրթական, գիտական, հասարակական և քաղաքական
ոլորտներում իրականացվող ակտիվ նեոլիբերալիստական և պրոամերիկյան քարոզն էր։ Ըստ ՌԴ
իրավապահների և քաղաքական ու սոցիոլոգիական փորձագետների՝ այդ հիմնադրամի և դրա
շահառուների գործունեությունն ազգային անվտանգության սպառնալիք էր։ Բանն այն է, որ
ռուսաստանյան սորոսականները չեչեն անջատողականներին էին սատարում, և կա կարծիք, որ
Ջորջ Սորոսի կողմից 10 մլն դոլար գումար է հատկացվել գեներալ Ահմեդ Զակաևի գլխավորած
«Չեչեն ժողովրդի համաշխարհային կոնգրես»-ին։
Այսօր, չնայած նրան, որ Ռուսաստանում դադարեցված է «Բաց հասարակությունների
հիմնադրամ»-ի գործունեությունը, դրանից անուղղակի սնվող որոշ կազմակերպություններ,
այնուամենայնիվ, շարունակում են գործել։
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Հատկանշական է, որ Սորոսի պետականաքանդ գործունեության վտանգը հասկացել են
նաև

նրա

պատմական

հայրենիք

Իսրայելում,

բնակավայր

ԱՄՆ-ում

և

ծննդավայր

Հունգարիայում։
Իսրայելցի լրագրող Իտալ Ռեուվենին, իր հետաքննությունների վրա հիմնվելով, պնդում
է, որ Սորոսը ֆինանսավորում է կազմակերպությունների և միավորումների, որոնք կարող են
վնաս հասցնել Իսրայելին: Ըստ «NGO Monitor»-ի կազմած 2013 թվականի հաշվետվության`
Սորոսը

միջամտել

հաշվետվության՝

է

արաբաիսրայելական

ֆինանսավորում

է

կոնֆլիկտին,

«Պաղեստինի

իսկ

ժողովրդի

ըստ

2016

ազատագրման

թվականի
ճակատ»

ահաբեկչական խմբավորմանը։ Խոսքը շատ լուրջ գումարի մասին է. Օբամայի վարչակազմն իր
աշխատանքային վերջին ժամերին հապճեպ 221 մլն դոլար փոխանցեց Պաղեստինին: Կոնգրեսն
այդ մասին իմացավ միայն հաջորդ առավոտյան՝ նախագահ Թրամփի երդմնակալության օրը: Իսկ
այն, որ ԱՄՆ դեմոկրատական կուսակցությունն ահռելի գումարներ և այլ աջակցություն է
ստանում Սորոսից, վաղուց գաղտնիք չէ։
Պատահական չէ Իսրայելի ԱԳՆ հայտարարությունը Սորոսի վերաբերյալ. «Այդ մարդն
ամեն

առիթով

փորձել

է

Իսրայելի՝

ժողովրդավարության

ճանապարհով

ընտրված

իշխանությունների դիրքերը թուլացնել՝ աջակցելով տարբեր կազմակերպությունների, որոնք
զբաղվում են հրեական պետության մասին կեղծիքներ տարածելով և փորձում են զրկել նրան
ինքնապաշտպանության իրավունքից»։ Սորոսի հանդեպ հակակրանքն Իսրայելում հրեական
պետության հանդեպ նրա հետևողական թշնամական վերաբերմունքի պատասխանն է։ Նա ոչ թե
պարզապես քննադատում է այս կամ այն կառավարության քաղաքականությունը, այլ ակտիվորեն
ֆինանսավորում է կազմակերպությունների, որոնք կասկածի տակ են դնում Իսրայելի գոյության
իրավունքն ինքնին։ Ավելին, Սորոսն ակտիվորեն միջամտում է Իսրայելի նախընտրական
քարոզարշավներին, փորձելով իշխանության բերել ձախ լիբերալ աշխարհայացքով մարդկանց։
Այս ամենը կմնար լոկ իսրայելցիների և Սորոսի խնդիրը, եթե նրա հակաիսրայելական
տրամադրությունն ազդեցություն չունենար նաև ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի վրա։ Իսրայելում դա
հիանալի գիտեն և արդեն վաղուց: Պատահական չէ, որ Վաշինգտոնի հետ հարաբերություններն
այստեղ սկսեցին գլխիվայր շրջվել դեմոկրատների իշխանության օրոք, որոնց ֆինանսավորում է
Սորոսը: Եվ Սորոսի ու ԱՄՆ բարձրաստիճան դեմոկրատ պաշտոնյաների մտերմության մասին
արդեն խոսում են ոչ միայն Իսրայելում։
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Ուեյն Մեդսենը՝ լրագրողական հետաքննությունների և «Սորոս. ոչնչացման քվանտ» գրքի
հեղինակը Մերձավոր Արևելքում Սորոսի ծավալած գործունեության մասին ասում է. «...Մենք
տեսնում ենք Սորոսին որպես մի ֆինանսիստի, որը կանգնած է այս, այսպես կոչված, թեմատիկ
հեղափոխությունների հետևում»:
Հունգարիայում հակասորոսական շարժումը սկսվել և առաջնորդվել է երկրի վարչապետ
Վիկտոր Օրբանի կողմից, որը երիտասարդ տարիներին ևս Սորոսի կրթաթոշակառուներից է
եղել՝ 1989 թվականին վերապատրաստվել է Օքսֆորդի համալսարանում։ Հունգարացիների
պահանջը Սորոսի կողմից հիմնադրված բոլոր հաստատությունների և մասնավորապես՝ Սորոսի
մեծ որդի Ռոբերտ Դենիել Սորոսի գլխավորած Կենտրոնական եվրոպական համալսարանի
փակումն

էր։

Դժգոհության

գլխավոր պատճառը

Մերձավոր

Արևելքից

ներգաղթյալների

հսկայական հոսքն ու նրանց ապաստարաններ տրամադրելու Սորոսի օրակարգի պարտադրումն
էր։
Սորոսը Եվրոպային առաջարկում է տարեկան 300 հազարից ոչ պակաս փախստական
ընդունել և նրանց տեղավորման վրա ծախսել շուրջ 30 մլրդ եվրո: Գործարարը վստահ է, որ այդ
բարձր քվոտան հնարավորություն կտա ներգաղթյալներին՝ ԵՄ թափանցել բացառապես
օրինական

ճանապարհով:

ներգաղթյալների

աճող

Եվրոպային

հոսքից՝

միայն

առաջարկված
թե

արդեն

ոչ

է
թե

աստիճանաբար
խուճապի

մեջ,

խեղդվել
այլ

«Բաց

հասարակությունների հիմնադրամ»-ի համակարգի շրջանակներում։
Ներգաղթյալների

մեծ

հոսքի

հետ

Եվրոպան

սկսեց

ընկղմվել

նաև

իսլամական

ծայրահեղականների կողմից անօրինությունների և արյունալի ահաբեկչությունների մեջ։ Եվ
քանի որ բազմաթիվ փաստեր վկայում են Սորոսի կողմից դրանց անուղղակի ֆինանսավորման
մասին, ներգաղթյալներին ապաստարան տրամադրելու օրակարգի պարտադրումը լցրեց
եվրոպական մի շարք երկրների իշխանությունների և քաղհասարակության համբերության
բաժակը, և հակասորոսական ալիքը սկսեց շղթայական տարածվել։
Այժմ

Սորոսի

գործունեության

դեմ

պայքարում

են

Իտալիայում,

Լեհաստանում,

Մակեդոնիայում և եվրոպական այլ երկրներում։
Ամերիկացի քաղաքական մեկնաբան Ֆիլ Քենթն ասում է. «Սորոսին դուր է գալիս
ժողովուրդներին միավորելու գաղափարը: Դուր է գալիս այս համատեքստում աշխարհի
ղեկավարումը: Սորոսն ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի կամ ԵՄ-ի նման բազմազգ պետության կողմնակիցը
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չէ, այլ՝ հակառակը: Նա դեմ է ազգային պետությանը: Նա ձգտում է քանդել ազգային ամեն ինչ:
Նրա

ազդեցության

գործիքները

բաց

հիմնադրամներն

են,

կազմակերպությունները,

հասարակական ինստիտուտները, որոնք բազմաթիվ են: Նրա մատը խառն է գրեթե բոլոր
պետությունների

կառավարման

համակարգում:

…Դրանց

միջոցով

ձգտում

է

քանդել

իշխանության ազգային ինստիտուտները»։
Ֆրանսիացի լրագրող, քաղաքական մեկնաբան Պյեր-Անտուան Պլակևանը ևս իր «Սորոսը
և

բաց

հասարակությունը.

