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Թողարկման հարցազրույցը

Սուրեն Զոլյան. «Ընտրություններն առ ոչինչ են,
եթե ոչինչ չեն որոշում եւ ոչինչ չեն փոխում»
Այնուամենայնիվ, երկրում նկարագր
ված իրավիճակի նկատմամբ վերա
բերմունքը ծայրահեղ հակասական
է. քչերն են դա համարում կարեւորա
գույն ռազմավարական խնդիր: Ձեր
կարծիքով՝ նկարագրված իրավիճակը
համարվո՞ւմ է պետության կայացման
ճանապարհի գլխավոր խոչընդոտը:
- Փաստորեն ձեր ընդարձակ հարցում
կան ե՛ւ պատասխաններ, ե՛ւ իրավիճա
կի նկարագրություն: Այստեղ ինձ մնում
է ուղղակի իմ համախոհությունը հայտ
նել: Իսկ հարցի հետ կապված՝ կարող եմ
ասել, որ, իհարկե, դա ոչ միայն խոչըն
դոտ է: Ես ավելի շուտ կանվանեի ախ
տանիշներ, այսինքն՝ համակարգային
խորագույն ճգնաժամի հայտանիշներ,
որոնք արտահայտվում են այս ձեւով:
Խաթարված է պետական համակար
գը, ընտրություններն ինքնըստինքյան
առ ոչինչ են, եւ այսօր տեսնում ենք, որ
դրանք որեւէ բան չեն որոշում, ոչինչ չեն
փոխում, չկան այն գործոնները, որոնք
պիտի աշխատեն: Չէ՞ որ ընտրություն
ներն ինքնանպատակ չեն: Դրանք հա
ջորդում են իրար, սակայն շարունակում
է գործել բոլորովին այլ համակարգ. ես
դա կհամարեի ֆեոդալական: Եզրա
հանգումս հետեւյալն է. Խորհրդային
Միության փլուզումից հետո բոլոր երկր
ները գնացին իրենց ճանապարհով, եւ
շատ դեպքերում ոչ թե առաջ գնացին,
այլ վերադարձան դեպի իրենց անցյա
լը: Վերցնենք, օրինակ, Ուզբեկստանը,
որտեղ 19-րդ դարում ընդամենը Իփվա
յի եւ Բուխարայի էմիրություններն էին,
որոնց էլ փաստացի վերադառնում է այդ

Հանդեսի հարցերին պատասխա
նում է քաղաքագետ, բանասիրական
գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Սուրեն Զոլյանը:
- Անկախ Հայաստանի գոյության
ողջ 25 տարիները՝ մասնավորապես
վերջին խորհրդարանական ընտրութ
յունները, կասկած չեն թողնում, որ մեր
երկրում այդպես էլ չհաջողվեց ձեւա
վորել ազատ ընտրությունների ինս
տիտուտ: Պետական կառավարման
համակարգը շարունակաբար ուզուր
պացվում է ունեւոր խավի ջանքերով,
իսկ քաղաքական ուժերը չեն դադա
րում աջակցություն փնտրել երկրից
դուրս: Ընտրողի ձայնն ավելի ու ավելի
է կորցնում իր նշանակությունը, եւ յու
րաքանչյուր ընտրություն վերածվում
է ունեւորների իշխանության դիրքե
րի օրինականացման մեխանիզմի:
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երկիրը: Կամ, ասենք, Թուրքմենստա
նը, որտեղ մինչեւ 20-րդ դարի սկիզբը
ցեղապետություն էր: Հիմա էլ, ինչպես
տեսնում ենք, այդ երկիրը գալիս է դեպի
ցեղապետության համակարգ: Ստաց
վում է, որ բոլորին մի ձեւով սոցիալիս
տական հանրապետություններ դարձնե
լու փորձն ի սկզբանե դատապարտված
էր ձախողման: Կյանքը ցույց է տալիս,
որ ընձեռնված միեւնույն պայմաններում
որոշ ազգեր գնում են առաջ, ինչպես
մերձբալթյան երկրները, իսկ ոմանք էլ
վերադառնում են դեպի իրենց անցյալը:
Հայաստանն այս վերջիններիս շարքում
է: Երեւանն այսօր Խաչատուր Աբովյանի
նկարագրած խանության վիճակից այն
քան էլ հեռու չէ:

հայրենասիրական իր երանգներով, որը
հարկ եղած դեպքում միավորում էր բո
լորին՝ ե՛ւ կոմունիստներին, ե՛ւ հակա
կոմունիստներին: Ներկայումս քաղա
քակրթական շատ խորը ճեղքվածք կա
հասարակության մեջ: Այսպես ասած՝
ֆեոդալական կարգերից օգտվողները,
բնականաբար, պատրաստ են ատամ
ներով պաշտպանել եւ պաշտպանում
են այդ համակարգը՝ քայլ առ քայլ ետ
տանելով հասարակությանը: Ընդ որում՝
համապատասխան օրենսդրական բա
զա ստեղծելու միջոցով նաեւ: Դրա նա
խանշաններն արդեն առկա են՝ եթե դու,
դիցուք, գրանցված ես Արաբկիրում,
իրավունք չունես Մաշտոցի թաղապետ
լինել: Նույնը՝ գյուղերում: Եթե մարդը
տվյալ գյուղում չի ապրում, չի կարող
այդտեղ գյուղապետ ընտրվել: Ասես՝ ցե
ղապետ են ընտրում, եւ պետք է պար
տադիր այդ ցեղից լինի: Ամենաթարմ
օրինակը պատգամավորության թեկնա
ծուի՝ հայերեն լեզվից քննություն հանձ
նելն է: Շառլ Ազնավուրը, կարծում եմ, ի
վիճակի չի լինի այդ քննությունը հանձ
նել եւ, ուրեմն, որեւէ պաշտոնի Հայաս
տանում չի կարող հավակնել: Ցավալի
է տեսնել, թե ինչպես է կիրթ զանգվածը
հետզհետե դուրս մղվում Հայաստանից:

- Այսինքն՝ այս 25 տարիներին նույ
նիսկ հետընթա՞ց է եղել:
- Այո, ընդ որում՝ եթե մի փոքր խո
րանանք պատմության մեջ, կտեսնենք,
որ Ռուսական կայսրությունը միշտ այն
մտքին է եղել, որ երեւանյան նահանգը
պիտի հետամնաց լինի: Եթե հետեւել եք,
նկատած կլինեք՝ այստեղ առանձնապես
զարգացում չի եղել: Մշակույթի, ինչու չէ,
նաեւ կապիտալի հիմնական կենտրոն
ները եղել են Թիֆլիսն ու Բաքուն, այլ
ոչ թե Երեւանն ու Ղարսը: Այս առումով
մեր վիճակը, ես չեմ զլանա դա կրկնել,
ավելի շուտ պետք է բնութագրել որ
պես հետդարձ դեպի ֆեոդալական հա
սարակարգ, որից դուրս գալու համար
բավական մեծ ջանքեր ու դժվարան
ցանելի խոչընդոտների հաղթահարում
կպահանջվեն: Այլ բան է, որ մեզ շրջա
պատում է ժամանակակից աշխարհն ու
խաղի իր կանոններն է թելադրում: Ահա
թե ինչու Հայաստանի հասարակութ
յունն այսպես տրոհված ու բեւեռացված
է: Խորհրդային Միության ժամանակ,
կոմունիստական գաղափարախոսութ
յունից զատ, կար նաեւ ազգը համախմ
բող միասնական գաղափար՝ ազգային,