գլոբալիզմի

մետապոլիտիկա»

գրքում

նշում

է,

որ

բաց

հասարակության գաղափարի իրագործման միջոցով Ջորջ Սորոսը ձգտում է բացարձակ
իշխանության՝ ազգային ու էթնիկ ինքնությունների, ավանդույթների և ազգերի սեփական
պատմության միաձուլման ու ոչնչացման ճանապարհով մարդկությունը կառավարման մեկ
ընդհանուր

մոդելով

ղեկավարելուն

(«Gouvernance

Mondiale»՝

«համաշխարհային

կառավարում»)։

Գլուխ 2. Սորոսը Հայաստանում

Ջորջ

Սորոսի

«Բաց

հասարակության

ինստիտուտ»-ը

(հետագայում՝

«Բաց

հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան») Հայաստանում հիմնադրվել է 1997 թվականին։
1999 թվականից Բաց հասարակության ինստիտուտի (ԲՀԻ) հայաստանյան գրասենյակի
վարչության նախագահ դարձավ Գարեգին Չուգասզյանը, որը նաև նույն հաստատության
Ինֆորմացիոն ենթախորհրդի (Բուդապեշտ, Հունգարիա) անդամ էր և մասնակցում էր ԲՀԻ մոտ
30 երկրներում իրականացվող տեղեկատվական և հաղորդակցման ծրագրերի հետ կապված
ռազմավարական որոշումների կայացմանը:
Ֆինանսավորելով կրթական ոլորտի, մարդու, մանսավորապես՝ կանանց իրավունքների
պաշտպանության, բանակում առկա խնդիրների, հակակոռուպցիոն և բնապահպանական
ծրագրեր, դրանց վրա էլ հետևողականորեն կառուցել են իրենց կեղծ ժողովրդավարության
քարոզը։
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Ինչպես

հետագայում

պարզվեց,

հակակոռուպցիոն

և

բնապահպանական

ուղղություններով իրականացրած կեղծ քարոզն ու տարածած ապատեղեկատվություններն
առավել արդյունավետ էին։
Հայաստանում Սորոսի գործակալական ցանցի ստորին շերտում խուլիգանախմբերն են։
Նրանք հիմնականում բարոյազուրկ, խեղաթյուրված արժեհամակարգով, մութ անցյալով մարդիկ
են, որոնք փողի դիմաց կատարում են Սորոսի ցանցի «սև աշխատանքը»։
1. Վիրտուալ խուլիգաններ: Հիմնականում կեղծ օգտահաշիվներ են վարում, որոնցով
սոցցանցերում

լրատվական

կամ

այլ

ակտիվ

քննարկվող

հրապարակումների

մեկնաբանություններում ստեղծում են հասարակական կարծիքի՝ իրենց ձեռնտու իմիտացիա և
իրենց կողմը գրավում հասարակության չեզոք կամ քիչ տեղեկացված հատվածին։ Դրան
զուգահեռ՝ հավաքագրում են Սորոսի գործակալական ցանցի կողմից տարիներով իրականացրած
քարոզի ազդեցության տակ գտնվող իրական օգտատերերի։ Հետագայում, արդեն կազմավորված
խմբերով վիրտուալ տիրույթում հարձակումներ են գործում այլախոհների նկատմամբ՝ հայհոյում,
պիտակավորում, զրպարտում և անվանարկում՝ նպատակ ունենալով հակառակ կարծիք
ունեցողներին լռեցնել և լուծել իրենց խնդիրները։
2.

Փողոցային

սորոսականները

խուլիգանախմբեր:

հավաքագրում

են

Երիտասարդ

հիմնականում

տարիքի

ուսանողական,

մարդիկ
կրթական

են,

որոնց

ծրագրերի

ֆինանսավորմամբ, գրանտներով։ Ընթացքում զտման արդյունքում այդ խմբերում մնում են
նրանք, ովքեր իրականացնում են ագրեսիվ սադրանքներ այլախոհների նկատմամբ՝ բռնի ուժով
ճնշումներ, հարձակումներ, առևանգման փորձեր (տես՝ «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական
շարժման ղեկավար Նարեկ Մալյանի վրա հարձակման տեսանյութը հետևյալ հղումով.
https://www.youtube.com/watch?v=XqcjHYNKl3g)։
3. Իրավապաշտպաններ: Հաջորդ շերտն, այսպես կոչված, իրավապաշտպաններն են:
Սա մարդկանց խումբ է, որոնք իրենց հռչակել են իրավապաշտպաններ, սնվում են Սորոսի
գրասենյակից և այդ գրասենյակի ղեկավարության հրահանգով խմբակային հարձակվում են
պետական այս կամ այն կառույցի ու գերատեսչության վրա՝ քողարկվելով պետության կողմից
վավերացված

տարբեր

կոնվենցիաներով

ու

խեղաթյուրելով

իրականությունը:

Նրանց

գործունեության արդյունքում հացագործներն իրենց զգում են պաշտպանված: Սովորական
քաղաքացիները դառնում են անպաշպան, քանի որ սորոսական իրավապաշտպանների
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նպատակը պետական կառույցների գործունեության մեջ թերի կողմեր գտնելն է, իսկ եթե չկան
թերություններ՝ հորինում են դրանք:
«Իրավապաշտպանների» հովանավորությամբ երկար տարիներ քարոզ է տարվել ուժային
կառույցների, մասնավորապես՝ ոստիկանության դեմ, որում կիրառված հիմնական գործիքը
քաղաքացիների հանդեպ ավելորդ հանդուրժողականություն դրսևորելու պահանջն է՝ մարդու
իրավունքների պաշտպանության քողի տակ։ Ցանկացած օրինախախտմանը ոստիկանության
կողմից օրինաչափ արձագանքի դեպքում սկսվում է օրինախախտի իրավունքների վերհանում,
որին ներկայացնում են որպես զոհ։ Երկրորդ պլան է մղվում նրա կատարած հանցագործությունը,
հաճախ նաև նրա կողմից ոստիկանների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքը, որը ևս քրեորեն
պատժելի է։
Այս

«իրավապաշտպանների»

գործառույթների

մեջ

է

մտնում

նաև

կեղծ

ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության քողի տակ իրենց ձեռնտու
օրինախախտների, հանցագործների արդարացումն ու հերոսացումը։ Հատկանշական է այն
փաստը, որ որքան վատն է արարքը, ծանր է գործած հանցանքը, այնքան ավելի ջանասիրաբար
են

պաշտպանվում

հանցագործի

իրավունքները։

Նման

դեպքերում

պաշտպանությունն

իրականացվում է հստակ սխեմայով:
Սորոսի գրասենյակի կողմից ֆինանսավորվող լրատվամիջոցներով տեղեկատվական
դաշտ են նետվում կեղծ լուրեր, որոնք ակտիվ տարածվում են սոցիալական ցանցերում կեղծ
հաշիվների և իրենց կողմից հավաքագրված՝ լայն լսարան ունեցող օգտատերերի միջոցով։ Որպես
կանոն՝ այդ մարդկանց մեջ հավաքագրված են ճանաչված մշակութային, հասարակական և
քաղաքական գործիչներ ու հանրային կարծիքի այլ առաջատարներ։ Իրենց նպատակին հասնելու
համար օգտագործում են արդեն հիշատակված Օվերտոնի պատուհանի տեխնոլոգիան։ Օրինակ՝
2017 թվականի օգոստոսին նախկինում դատապատված թմրամոլը պատանդ էր վերցրել մի
աղջկա և սպառնում էր դանակով կտրել վիզը: Երկար բանակցություններից հետո, երբ
հանցագործն արդեն ուզում էր իրագործել սպառնալիքը, ոստիկանությունը ստիպված եղավ
ուսից

վիրավորել

նրան:

իրավապաշտպանները

Այդ

կեղծ

վիրավորումից
լուրերով

և

հանցագործը

սուտ

մահացավ,

պնդումներով

իսկ

սորոսական

տեղեկատվական

աղմուկ

բարձրացրեցին՝ իբր ոստիկանները հատուկ են վիրավորել նրան, հետո էլ մտել են ներս և
երկրորդ կրակոցն են արձակել, քանի որ նա ծանր մանկություն ունեցած մեկն էր: Հարուցվեց
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քրեական գործ, և բառացիորեն մի քանի օր անց պարզվեց, որ նրանց բոլոր պնդումներն ու
հայտարարությունները սուտ էին և իրականությանը չէին համապատասխանում:
Նման

օրինակները

շատ

են,

երբ

սորոսական

իրավապաշտպաններն

իրենց

գործունեությամբ անվստահություն են սերմանում պետական ինստիտուտների նկատմամբ:
Կեղծ իրավապաշտպանների գործունեության մյուս օրինակը Երևանի պետական
բժշկական համալսարանի ուսանող Իոսիֆ Աղաջանովին դաժանաբար սպանած և դիակի համար
փրկագին պահանջած պսիխոպատ մարդասպան Մհեր Ենոքյանի գործի հետ կապված քեյսն է:
Քարոզչությունն իրականացվեց հետևյալ տեխնոլոգիայով՝ առաջին հերթին լրատվամիջոցներից
հետևողականորեն

հեռացվեցին

մարդասպանին

վերաբերող

բացասական

բոլոր

մեկնաբանությունները, տեղեկությունները: Ավելին՝ գոյություն ուներ դիակի հայտնաբերման և
մարդասպանի

խոստովանության

տեսանյութը,

որը

սորոսականների

ակտիվ

ջանքերով

հեռացվեց ինտերնետային բոլոր ռեսուրսներից՝ հեղինակային իրավունքների խախտման
պատճառաբանությամբ: Հաջորդ քայլով տեղադրվեցին կեղծ, պսիխոպատ մարդասպանին
բացառապես դրական լույսի տակ ներկայացվող լուրեր. դրանք տարածում էր ինքն իրեն
իրավապաշտպան հռչակած և Սորոսի գրասենյակից գրանտ ստացած մի կին:
Այս ամենին զուգահեռ՝ սորոսականները հետևողականորեն կեղծ, սուտ, վարկաբեկող
լուրեր էին տարածում սպանվածի հարազատների և ընտանիքի մասին՝ փորձելով բացասական
կերպարներ կերտել նրանցից, ինչով վերջիններիս տարիներ շարունակ նոր տառապանքներ էին
պատճառում:
Այս ամենը բացահայտվեց «ՎԵՏՕ» շարժման գործունեության շրջանակներում, և
հանրությունը

հասկացավ,

որ

գործ

ունի

սորոսական

ցանցի

հերթական

կեղծիքի

և

մանիպուլյացիայի հետ։ Ավելին՝ այս թեմայով գրանտ ստացած սորոսականները դիմել էին դաժան
մարդասպանի վաղաժամ ազատման համար, սակայն «ՎԵՏՕ»-ի բարձրացրած աղմուկի
արդյունքում հանցագործի դիմումը մերժվեց:
Վերը նշվածներից կարող ենք հետևություն անել, որ հանցագործները գտնվում են Սորոսի
ցանցի պաշտպանության տակ:
Նմանատիպ քեյսերը տարիներ շարունակ սորոսականների կողմից օգտագործվում են
հասարակությունը բարոյազրկելու, կեղծ արժեքներ ու դատական իշխանությունների հանդեպ
անվստահություն սերմանելու և խորացնելու նպատակով։ Ավելին՝ օրինաչափություն է դառնում
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երկակի ստանդարտների կիրառումը, այսինքն՝ սորոսականների պաշտպանության տակ գտնվող
հանցագործների հանդեպ գործում է կանխակալ վերաբերմունք առ այն, որ նրանք պարտադիր
անմեղ են, և նրանց հանդեպ շինծու գործեր են հարուցվում։ Իսկ այլախոհների՝ հասարակության
համար դատապարտելի ցանկացած արարքի մեջ կասկածվելու դեպքում չի գործում նույնիսկ
անմեղության կանխավարկածը։
4. Սադրող խմբեր: Սորոսականներն ունեն նաև հանրային միջոցառումների ժամանակ
հասարակական կարգը պահպանող ոստիկաններին սադրող խմբեր։ Միաժամանակ մի քանի
տեսախցիկներով նկարահանվում է ամբողջ ընթացքը, իսկ համացանցում տեղադրվում է
մոնտաժված այն հատվածը, որտեղ ոստիկանը վիճաբանում է ցուցարարի հետ: Այն հատվածը,
որտեղ ցուցարարն է սադրում, նույնիսկ հայհոյում ոստիկանին՝ միշտ հեռացվում է տեսանյութից,
քանի որ նմանատիպ իրավիճակներ ստեղծողներն ու նկարահանողները նույն սորոսականներն
են,

որոնք

տեսարանը

բեմականացնում

են,

նկարահանում,

հայեցողության և տեղադրում համացանցում՝ դրանով

մոնտաժում՝

ըստ

իրենց

ևս նպատակ ունենալով խորացնել

անվստահությունն իրավապահ համակարգի նկատմամբ:
Սորոսականների

ջանքերով

ՀՀ-ում

ապաքրեականացվեցին

վիրավորանքն

ու

զրպարտանքը, ինչի շնորհիվ սորոսական սադրիչները լիակատար ազատություն ստացան
հանրային վայրերում իրավապահների հանդեպ նվաստացնող պահվածք դրսևորելու գործում,
ինչով էլ շարունակեցին ոստիկանության հանդեպ անվստահության և ատելության սերմանումը։
5. Բանակ: Ամբողջ աշխարհում սորոսականների թիրախում է գտնվում նաև բանակը։
Իրենց նպատակին հասնելու համար հատուկ ուշադրություն են դարձնում զինվորների
իրավունքների

«պաշտպանությանը»՝

հետագայում

շահարկելու

համար։

Խնդրահարույց

ցանկացած մանրուք ուռճացնելով՝ ներկայացնում են որպես համատարած խնդիր, որի լուծումն
իբրև ունի համակարգային փոփոխությունների կարիք։
Պարբերաբար թիրախում է հայտնվում սպայական կազմը։ Սորոսականները հատուկ
ատելություն

ունեն

հատկապես

բարձրաստիճան

զինվորականների

հանդեպ։

Բանակի

վերնախավն անընդհատ մեղադրվում է բանակը թալանելու, զինվորներին քաղցած և մերկ
պահելու, ֆիզիկական և հոգեբանական բռնությունների ենթարկելու, ինքնասպանության
հասցնելու և այլ հրեշավոր արարքների մեջ։ Այդ մեղադրանքների մեծ մասը, բնականաբար, չի
հաստատվում, սակայն դա էական չէ, քանի որ տարիներ շարունակ կեղծ լուրեր տարածելը
տալիս է արդյունք: Քանի որ հասարակությունը շատ զգայուն է բանակի հանդեպ, և վատ լուրն
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արագ տարածում է գտնում, մարդիկ նույնիսկ չեն էլ փորձում պարզել՝ հորինվա՞ծ է այդ
տեղեկությունը, թե՞ ոչ: Այսպիսով, շատ արագ բանակի շուրջ ստեղծվում են միֆեր, և այդ միֆերի
վրա կառուցվում է սորոսականների հետագա գործունեությունը:
6. Ահաբեկչական խմբավորումների հովանավորում: 2016 թվականի հուլիսին զինված
խմբավորումը հարձակվեց և գրավեց ոստիկանության ՊՊԾ գունդը, որտեղ կար մեծ
քանակությամբ զենք-զինամթերք։ Ահաբեկչներն առաջադրեցին քաղաքական պահանջներ, այդ
թվում՝

ազատել

իրենց

բանտարկված

պարագլխին։

Գնդի

գրավումն

ուղեկցվեց

երեք

ոստիկանների սպանությամբ, բժիշկների պատանդառությամբ, պետական գույքի ոչնչացմամբ,
գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատի թալանով և մոտակա տների բնակիչների ահաբեկմամբ։
Պետության ղեկավարությանն ահաբեկիչների պահանջները պարտադրելու համար ՀՀում գործող սորոսական գործակալական ողջ ցանցը լծվեց ահաբեկիչների արդարացման և
հերոսացման քարոզչությանը՝ ժողովրդին փողոց դուրս բերելու և նոր արյունալի բախումներ
հրահրելու նպատակով։ Սորոսական մեդիաների, իրավապաշտպանների կողմից տարվող
քարոզչությունը հենվում էր նույն թվականի ապրիլին տեղի ունեցած պատերազմական ակտիվ
գործողությունների ժամանակ իրենց իսկ կողմից տեղեկատվական դաշտ նետված կեղծ լուրերի
վրա, որոնց մեծ մասն այդ պահին արդեն հերքված էր։ Ահաբեկիչների արդարացման և
հերոսացման համար սորոսականները նախապես ստեղծել էին շուրջ 1000 կեղծ օգտահաշիվ,
որոնցով, ինչպես պսիխոպատ մարդասպան Մհեր Ենոքյանի օգտին քարոզ տանելու դեպքում,
վիրտուալ հարձակումներ էին գործում ահաբեկիչների գործողությունները դատապարտող,
ոստիկանների մահը սգացող ադեկվատ օգտատերերի նկատմամբ։ Հիմնական թիրախը
իրավապահ համակարգն էր, մասնավորապես՝ ոստիկանությունն ու բանակը։ Հրապարակվեցին
մոնտաժված տեսանյութեր՝ ոստիկանների գործողությունների հետ կապված, տարատեսակ կեղծ
լուրեր տարածվեցին ոստիկանների մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Եվ այս ամենն
ուղեկցվում

էր

նույն

հայհոյանքներով

ու

վիրավորանքներով,

հատկապես՝

սպանված

ոստիկանների ընտանիքների անդամների հասցեին։
Հետաքրքիր

զուգադիպությամբ,

այդ

ահաբեկչական

խմբավորման

անդամներին

հավաքագրել և նրանց գործողությունները համակարգել էր 1999-2001 թվականներին «Բաց
հասարակության ինստիտուտ»-ի (ԲՀԻ) հայաստանյան գրասենյակի վարչության նախագահ
Գարեգին Չուգասզյանը, որն ահաբեկիչների կողմից գնդի գրավումից հետո անցավ ընդհատակ,
որտեղ մնաց մինչև 2018 թվականը։
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Հատկանշական

է

նաև,

որ

դատարանում

ահաբեկիչների

պաշտպանության

ֆինանսավորումն իրականացվում էր Սորոսից սնվող “Europe in Law” և “The Helsinki Assocation
for Human Rights” կազմակերպությունների միջոցով։
7. Կրոն, եկեղեցի, կրթություն: Սորոսականները թիրախավորում են նաև կրոնը՝ ի
դեմս Հայաստանյան առաքելական եկեղեցու, որը մեր երկրում ազգային ավանդական
արժեքների պահպանման երաշխավորներից է։ Եկեղեցին մեր երկրում ունի նաև կարևոր
պատմական նշանակություն, որին հարգանքով է վերաբերվում նույնիսկ հասարակության ոչ
հավատացյալ հատվածը, և այդ բացառիկ դերն ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրությամբ։
Այս ամենին զուգահեռ՝ եկեղեցու դեմ իրականացվում էր նաև գաղափարական և
համակարգային արշավ։ Կարկառուն սորոսականներից մեկը, որն այս պահին իշխանական
խմբակցության պատգամավոր է, իսկ նախկինում եղել է ԿԳ փոխնախարար, Սորոսի
գրասենյակի

ֆինանսավորմամբ

հրատարակել

է

դպրոցներում

կրոնի

պատմության

դասավանդման բովանդակային փոփոխությունների վերաբերյալ գիրք, ըստ որի՝ պետք է
ամբողջությամբ

վերանայվի

«Հայ

եկեղեցու

պատմություն»

առարկայի

դասավանդման

հայեցակարգը, քանի որ այն խտրականության դրսևորում է կրոնական այլ հայացքներ
ունեցողների նկատմամբ, ինչը, մեղմ ասած, հեռու է իրականությունից։ Իշխանափոխությունից
հետո, ԿԳ նախարարությունը «գրաված» պաշտոնյաները սկսեցին առաջ տանել այս թեզը։ Ըստ
ԿԳՄՍ սորոսական փոխնախարար Արևիկ Անափիոսյանի՝ նախարարությունը հակված է «Հայոց
եկեղեցու պատմություն» առարկան հանելու և այն որպես ինտեգրված առարկա դասավանդելու
տարբերակին:
Ռազմավարական նշանակություն ունեցող հաջորդ ոլորտը կրթությունն է, որը ևս
անմասն չի մնում սորոսականների միջամտությունից։ Վերջիններս ոչ ֆորմալ կրթության
կողմնակիցներ են։ Դրա պատճառը նրանց ծայրահեղ ազատականության ձգտումն է՝ նրանք դեմ
են համակարգվածության և

կարգապահության

ցանկացած դրսևորման, այդ թվում և

ուսումնական հաստատություններում։ Սորոսական վերնախավը տարիներ շարունակ ակտիվ
աջակցում է Հայաստանում այլընտրանքային կրթական ուսումնական հաստատությունների
հիմնմանը, որտեղ, որպես կանոն, սովորում են նաև իրենց երեխաները, և որտեղ չկան
հանրակրթական դպրոցի կարգուկանոնն ու մեթոդները։ Սորոսականների թիրախում ոչ միայն
հանրակրթական դպրոցներն են, այլև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները։
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Բուհերում սորոսականները ֆինանսավորում են տարբեր կրթական ծրագրեր, որոնց
միջոցով

իրենց

հետ

համագործակցելու

հակված

ուսանողներին

կարողանում

են

արտասահմանում կրթություն ստանալու հեռանկարով գայթակղել և տանել երկրից։ Որպես
կանոն՝ այդ երիտասարդների մի մասը չի վերադառնում հայրենիք, վերադարձածների մի մասն էլ,
որն արտասահմանում սորոսական համայնքի վերահսկողության տակ է եղել, գալիս է արդեն
փոխված արժեհամակարգով, սորոսական օրակարգով ու գաղափարախոսությամբ։ Փաստացի
Հայաստանում տարիներ շարունակ տեղի է ունենում դեռ 1980-ականներին Հունգարիայում
բողոքի ալիք բարձրացրած գործընթացը՝ ուղեղների արտահոսք և պետական կրթական
համակարգի քայքայում։ Ի դեպ, կրթական համակարգը ևս զերծ չի մնում սորոսականների սիրելի
«հակակոռուպցիոն

պայքարից»,

ինչի

միջոցով

հետևողականորեն

վարկաբեկվել

և

աշխատանքից ազատվել են ոլորտի լավագույն մասնագետները՝ փոխարինվելով սորոսական
ապազգային և հակապետական կադրերով։
8. Սորոսականները իշխանությունում.
աշխատանքի

արդյունքում

սորոսականներին

իշխանափոխություն: Շուրջ 22 տարվա
հաջողվեց

հայաստանյան

հասարակության

գիտակցության մեջ ամրապնդել այն միտքը, թե իր բոլոր անհաջողությունների մեջ մեղավոր և
պատասխանատու են իշխանությունները, որոնք իբր թալանել են, ճնշել են ազատ խոսքը,
բռնացել են և «զավթել պետությունը»։ Այս ամենի արդյունքում 2018 թվականի ապրիլին,
սորոսականների գործուն աջակցությամբ, տեղի ունեցավ իշխանափոխություն։
Այս իշխանափոխության մեջ իրենց մեծ ներդրումը շահարկելով՝ սորոսականները ձեռք
բերեցին իշխանական լծակներ և այժմ արդեն իշխանական դիրքերից իրենց օրակարգն են
պարտադրում Հայաստանի Հանրապետությանը։
Այսօր

սորոսականներն

իրենց

մասնաբաժինն

ունեն

գործադիր

և

օրենսդիր

մարմիններում՝ սեփական նախարարներ և փոխնախարարներ, սեփական պատգամավորներ,
ուժային և դատաիրավական համակարգի ղեկավարներ։ Այսօր կարկառուն սորոսականներ են
կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, առողջապահության, արդարադատության,
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարները, Ազգային ժողովի 130 պատգամավորից
մոտ 30-ը, Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարը և Հատուկ քննչական ծառայության
պետը, որի եղբայրն, ի դեպ, Սորոսի հայաստանյան գրասենյակի տնօրենների խորհրդի
նախագահն է։ Այս բոլոր կառույցներում

կան նաև սորոսական փոխնախարարներ և
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ադմինիստրատիվ աշխատակիցներ։ Իսկ սորոսականների այն հատվածը, որը չներգրավվեց
երկրի կառավարման մեջ, ինքնահռչակվեց քաղհասարակություն։
Տարիների

ընթացքում

հիմնադրամի

ուղղակի

և

անուղղակի

ֆինանսավորմամբ

Հայաստանում բացված հարյուրավոր կազմակերպությունների մի մասը միավորվել է առավել
ակտիվ և հաջողածների հետ։ Այժմ մեր երկրում գործում են մի քանի տասնյակ սորոսական ԶԼՄ,
որից շուրջ 30-ն ակտիվ գործունեություն է ծավալում, և 100-ից ավելի սորոսական ՀԿ-ներ ու
շարժումներ, որոնցից առավել ակտիվ են շուրջ 70-ը։ Այս բոլոր սորոսական ԶԼՄ-ներն ու
կազմակերպությունները փոխկապակցված են և, հրահանգ ստանալու դեպքում, ռեսուրսները
միավորում են ու հեշտությամբ գործունեության մի ոլորտից տեղափոխվում մեկ այլ ճակատ։
Օրինակ՝

Հայաստանում

սեռական

փոքրամասնությունների,

հաշմանդամների,

կանանց,

երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող ՀԿ-ների ներկայացուցիչները և
«Սասնա ծռեր» ահաբեկչական խմբավորումն իր համակիրներով այսօր բնապահպանական
ճակատի առաջամարտիկներն են։
Իշխանափոխությունից հետո նորընտիր վարչապետի կողմից ստորագրված առաջին իսկ
որոշմամբ կաթողիկոսին զրկեցին պետական պահպանությունից, ինչն աննախադեպ էր այն
առումով, որ նույնիսկ աթեիստական խորհրդային իշխանության տարիներին եկեղեցու
առաջնորդը միշտ պաշտպանված է եղել պետության կողմից։ Այս որոշմանը հաջորդեցին
սորոսական

գործակալական

ցանցի

հարձակումներն

ազգային

եկեղեցու

դեմ՝

և

տեղեկատվական, և ֆիզիկական։ Կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով սորոսականները մի
քանի օր շարունակ պաշարված պահեցին Վեհարանի տարածքը՝ աղտոտելով շրջակայքը։ Այս
ամենն ուղեկցվում էր սոցցանցերում վիրտուալ խուլիգանախմբերի կողմից իրականացվող
ակտիվ հակաեկեղեցական քարոզով։ Եկեղեցու դեմ հարձակումներն այսքանով չավարտվեցին։
Սորոսական փողոցային խուլիգանախումբը, որում ներգրավված էին նաև «Սասնա ծռեր»
ահաբեկչական խմբավորման համակիրները, եկեղեցու տարածքից դուրս փակեց կաթողիկոսի
մեքենայի ճանապարհը։ Իսկ երբ կաթողիկոսը փորձեց ոտքով շարունակել ճանապարհը,
սորոսականները հարձակվեցին և սկսեցին քաշքշել նրան։
Այս

խուլիգանախումբը

որևէ

պատասխանատվության

չենթարկվեց,

ավելին՝

պարագլուխները իշխանության կողմից խրախուսվեցին․ նրանցից ամենաակտիվը նշանակվեց
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն։
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Սորոսական քարոզիչները պահանջում են նաև խստացնել հարկային օրենսդրությունը
ՀԱԵ-ի նկատմամբ, չնայած նրան, որ ՀՀ Սահմանադրությամբ եկեղեցին և պետությունը
տարանջատված են, ու պետությունն իրավունք չունի միջամտելու եկեղեցու ներքին գործերին։
Հեղափոխությունից կարճ ժամանակ անց, տրվելով սորոսականների ճնշումներին, երկրի
քաղաքական ղեկավարությունը նաև փոխեց 2016 թվականի հուլիսին ահաբեկչական
գործողություններ իրականացրած խմբավորման անդամների խափանման միջոցը և ազատ
արձակեց նրանց։
Ահաբեկիչներն, ազատություն ստանալով, փորձում են քաղաքական գործունեություն
ծավալել և ստեղծել են երկու քաղաքական ուժ՝ ահաբեկչական խմբավորման անունը կրող
«Սասնա ծռեր» համահայկական կուսակցությունը, որը կազմավորվեց բուն ահաբեկչական
գործողությունների մասնակիցներից, և նրանց հետ արյունակցական կապեր ունեցողներից,
նրանց համակիրներից ու հիմնականում սորոսականներից կազմված «Քաղաքացու որոշում»
կուսակցությունը, որն անթաքույց կերպով սատարում է ահաբեկիչներին։ «Սասնա ծռեր»
համահայկական կուսակցության կեղծ հայրենասիրության ու ազգասիրության քարոզի ներքո
սորոսականները հավաքագրում են հասարակության ազգային պահպանողական հատվածին,
իսկ «Քաղաքացու որոշում» կուսակցության շուրջ՝ լիբերալ հայացքների տեր մարդկանց՝
այսպիսով երկու իրար հակառակ գաղափարախոսությունների հետևորդներին պահելով իրենց
ազդեցության տակ։
Այս

ամենին զուգահեռ՝

աշխատանքներ են տարվում նաև

կրթության

ոլորտի

բովանդակային մասում։ Կրճատվել են դպրոցական ծրագրում ազգապահպանությանն ուղղված
առակաների

դասաժամերը,

օրինագիծ

են

մշակվել

բուհերում

«Հայոց

լեզու»,

«Հայ

գրականություն» և «Հայոց պատմություն» առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու վերաբերյալ։
Այս բոլոր պրոցեսներն ուղեկցվում են ակնհայտ և քողարկված իրավախախտումներով,
որոնց իրավապահ համակարգը ոչ համարժեք արձագանք է տալիս։ Օրինախախտումներով
շատ գործողություններ աչքաթող են արվում, և դրանց չի տրվում համապատասխան ընթացք։
Ծայրաստիճան թուլացել և բարոյազրկվել է նաև ոստիկանությունը։ Ամենաթողության և
անպատժելիության

մթնոլորտն

այն

աստիճանի

է

հասել,

որ

հանցագործությունների

աննախադեպ աճ է գրանցվել, և վտանգված է անգամ ոստիկանների կյանքը։ Հաճախակի են
դարձել ոստիկանների և ոստիկանական բաժանմունքների նկատմամբ հարձակումները։ Այդ
հարձակումների ժամանակ արդեն սպանվում են նաև ոստիկաններ։ Սա նոր երևույթ է մեր
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երկրում, և 2017 թվականի դրությամբ աշխարհի ամենաանվտանգ երկրների ցուցակի
բարենպաստ դիրքում գտնվող Հայաստանն այսօր զգալի հետընթաց է ապրել ապահովության
առումով։
9. Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացում: Վերջին տարիներին Հայաստանում
հասարակությունը

սկսում

էր

հասունանալ,

պատասխանատվությամբ

վերաբերվել

առողջապահական խնդիրներին, խոցելի խմբերին պարտադրված հանդուրժողականության
փոխարեն հոգատարությամբ ու որպես հասարակության լիիրավ անդամ ընկալել։ Սակայն
հեղափոխության նախորդող շրջանում սորոսականներն իրենց ագրեսիվ քարոզով սկսեցին
անհանդուրժողականություն ու անպատասխանատվություն արթնացնել հասարակության մեջ։
Իսկ հեղափոխությունից հետո այդ քարոզը հասավ գագաթնակետին։
Առողջապահության
Աշխարհում

մարդկանց

պատվաստանյութերով

ոլորտում

սկսվեց

օգտագործման

պարտադիր

ագրեսիվ

համար

պատվաստումային

անհրաժեշտ

պատվաստվելու

մասին

փորձաշրջան

օրինագծերի

արշավ:
չանցած

քննարկումներ

սկսվեցին։ Օրինակ՝ «Գարդասիլ» դեղամիջոցի՝ աշխարհում արդեն հնացած և չկիրառվող
տեսակն անչափահաս աղջիկ երեխաների համար։ Այս թեման տաքացնելու նպատակով
սորոսական

քարոզիչները

տեղեկատվական

պայքար

էին

մղում

նաև

Ռուսաստանում

պատվաստումների դեմ արտահայտվող հասարակ մարդկանց նկատմամբ։
Հատկանշական է, որ Սորոսը հաճախ ֆինանսավորում է իրար հակառակ տեսակետներ
ունեցող խմբերի։ Օրինակ՝ ֆինանսավորում է և սելեկտիվ աբորտների դեմ արշավը, և
«հղիության արհեստական ընդհատման, որպես կնոջ հիմնարար իրավունքի» պաշտպանության
արշավը։ Ի դեպ, այդ քարոզարշավների ընթացքում հրապարակվում են սելեկտիվ աբորտի
կասկածելի ցուցանիշներ, քանի որ շատ երկրներում, այդ թվում՝ նաև Հայաստանում, հղիության
օրինական ընդհատում կարելի է անել միայն այն ժամկետներում, երբ սեռը որոշել հնարավոր չէ։
Եթե կա սելեկտիվ աբորտ, դրա տվյալները չեն գրանցվում, քանի որ այն անօրինական է։ Իսկ
ցուցանիշներ

հրապարակելիս

սորոսականները

չեն

նշում

տեղեկատվության

աղբյուրը։

Հետևաբար, դրանք չեն կարող վստահելի լինել։
Իշխանափոխությունից

հետո

ԼԳԲՏ

անձանց

կողմից

սադրվեցին

անհանդուժողականություն և հարձակումներ։ Օրինակ՝ 2018 թվականի օգոստոսին ԼԳԲՏ
անձանց մի խումբ հայտնվեց Հայաստանի ամենապահպանողական գյուղերից մեկում։ Այնտեղ,
հասարակական կարգը խախտելով, հարևանների հանգիստը խանգարելով, անչափահաս
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երեխաների ներկայությամբ անվայելուչ պահվածքով բախում հրահրեցին գյուղացիների հետ,
ինչի հետևանքով քրեական պատասխանատվության կանչվեցին գյուղացիները։ Տեղեկատվական
մեծ աղմուկ բարձրացվեց, բնականաբար, սորոսական լրատվականների և քարոզիչների կողմից։
Հասարակության գիտակից հատվածին, որը հասկացել էր սադրանքը, սկսեցին պիտակավորել
իբրև

հոմոֆոբների,

ծայրահեղ

անհանդուրժողների։

Տրանսվեստիտ

մարմնավաճառների

տարբեր խմբեր պարբերաբար սկսեցին կռիվներ և ծեծկռտուք հրահրել փողոցներում ու
սոցցանցերում

տարածել

իրենց՝

իբր

ծեծված

դեմքերը։

Ավելին՝

մահակներով

զինված

տրանսվեստիտ մարմնավաճառների 30 հոգանոց խումբ ներխուժեց ոստիկանական բաժանմունք
մայրաքաղաքի կենտրոնում և ծեծի ենթարկեց հերթապահ անձնակազմին, ինչի հետևանքով մի
քանի ոստիկան հոսպիտալացվեց։ Իսկ արդյունքում որևէ մեկը պատիժ չկրեց։ Ոստիկանների
հանդեպ տրանսվեստիտ մարմնավաճառների ոտնձգությունները պարբերաբար կրկնվում են
փողոցում՝ հարձակումների տեսքով, որոնց տեսանյութերը պարբերաբար հայտնվում են
համացանցում:
2018

թվականի

նոյեմբերին

ևս

մեկ

տրանսվեստիտ

մարմնավաճառ

հայտնվեց

հասարակության ուշադրության կենտրոնում։ Վերջինս ֆեյսբուքյան իր էջում տեղադրել էր
սորոսական ԿԳ նախարարի գրասենյակում նրա հետ լուսանկարը և գրել, որ բավարարված է
նախարարի հետ հանդիպումից: Ըստ տեղեկությունների՝ տրանսվեստիտ մարմնավաճառի և ԿԳ
նախարարի այդ հանդիպման ժամանակ քննարկվել էր դպրոցներում տրանսվեստիտներին ավելի
լայն իրավունքներ տրամադրելու հարցը։ Բայց տարբեր լրատվականների կողմից ուղարկված
պաշտոնական այն հարցումներին, թե ինչ է քննարկվել այդ հանդիպման ժամանակ, որևէ
պարզաբանում չտրվեց նախարարությունից։
Այս արշավի վերջին հարվածը դարձավ այն, որ երբ հասարակության շրջանում
անհանդուրժողականության իրական ալիք էր բարձրացել, մի տրանսգենդեր մարմնավաճառ
ելույթ ունեցավ ՀՀ Ազգային ժողովի ամբիոնից՝ Մարդու իրավունքների պաշտպանության և
հանրային մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ։ Երբ հասարակության արդարացված
բողոքի ալիք բարձրացավ, հանձնաժողովի սորոսական, ոչ սորոսական, իշխանական և
ընդդիմադիր

անդամ

պատգամավորները

սկսեցին

իրար

վրա

բարդել

տրանսգենդեր

մարմնավաճառի՝ Աժ-ում հայտնվելու պատասխանատվությունը։ Մինչ օրս հայտնի չէ, թե որ
քաղաքական

ուժի

նախաձեռնությամբ

էր

տրանսգենդեր

մարմնավաճառը

հայտնվել

պառլամենտի ամբիոնի մոտ, և թե որտեղից է նոր իշխանությունների մոտ այս անառողջ սերը
տրանսվեստիտ կամ տրանսգենդեր մարմնավաճառների հանդեպ։
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Այս

քարոզարշավում

մեծ

դեր

կատարեց

երկրի

ինտելեկտուալ

լիբերալ

երիտասարդությունը, որն ուսումնասիրությունների հետաքրքիր առարկա է։
Նրանք սորոսական իրավապաշտպաններ չեն, հասարակական կարծիքի առաջատարներ
են, որոնք «Բաց հասարակության» հիմնադրամի հետ ուղղակիորեն կապ չունեն, բայց
բացահայտ

քարոզում

են

Սորոսի

օրակարգում

եղած

օրենքների

ընդունումը։

Նրանք

հիմնականում գաղափարական մարդիկ են, իրական ծայրահեղ լիբերալներ, և հետաքրքիրն այն
է, որ նրանք ընկերներ են և վիրտուալ, և իրական կյանքում։
Սորոսի օրակարգի հերթական օրենսդրական նախաձեռնությանը նախորդում է այդ
անձանց կողմից տվյալ օրենքի հետ սերտ առնչություն ունեցող մի քանի թեմաների՝
տեղեկատվական դաշտ բերելը։ Օվերտոնի պատուհանի տեխնոլոգիայով թեմաների բացումը
սկսում են շատ թեթև ակնարկներից՝ սոցցանցերում թեմատիկ հումորային գրառումների և
մեմերի տեսքով։ Ինչ-որ փուլից սկսում են բացահայտ հետաքրքրվածություն ցույց տալ տվյալ
թեմայի վերաբերյալ և տարածել իրենց իմացած նորությունները, իրազեկում են իրենց
հետևորդներին ու քննարկում։ Այս գործընթացը կարող է տևել տարիներ։ Առաջին հայացքից այս
անձանց վերլուծություններն ու մեկնաբանությունները տվյալ թեմայի շուրջ կարող են թվալ
ադեկվատ և ողջամիտ։ Օրենսդիր մարմնում Սորոսի օրակարգում եղած որևէ օրենքի
ընդունումից ամիսներ առաջ այս խմբակը սկսում է հստակ քարոզ տանել։
Նրանք Հայաստանում տարիներ շարունակ հետաքրքիր արշավ էին տանում տարբեր
թեմաներով՝

ԼԳԲՏ,

պատվաստումներ,

թեթև

թմրադեղեր,

ֆեմինիզմ,

աբորտներ,

պոռնոինդուստրիա, աշխարհում ընտանեկան և սեռական բռնությունների վիճակագրություն։
Սկզբնական շրջանում նրանց գործողություններում քարոզի տարրեր անզեն աչքով նկատելի
չէին։ Քարոզն ակնհայտ դարձավ, երբ բուն թեման բերվեց օրակարգ։
2019 թվականի հունիս ամսին լրահոսում հայտնվեցին հոդվածներ՝ Հայաստանում
բռնաբարության զոհ դարձած չեխ աղջկա մասին։ Ի դեպ, դեպքը տեղի էր ունեցել դեռ 2018
թվականին,

աղմուկն

արդեն

բարձրացել

և

մարել

էր,

բռնարարը

դատապարտվել

էր

ազատազրկման, իսկ մեկ տարի հետո նույն թեմայով հանկարծ նորից տեղեկատվական աղմուկ
բարձրացրեցին։ Եվ հենց այդ ժամանակ վերոնշյալ խմբակի անդամներից մեկը սկսեց իբր
բռնության զոհ դարձած մարդկանց գրած անանուն նամակներ հրապարակել իր ֆեյսբուքյան
էջում։ Տարօրինակ օպերատիվությամբ նամակների հրապարակումը վերածվեց «բռնության
ձայնը» հեշթեգով

ֆլեշմոբի, որը

մի

քանի

օր

շարունակ

լցրեց

լրահոսը

սորոսական
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լրատվամիջոցների գործուն և եռանդուն օժանդակությամբ։ Դրան զուգահեռ՝ նույն խմբակի
մնացած անդամները սոցցանցերում սկսեցին քննարկել ու քարոզել «Կանանց նկատմամբ և
ընտանեկան բռնության կանխարգելման ու դրա դեմ պայքարի կոնվենցիա»-ի («Ստամբուլյան
կոնվենցիա») վավերացումը։ «ՎԵՏՕ» քաղաքական շարժումն իրազեկեց հասարակությանը, որ
այդ ֆլեշմոբն ընդամենը Ստամբուլյան կոնվենցիայի վավերացման նախապատրաստական
քարոզչական փուլն է, ինչը պարբերաբար հերքվեց այդ խմբակի կողմից, սակայն ամիսներ անց,
երբ այլևս հնարավոր չէր թաքցնել իրականությունը, ստիպված եղավ դա ընդունել: Ստացվեց, որ
բռնաբարության 200-ից ավելի նամակները չէին համապատասխանում իրականությանը: Դրան
հաջորդեց ոստիկանության պաշտոնական հայտարարությունն այն մասին, որ այդ նամակներից
որևէ մեկով գործ հարուցելն անհնար է, որովհետև դրանք չեն համապատասխանում
իրականությանը և որևէ մեկը չի պարունակում փաստական հանգամանքներ: Նամակներ
հրապարակող անձն այդ ժամանակ նույնիսկ հայտարարեց, թե չգիտի Ստամբուլյան կոնվենցիան
ինչ է, իսկ մնացած սորոսականները սկսեցին բռնությունն ու բռնաբարությունը ներկայացնել
իբրև ազգային և մշակութային առանձնահատկություն։ Իսկ անանուն նամակներ հրապարակող
անձը, որն իբր չգիտեր, թե Ստամբուլյան կոնվենցիան ինչ է, քննարկում կազմակերպեց այդ
թեմայով և հանդես եկավ որպես բանախոս։ Այս ամենի ֆոնին տպավորություն էր ստեղծվում, որ
յուրաքաչյուր հայ տղամարդ կյանքում գոնե մեկ անգամ բռնաբարել կամ ծեծել է որևէ կնոջ կամ
համասեռամոլ տղամարդու, իսկ բոլոր կանայք ամեն օր բռնության են ենթարկվում, այդ թվում և
սեռական, ինչն, իհարկե, նույնպես իրականությանը չի համապատասխանում։
Հենց այս նամակների պատմությունից հետո հասարակության քննարկման հիմնական
առարկա դարձավ Ստամբուլյան կոնվենցիան։ Իրավաբանները սկսեցին իրազեկել հանրությանն
այն մասին, որ այդ կոնվենցիայի մի շարք դրույթներ հակասում են մեր Սահմանադրությանը, իսկ
արդարադատության

սորոսական

նախարարը

և

սորոսական

իրավապաշտպանները

հակադարձեցին` նշելով, որ դա ընդամենը մեկնաբանության խնդիր է։
Տեսնելով, որ միայն քարոզչական միջոցներով չի ստացվում հասարակությանը համոզել
կոնվենցիայի վավերացման անհրաժեշտության մեջ, սորոսականները սկսեցին համակարգված
գրոհել Սահմանադրական դատարանն ու դատարանի նախագահին, որն էլ վերջնական որոշումը
պիտի կայացնի։
Ի դեպ, Ստամբուլյան կոնվենցիան Ջորջ Սորոսի համաշխարհային նախագիծ է, որի մեջ
նա ներքաշում է տարբեր երկրների։
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10.

Դատական

համակարգ:

Առհասարակ

հետհեղափոխական

Հայաստանում

բացահայտ արշավ է սկսվել երկրի դատական համակարգի նկատմամբ։ Հեղափոխության
հաջորդ իսկ օրվանից սորոսականները պահանջում են անցումային արդարադատություն
իրականացնել և վեթինգի ենթարկել երկրի բոլոր դատավորներին: Այդ նպատակով Հայաստան են
հրավիրել Սորոսի կողմից ֆինանսավորվող ICTJ կազմակերպության փորձագետ Ռուբեն
Կարանզային։

2019

թվականի

հունիսի

7-ին

ԲՀՀ-Հայաստանի

տնօրենի

պահանջով

հրաժարական տվեց արդարադատության նախարարը, որը դանդաղեցնում էր անցումային
արդարադատության և վեթինգի իրականացումը։ Հունիսի 19-ին Սորոսի գրասենյակի տնօրենը
նախարար նշանակել տվեց իր նախընտրած թեկնածուին՝ Ռուստամ Բադասյանին։ Հաջորդ օրն
իսկ սկսվեցին ոտնձգությունները երկրի գերագույն դատական մարմնի՝ ՀՀ Սահմանադրական
դատարանի նկատմամբ։ Իշխանություններին սորոսականների կողմից պարտադրված ՍԴ
դատավորը

երդման

հարձակումները

իր

գործող

ելույթում

ինքնահռչակվեց

նախագահի

վրա՝

ՍԴ

նախագահ,

պատճառաբանելով,

որ

ինչին

հաջորդեցին

վերջինս

պետք

է

հրաժարական տա, քանի որ լեգիտիմ չէ։ «Սասնա ծռեր» ահաբեկչական կուսակցության
անդամները ցույցեր սկսեցին ՍԴ-ի դիմաց։ Միայն «ՎԵՏՕ» շարժման՝ ՍԴ-ի դիմաց ի
պաշտպանություն դատարանի անխափան աշխատանքի իրականացրած երկօրյա ակցիայի և
մշտական

նստացույց

կազմակերպելու

խոստման

շնորհիվ

սորոսականները

ժամանակավորապես հանգիստ թողեցին Սահմանադրական դատարանը։ Սակայն հոկտեմբեր
ամսին փողոցային խուլիգանախմբերից մեկը հարձակում կազմակերպեց ՍԴ նախագահի քրոջ
ղեկավարած ԶԼՄ-ի գրասենյակի վրա՝ լրատվականի կողմից հրապարակված հոդվածներից մեկի
բովանդակության հետ անհամաձայնության անվան տակ և հայտարարեց, որ ՍԴ-ի նախագահն
ու նրա քույրը պետք է վտարվեն Հայաստանից։ Առանց որևէ իրավական հիմքի կալանավորվում
են ՍԴ-ի նախագահի մտերիմները, ձերբակալվում և իշխանություն յուրացնելու մեջ են
մեղադրվում նախկին պաշտոնյաներ, հարցաքննության են կանչվում ՍԴ-ի նախագահի
երեխաներն

ու

տարեց

հայրը։

Սահմանադրական

դատարանի,

մասնավորապես՝

ՍԴ-ի

նախագահի դեմ արշավն անցավ իրավական և բարոյական բոլոր հնարավոր սահմաններն, ինչն
աննախադեպ էր մեր երկրում։
Հատկանշական է, որ նախկին պաշտոնյաների, դատավորների և գեներալիտետի
նկատմամբ հարուցված բոլոր քրեական գործերն ուղղվում են քննվելու Սորոսի հայաստանյան
գրասենյակի տնօրենների խորհրդի նախագահի եղբոր ղեկավարած Հատուկ քննչական
ծառայությունում։
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11. «Պետության զավթում» և հակառուսական քարոզ: Սորոսականներն իրենց բոլոր
ռեսուրսներով՝ իշխանական լծակներով, «քաղհասարակությունով», ընդդիմությունով և ԶԼՄներով նոր թափով լծվել են «պետության զավթման» թեզն առաջ տանելու գործին՝ պահանջելով
նոր իշխանություններից իրավաքաղաքական գնահատական տալ նախկին իշխանություններին։
Քանի որ Ջորջ Սորոսի թիրախավորած և թշնամի Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի
Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցն է, որի հետ ունենք ավելի քան 250
միջպետական, միջկառավարական և միջգերատեսչական պայմանագրեր ու համաձայնագրեր,
համատեղ անդամակցում ենք Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն
(ՀԱՊԿ) ու Եվրասիական տնտեսական միությանը (ԵԱՏՄ), սորոսականները Հայաստանում
ակտիվ ու կատաղի հակառուսական քարոզ են տանում։ Եթե իշխանությունն ընդունում է, որ
պետությունը զավթված է եղել, ապա որպես տրամաբանական հաջորդ քայլ, պարտադրվում է
չեղարկել

հայ-ռուսական

կարևորագույն

պայմանագրերն

ու

համաձայնագրերը՝

ինչպես

ռազմական, այնպես էլ տնտեսական ոլորտում։
Այդ քարոզն ուղղակի վտանգ է ներկայացնում մեր պետության անվտանգության համար,
սակայն նոր իշխանություններն առնվազն «չեն նկատում» սորոսականների քարոզչական
հնարքներն ու գործողությունները։ Օրինակ՝ 2019 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանում ԵԱՏՄ
հերթական ժողովի ժամանակ ՀՀ վարչապետի մամլո խոսնակի միջնորդությամբ նիստի
անցկացման վայրում հայտնվեց Վրաստանի սորոսական “Rustavi 2” լրատվամիջոցի լրագրողը և
ոչ պարկեշտ հարցադրումներ ուղղեց ՌԴ նախագահին, սորոսականները հակառուսական
ակցիա իրականացրեցին ԵԱՏՄ նիստի անցկացման վայրում, այն դեպքում, երբ «ՎԵՏՕ»
շարժմանը ոչ միայն 2 կմ-ից թույլ չտվեցին Սորոսի վտանգի մասին իրազեկող ակցիա
իրականացնել նիստի անցկացման հարակից տարածքում, այլև մեծաքանակ ոստիկանական
ուժերով շրջափակել էին անցկացման վայրից բավականին հեռու գտնվող հրապարակում։
Չնայած նոր իշխանությունների կողմից պարբերաբար հրապարակվող տնտեսական՝
իբրև թե աճ գրանցող ցուցանիշներին, երկրում տնտեսական անկում է գրանցվում՝ ՀՆԱ-ն
նվազում

է,

արտասահմանյան

ներդրումները

11

անգամ

պակասել

են,

աճում

է

գործազրկությունը։ Այս իրավիճակը սորոսականների կողմից հրահրված խնդիրների պատճառով
ստեղծված աշխարհաքաղաքական փակուղում հայտնվելու հետևանք է։ Հասարակության
գիտակից հատվածը հստակ սկսեց հասկանալ, որ վտանգված են ազգային դիմագիծը,
ավանդական արժեքները և պետության գոյությունն ընդհանրապես։ Այս ամենի արդյունքում
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առաջացավ հակազդեցություն՝ տարբեր անհատներ, միավորումներ, կազմակերպություններ և
շարժումներ սկսեցին իրենց անհամաձայնությունը բարձրաձայնել։

Գլուխ 3. «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժման պայքարը

Նախկինում սորոսականները հանդես էին գալիս ընդդիմադիր դիրքերից, և մարդիկ
կանխակալ վերաբերմունք ունենալով իշխանությունների խոսքի նկատմամբ՝ առանձնապես չէին
խորանում սորոսականների գործունեության բովանդակության և նպատակների մեջ: Հանձինս
նրանց, հանրությունը տեսնում էր խիզախ մարդկանց, որոնք լուրջ հարցեր էին բարձրացնում,
այսինքն՝

սորոսականների

խոսքն

ընդդիմադիր

դիրքերից

օժտված

էր

որոշակի

հավաստիությամբ:
2018 թվականի ապրիլյան իշխանափոխությունից հետո Հայաստանում սորոսականների
գործունեության ձևն ամբողջովին փոխվեց: Այժմ սորոսականները հանդես են գալիս իշխանական
դիրքերից: Իշխանական լծակներին տիրապետելուց հետո կաթվածահար եղավ սորոսականների
ընդդիմադիր

իրավապաշտպան

համակարգը։

Սորոսական

իրավապաշտպանները

կամ

քաղհասարակությունը կամ պետք է քննադատեին նոր իշխանությունների կողմից իրականացվող
ճնշումներն ու հետապնդումները, կամ իրենց լռությամբ ու համաձայնությամբ օժանդակեին
նրանց։ Քանի որ նրանք չէին կարող քննադատել իրենց իսկ իշխանության բացթողումներն ու
թերությունները՝

ընտրեցին

երկրորդ

տարբերակը,

և

իրենց

մասնաբաժինը

ստացան

իշխանության մեջ՝ ի դեմս սեփական նախարարների, պատգամավորների, դատաիրավական
կառույցների ղեկավարների:
Իշխանական լծակների տիրապետելուց հետո սորոսականները պետության համար
սկսեցին ավելի մեծ վտանգ ներկայացնել, և նրանց հակազդող ուժի ստեղծման հարցն
օրհասական դարձավ։
Հասարակության

գիտակից

հատվածը

սկսեց

հասկանալ,

որ

սորոսականների

գործունեությունն իշխանական դիրքերից դառնում է ազգային անվտանգության խնդիր՝
վտանգված են ազգային դիմագիծը, ավանդական արժեքները և պետության գոյությունն
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ընդհանրապես։ Փաստացի, սորոսականներն արդեն պետություն էին զավթում՝ իրենց սեփական
օրակարգով։
Հայաստանում Սորոսի ցանցի դեմ պայքարը տարվում էր տարբեր անհատների՝
քաղաքական

տեխնոլոգների,

սոցիալական

հոգեբանների,

տնտեսագետների,

մեդիափորձագետների և այլ մասնագետների կողմից՝ իրարից առանձին, յուրաքանչյուրն իր
մեթոդներով: Այդ մասնագետներից յուրաքանչյուրն, իր տեսանկյունից գնահատելով Սորոսի
գործակալական ցանցի ողջ վտանգը, ժամանակի ընթացքում հասկացավ, որ կա այդ քայքայիչ
գործունեությանը համակարգված հակազդելու կարիք: Որոշվեց միավորել ուժերն ու ռեսուրսները
և մշակել Սորոսի ցանցի դեմ պայքարի միասնական ռազմավարություն ու մեթոդաբանություն:
Այսպիսով, ստեղծվեց «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժումը, որն իր
հակասորոսական

գործունեության

մեջ

կիրառեց

երեք

փուլից

բաղկացած

հետևյալ

տեխնոլոգիան.
1. Իրազեկում:
Սորոսի գործակալական ցանցը Հայաստանում տարիներ շարունակ իր ազդեցության
տակ է առել հիմնական մեդիառեսուրսները, որոնց միջոցով հետևողականորեն իրականացրել է
սեփական քարոզչությունը և հանրությունից թաքցրել Սորոսի և նրա ցանցի գործունեության
իրական նպատակները։
«ՎԵՏՕ»-ն առաջին քայլով ճեղքեց տեղեկատվական շրջափակումը։ Հանրությանը
սկսեցին մատուցվել նյութեր, որոնք տարիներ շարունակ թաքցված են եղել։ Դրանք վերաբերում
էին Ջորջ Սորոսի գաղափարախոսությանը, ամբողջ աշխարհում նրա ծավալած գործունեությանը
և դրա կործանարար հետևանքներին։ «ՎԵՏՕ»-ն իրականացրեց հանրության իրազեկման
աշխատանք։ Այդ նպատակով թարգմանվեց և տարածվեց գրականություն, կրկնօրինակվեցին
ֆիլմեր՝ Սորոսի և նրա ցանցի գործունեության վերաբերյալ, բացվեց ֆեյսբուքյան էջ, գործարկվեց
կայք, որոնցում նաև մի քանի լեզուներով տեղեկատվություն է տեղադրվում։
2. Բումերանգային պայքար․ Սորոսի մեթոդներով՝ Սորոսի դեմ:
«ՎԵՏՕ»-ն Սորոսի գործակալական ցանցի դեմ սկսեց կիրառել սորոսականների
տեխնոլոգիան, քանի որ պարզվեց, որ դա ամենաարդյունավետն է իշխանությունների դեմ
պայքարում: Բարդ կլիներ սորոսականների մեթոդներով աշխատել իրենց դեմ, երբ նրանք դեռ
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ընդդիմություն էին, քանի որ ընդդիմադիր սորոսականները միշտ իշխանությունների կողմից
հալածված պայքարի մարտիկներ են ներկայանում։ Ինչպես փորձը ցույց տվեց, սորոսականները
սեփական մեթոդների դեմ անզոր են և չունեն հակազդեցության միջոցներ։
3. Լյուստրացիա:
Սորոսի գործակալական ցանցի կարևոր և որոշիչ հատվածն այն մարդիկ են, որոնց
հանրությունը չի ճանաչում, իսկ հանրային դեմքերը հիմնականում իրավապաշտպաններն են ու
տարբեր ակտիվիստներ, որոնք կազմում են ցանցի արտաքին երևացող մասը՝ առաջնագիծը։
Գրանտային ֆինանսավորման վերաբերյալ որոշումներ կայացնող և իրականացնող մարդիկ
հանրությունից թաքնված դեմքեր են։ «ՎԵՏՕ»-ն ռազմավարության այս փուլում կիրառեց
լյուստրացիայի տեխնոլոգիան, որը հանրության շրջանում Սորոսի գործակալական ցանցի
հանդեպ ձևավորված բացասական վերաբերմունքը վերահասցեավորեց դեպի հիմնական
մեղավորները՝ սորոսականների գլխամասային աշխատակիցները, որոնք մինչ այդ գտնվում էին
հարմարավետ անհայտության գոտում։ Հատկանշական է, որ լյուստրացիայի փուլի հենց սկզբից
Սորոսի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավարությունը, հետագա անհարմարություններից
խուսափելու համար, հիմնադրամի կայքում փակեց գրանտառուների անունները, սակայն դա ևս
անօգուտ էր:
Այս երեք կետերի հետևողական իրականացման արդյունքում «ՎԵՏՕ» շարժումն
ընդամենը

երեք ամսվա

գործունեության

համար արձանագրեց

ցուցանիշների դրական

դինամիկա։
Սորոսի գրասենյակի շահառուներն, այդ թվում՝ սորոսական պետական պաշտոնյաները,
մեղադրական տոնից անցան դեպի ավելի մեղմ, արդարացող, օգնություն խնդրող տոնայնություն։
Սորոսականների վարկանիշն այդ երեք ամիսների ընթացքում այնքան ընկավ, որ նրանք,
խուճապի

մատնվելով

և

մոռանալով

իրենց

քարոզած

ժողովրդավարության

ու

խոսքի

ազատության արժեքների մասին, խախտեցին քրեական օրենսգիրքը և խուլիգանական
հարձակում

կազմակերպեցին

«ՎԵՏՕ»

շարժման

ղեկավարի

վրա:

Հարձակումից

հետո

հայտարարեցին, որ իրենք սորոսական են և նպատակ են ունեցել լռեցնելու «ՎԵՏՕ»-ի
հիմնադիրին։ Հասկանալով, որ բռնի ուժով հնարավոր չէ լռեցնել «ՎԵՏՕ»-ին՝ փորձեցին քրեական
հետապնդումներով ճնշել շարժման ղեկավարին: Պայքարի այս մեթոդը ևս անարդյունք էր, քանի
որ «ՎԵՏՕ»-ն գործում է բացառապես օրենքի շրջանակներում:
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Հաջորդ քայլով պառլամենտի՝ իրենց ենթակա անդամների միջոցով հատուկ «ՎԵՏՕ»
շարժման համար խոսքի ազատությունը սահմանափակող օրենսդրական նախաձեռնության
վերաբերյալ քննարկումներ սկսեցին Ազգային ժողովում։
Այսօր ՀՀ-ում սորոսականները դուրս են եկել հարմարավետության գոտուց և հայտնվել են,
մեղմ ասած, անհարմար իրավիճակում: Տարիներ շարունակ միլիոնավոր դոլարներ ծախսելով՝
հասել են իշխանափոխության, սակայն հայտնվում է «ՎԵՏՕ» շարժումը, որը կասեցնում է նրանց
առաջխաղացումը։ Ինչ-որ պահից սկսած՝ գաղտնի գործունեության սովոր սորոսականները
խնդիր ունեցան նույնիսկ տանից առանց հանրության կողմից նկատված լինելու դուրս գալու:
Նրանց գործունեությունը հանրության կողմից սկսեց արժանանալ պարսավանքի: Այժմ,
սեփական օրակարգն իրականացնելու փոխարեն, սորոսականները ստիպված են շարժվել նոր
օրակարգով՝ պաշտպանվել «ՎԵՏՕ»-ից՝ կիրառելով իշխանական լծակներ և բազմիցս շեղվելով
նախկինում իրենց իսկ քարոզած արժեքներից։
Սորոսական

իրավապաշտպանները

վստահությունից և

աջակցությունից՝

Հայաստանում

նրանց ակտիվիստները

զրկված

են

հանրային

մարգինալացված են,

իսկ

խուլիգանախմբերը՝ բացահայտված: Փաստացի որևէ մեկն այլևս չի հավատում նրանց
մարդասիրության ու ժողովրդավարության կեղծ քարոզին։

Գլուխ 4. «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժման առաջարկը

Այսպիսով,

անցած
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տարիների

ընթացքում

Սորոսի

գործակալական

ցանցին

Հայաստանում հաջողվել է ՝


իր ազդեցության տակ առնել մեդիադաշտի մեծ մասը,



սեփականաշնորհել քաղհասարակությունը,



անվստահություն սերմանել և պառակտել հասարակությունը,



հեղինակազրկել պետական կառույցները, մասնավորապես՝ իրավապահ և ուժային
համակարգերը,



վարկաբեկել ազգային ավանդական ինստիտուտները՝ ընտանիքը, եկեղեցին,

և այս ամենի արդյունքում՝ զավթել ՀՀ-ում իշխանությունը (տես՝ գլուխ 2):
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Հաշվի առնելով, որ ամբողջ աշխարում Սորոսի գործունեությունն ունենում է բացասական
հետևանքներ՝ ֆինանսական ճգնաժամեր, քաղաքացիական բախումներ, պատերազմներ,
տարածքային կորուստներ և ահաբեկչություններ՝ առաջարկում ենք Սորոսի գործակալական
ցանցի դեմ իրականացնել լայնամասշտաբ համակարգված պայքար (տես՝ գլուխ 1):
Քանի որ «ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժումն ընդամենը 3 ամիսների
ընթացքում այդ առումով գրանցել է դրական արդյունքներ (տես՝ գլուխ 3)՝ սույն կոմյունիկեով
առաջարկում ենք.


կազմակերպել

հանդիպումներ

և

քննարկումներ

տարբեր

երկրներում

գործող

հակասորոսական գործիչների և միավորումների միջև,


որոշակիացնել համագործակցության ձևաչափը,



կատարել պայքարի արդյունավետ մեթոդների փորձի փոխանակում ու համատեղում,



ստեղծել հակասորսական պայքարի միջազգային մարմին/կենտրոն,

և այս ամենի արդյունքում՝ համագործակցությամբ և համատեղ ուժերով մշակել Սորոսի քայքայիչ
գործունեության դեմ պայքարի նոր արդյունավետ տեխնոլոգիաներ՝ յուրաքանչյուր երկրում
ազգային ու ավանդական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով:
Սույն կոմյունիկեն նախնական փաստաթուղթ է, որով «ՎԵՏՕ» հասարակականքաղաքական շարժումը պատրաստվում է բանակցություններ սկսել աշխարհի առողջ և մտահոգ
ուժերի հետ՝ կոմյունիկեում նշված օրակարգի շուրջ:

Հարգանքով՝
«ՎԵՏՕ» հասարակական-քաղաքական շարժում
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