- Պարոն Զոլյան, որո՞նք են, ձեր
կարծիքով, ՀՀ հասարակության՝ ընտ
րությունների միջոցով պետական կա
ռավարման համակարգ ձեւավորելու
անկարողության պատճառները: Տե
սակետ կա, որ ազատ ընտրություններ
անցկացնելն անհնար է առանց սեփա
կանության պաշտպանության իրավա
կան համակարգի գոյության: Այդպե՞ս է:
- Ես այնքան էլ համամիտ չեմ: Այստեղ
հստակեցման անհրաժեշտություն կա,
որովհետեւ բացահայտ կամ քողարկ
ված թալանչին կարգախոս է դարձրել,
թե սեփականությունը սրբություն է, եւ
ոչ ոք իրավունք չունի վերանայել այն
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կանում չեն գործում. հասարակականքաղաքական կյանքը երկրում կարգա
վորվում է վերահսկողության ստվե
րային մեխանիզմներով: Ուրեմն ինչո՞ւ
իշխանություն ունեցողներն այդքան
մեծ ուշադրություն են դարձնում երկ
րի Հիմնական օրենքի պարբերական
բարեփոխմանը: Շատերն այդ հան
գամանքը բացատրում են նրանով, որ
իշխանություն ունեցողները դրանով
լեգալացնում են անօրինականությու
նը: Դա հնարավոր համարո՞ւմ եք, թե՞
սահմանադրական բարեփոխումների
նկատմամբ հետաքրքրության դրդա
պատճառներն այլ են:

կամ հետաքրքրվել դրա ծագումնաբա
նությամբ: Ասեմ՝ խնդիրը որն է: Անհե
թեթություն է միշտ ստացվում, երբ մի
բան են վերցնում դրսից՝ առանց հաս
կանալու: Այդ մտայնությունը գալիս է
Արեւմուտքից. կապիտալիզմի եւ բողո
քականության գաղափար է, բայց հա
մատեքստից կտրված: Նրանք ի՞նչ են
ասում՝ աշխատանքն է սրբություն եւ
ազնիվ աշխատանքով ստեղծված սե
փականությունը: Աշխատանքով մարդը
հաճոյանում է Աստծուն, եւ սեփակա
նությունը դրա արդյունքն է: Այս համա
տեքստում է, որ սեփականությունը հա
ճո է Աստծուն, բայց ոչ ապօրինի ձեւով
ձեռք բերված սեփականությունը:
Մեզանում ազնիվ աշխատանքը,
կարծես թե, հարգի չէ: Հայաստանն այն
եզակի երկրներից է, որտեղ մարդը չի
կարող իր աշխատանքով նորմալ գոյա
տեւել: Դա է պատճառը, որ հուսալքութ
յունը բարձրագույն կրթություն ստացած
եւ աշխատանք ունեցող ուսուցչուհուն
անգամ ստիպում է ձեռք բարձրացնել
սեփական երեխաների վրա եւ անձ
նասպան լինել: ԳԱԱ փիլիսոփայության,
սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտու
տում մարդիկ ստանում են 60.000 դրամ
աշխատավարձ: Կա եւ մյուս ծայրահե
ղությունը՝ կյանքում երբեք հանրօգուտ
գործ չկատարած, անկիրթ ու անգոր
ծունյա մարդիկ հսկայական կարողութ
յունների տեր են դառնում խաբեութ
յամբ ու գռփելով: Սա է վերաբերմունքը
աշխատանքի հանդեպ, եւ այստեղից են
գալիս նույն ընտրախախտումների հետ
կապված բոլոր խնդիրները: Խոր միջնա
դարում ի՞նչ պետք է տար իշխանը թա
գավորին: Հիմնականում՝ հեծելազոր:
Այսօր հեծելազորի փոխարեն մերօրյա
իշխաններն ու իշխանիկները թագավո
րին որոշակի քանակի ձայներ պետք է
բերեն:

- Հարցադրմանը համաձայն եմ, բայց
բուն հարցի հետ համամիտ չեմ: Ես չեմ
կարծում, որ մեծ ուշադրություն են նվի
րում Սահմանադրությանը: Հակառակը՝
Սահմանադրությանը բոլորովին ուշադ
րություն չի դարձվում, ամեն մի իշխա
նավոր իր համար նոր Սահմանադրութ
յուն է ուզում ստեղծել, բայց միշտ չէ, որ
վայելում է: Հենց դա է տարօրինակը: Ես
չեմ զարմանա, եթե Սերժ Սարգսյանը
վաղը հայտարարի, թե փոշմանել ենք,
Սահմանադրությունը լավը չէ, տեսեք՝
ինչքան խնդիրներ են առաջանում, եկեք
նորից կառավարման նախագահական
համակարգին դառնանք: Բայց դա ար
դեն նոր Սահմանադրություն պիտի լի
նի, եւ ինքը նորից իրավունք կունենա
առաջադրվելու: Այս առումով սա կարե
լի է անվանել իրավական ժխտողակա
նություն՝ կա այդպիսի եզրույթ:
Իրավական ժխտողականության հիմ
նական դրսեւորումներից մեկը հենց
Սահմանադրության անընդհատ փոփո
խումն է: Կարծես՝ դա մի կոստյում է, որ
նախագահը պիտի իր վրայով հարմա
րեցնի: Բայց քանի որ ոչ ոք չի նայում
գրված օրենքներին, ապա գործում է
բոլորովին այլ տրամաբանություն: Եթե
հիշում եք, Լեւոն Տեր-Պետրոսյանն իր
հագով Սահմանադրություն ստեղծեց,

- ՀՀ-ում արդարադատությունը եւ
Սահմանադրության նորմերը հիմնա
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բայց ուրիշներն օգտվեցին: Քոչարյանը
նույնպես փոխեց Սահմանադրությունը՝
ուժեղացնելով վարչապետին, բայց ինքը
չկարողացավ վայելել: Կարծում եմ՝ նույն
բանը կլինի նաեւ Սերժ Սարգսյանի հետ,
ինքը մի Սահմանադրություն ստեղծեց,
ինչ-որ հարցեր լուծեց, բայց հիմա բավա
կան լուրջ խնդիրներ են ի հայտ գալիս,
եւ ստիպված է անընդհատ «հրշեջի» դե
րում հանդես գալ:

Կա նաեւ երկրորդ պատճառը՝ Ար
ցախի հետ մեր պետության իրավական
հարաբերությունների չկարգավորվա
ծությունը: Դեռեւս 1993-ին ես՝ որպես
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, առաջարկել էի,
հետո էլ Դաշնակցությունն էր ժամանակ
առ ժամանակ բարձրաձայնում Արցախի
հետ ռազմաքաղաքական եւ տնտեսա
կան դաշինք հաստատելու գաղափարը,
սակայն որեւէ գործնական քայլ չարվեց:
Գաղափարը ենթադրում է հարաբերութ
յունների ինչ-որ համադաշնության մա
կարդակ: Այլ կերպ ասած՝ դրանով մենք
ուղղակի կվավերացնեինք «դե ֆակտո»
վիճակը: Տեսեք՝ Հայաստանի նախա
գահը գնում, պայմանավորվում է ԼՂՀ
խնդիրների շուրջ, Արցախում ասում են՝
դե, մարդը գիտի իր գործը, թող զբաղ
վի: Հետո մի օր էլ ասում են՝ չէ, մենք
դեմ ենք: Նույն խառնաշփոթ վիճակն է
Մադրիդյան սկզբունքների հետ կապ
ված: Հայաստանն իրոք հավանություն
տվել է այդ սկզբունքներին, իսկ Արցա
խում տեղյակ չեն ոչ մի բանից կամ դեմ
են դրան: Ի՞նչ պետք է անել: Պարզ է, որ
նախեւառաջ պետք է համատեղ ձեւա
կերպել օրակարգը, ապա հստակեցնել,
թե ինչ մակարդակով եւ ինչպես Հայաս
տանը պետք է դրսում ներկայացնի Ղա
րաբաղի խնդիրը:

- Հայաստանի անկախության հռչա
կագրում պետությունը հռչակվել է
1989թ. դեկտեմբերի 1-ի որոշման
հիման վրա: Իրականում 1991թ. ՀՀ
անկախության հանրաքվեն անցկաց
վել է նախկին Հայկական ԽՍՀ սահ
մաններում, իսկ ԼՂԻՄ-ը հռչակել է
անկախություն, որը ՀՀ-ն չի ճանաչել
մինչ օրս: Արդյոք այդպիսի իրավական
թնջուկը չի՞ խոչընդոտում ՀՀ-ում իրա
վական նորմերի սերմանմանը, եւ չի՞
դառնում ՀՀ-ի քաղաքական-իրավա
կան անպաշտպանության ռեսուրս:
- Այդ հարցը նախորդի որոշակիա
ցումն է: Օրինակ՝ երբ պետք էր ապացու
ցել, որ Ռոբերտ Քոչարյանն իրավունք
ունի ընտրվել ՀՀ նախագահ, իսկույն
հիշեցին 1989թ. միասնական որոշումը:
Այսինքն՝ Քոչարյանը 5 տարի չէր բնակ
վել Հայաստանում, բայց բերեցին, որ
Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը
նույն Հայաստանն է, եւ ինչ-որ հիշեցին
այդ որոշումը: Սա միակ դեպքը չէր: Երբ
իրենց այդպես հարմար է՝ նկատի ու
նեմ իշխանություններին, հիշում են, որ
Հայաստանի ու Ղարաբաղի համակար
գը միասնական է, ուստի Ղարաբաղում
տրված ոսկե մեդալը, օրինակ, անցնում
է Հայաստանում: Մեկ այլ պարագա
յում կարող են առարկել, թե այդ մեդալը
Հայաստանում չի անցնում, որովհետեւ
դրանք տարբեր նախարարությունների
կողմից են տրված: Սա թնջուկ չէ, ավելի
շուտ նույն ժխտողականությունն է:

- Ասել է թե՝ Հայաստանի՞ց են զսպում
Ղարաբաղի այդ մտահոգությունները:
- Ոչ: Ցավոք սրտի, արդեն Ղարաբա
ղին զսպելու անհրաժեշտություն անգամ
չկա, որովհետեւ տեղական պատասխա
նատուներն այն աստիճանին են հասել,
որ այդպես իրենց ձեռնտու է, պատաս
խանատվություն չեն ուզում կրել: Տվյալ
դեպքում Ղարաբաղն ամենեւին սուբյեկ
տություն չունի: Սա անընդունելի է: Կու
զենայի, որ ԼՂ իշխանությունները այդ
հարցն իրենց տային, թե ինչի համար են
իրենք, եթե այդ խնդիրներին չեն խառն
վում:
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- Կարծում եք՝ ժամանակի հետ ավե
լի՞ են կորցնում իրենց ինքնիշխանութ
յունը:

սաստանն ի սկզբանե դեմ էր: Նույնը Հա
յաստանի պարագայում է: Բացարձա
կապես իշխանություններին աջակցելն
այդ պետության ընդհանուր արտաքին
քաղաքական գիծն է, որը գոնե հետ
խորհրդային երկրների դեպքում մնում
է անխախտ: Ի դեպ, 90-ական թվական
ներին մի փոքր այլ քաղաքականություն
էր, եւ ես հիշում եմ, թե որքան բաց էր
ՌԴ դեսպանատունը ե՛ւ մտավորական
ների, ե՛ւ ընդդիմադիրների համար, ինչոր ակումբի նման մի բան էր: Հիմա այդ
դեսպանատունը կարծես ամրոց է, այն
տեղ մտնել չի լինում:
Ինչ վերաբերում է ինտեգրվածությա
նը. եթե խոսքը Հայաստանի արդիակա
նացման մասին է, ապա դա եղել է ռուսա
կան կայսրության, հետո էլ` խորհրդային
շրջանում: Ամեն դեպքում արդիականա
ցումը եղել է Ռուսաստանի տնտեսականքաղաքական համակարգում` ներառելով
գրեթե բոլոր ոլորտները: Վերցնենք մեր
ավանդական կուսակցությունների օրի
նակը: Ուշադրություն դարձրեք` դրանք
բոլորն առաջացել են որպես համապա
տասխան ռուսական հեղափոխական
կուսակցությունների մասնաճյուղեր կամ
հետնորդներ: Լրջագույն խնդիր էր հայ
քաղաքական մտքի պակասը: Փաստորեն
հայությունն ուներ հսկայական տնտեսա
կան կապիտալ, սակայն քաղաքագիտա
կան մտքի պաշարը չնչին էր: Հաշվարկ
ված է, թե քանի միլիարդ է Թուրքիայի
կառավարությունը կողոպտել հայությու
նից: Աստղաբաշխական գումարներ են,
որոնցով մինչեւ 50-ական թվականները
ժամանակակից Թուրքիան գոյատեւել է:
Հիմա պատկերացրեք` եթե այդ կապի
տալի մի մասը դրվեր քաղաքական որեւէ
ծրագրի իրականացման համար, ինչերի
կարելի էր հասնել: Ցավոք, չդրվեց, դրա
համար էլ մեզանում բացի ֆիդայական
շարժումներից, այլ գաղափար քաղաքա
գիտական միտքը չծնեց, եւ ստիպված
էինք ինտեգրման շրջանակներում այն
դարձյալ ներմուծել Ռուսաստանից:

- Անշո՛ւշտ: Եթե չեն զբաղվում երկրի
համար ամենակենսահույզ հարցերով,
նրանց ո՞վ բանի տեղ կդնի: Մոռացվում,
անտեսվում են: Եթե համանախագահ
ները եւ մյուսները պետք է Հայաստանի
հետ պայմանավորվեն կարգավորման
սկզբունքների շուրջ, ապա Ղարաբաղն
էլ ինչացո՞ւ է: Ճիշտ է՝ իներցիայով կամ
զուտ ձեւի համար դեռ գնում են Արցախ,
որ ասեն՝ իրենց աչքով ամեն ինչ տեսել
են, որպեսզի հետո չմեղադրեն, թե ինչու
չեք եղել այնտեղ: Բայց ինքնիշխանութ
յունն արտահայտվում է ինքնուրույն կա
յացվող պետականամետ որոշումներով
եւ ակտիվ քաղաքականությամբ, այլ ոչ
թե ինչ-որ մեկի կողմից շնորհվող կար
գավիճակով:
- Կարծիք կա, որ Ռուսաստանի նա
խաձեռնած տնտեսական եւ պաշտպա
նական համակարգերում Հայաստանի
ինտեգրվածության
պայմաններում
հնարավոր չէ երկրում իրավակարգ
հաստատել: Որքանո՞վ է այսպիսի կար
ծիքը հիմնավորված:
- Բոլորովին հիմնավորված չէ: Ռու
սաստանը Հայաստանի հանդեպ վա
րում է այն քաղաքականությունը, ինչը
եւ բոլոր երկրների, այսինքն` ինքը չի ու
զում գործ ունենալ ընդդիմության հետ:
Այդպես եղավ անգամ Վրաստանում: Ես
չգիտեմ, թե որքանով են իրականությա
նը համապատասխանում այն հատուկ
օպերացիաները, որոնց մասին բարձրա
ձայնում էր Սահակաշվիլին, համենայն
դեպս Ռուսաստանի պաշտոնական գի
ծը, անգամ ամենալարված փուլերում,
վրացական ընդդիմության հետ հարա
բերություններից խուսանավելն է, որով
հետեւ հակառակ վարքագիծը կարող էր
հեղափոխության հանգեցնել, որին Ռու
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- Ձեր կարծիքով, ինչո՞ւ է հետխորհր
դային արեւելաեվրոպական երկրների
բնակչության զգալի մասն արտագաղ
թում: Հայաստանում երբեմն ասում են,
որ շատերը գնում են Ադրբեջանի հետ
կոնֆլիկտային հարաբերությունների
պատճառով: Բայց ունենք նաեւ Բուլ
ղարիայի օրինակը, որը դատարկվում
է արագ տեմպերով, թեեւ այդ երկիրը
չունի ո´չ հակամարտություն, ո´չ շրջա
փակում եւ այլն:

նից նրանց կապը կտրվում է, որովհետեւ
հայրենիքի գաղափարը դարձել է ամորֆ
ու անհասկանալի մի հասկացություն:
- Վերջին տարիներին ՀՀ-ում եւ աշ
խարհում ավելի հաճախ են պնդում,
որ ստատուս քվոն Լեռնային Ղարա
բաղում անընդունելի է եւ անհրաժեշտ
է փոխել այն: Միաժամանակ, գրեթե չի
խոսվում ստատուս քվոյի էության մա
սին, առավել եւս այն մասին, թե ինչ է
ենթադրվում ստատուս քվոյի փոփո
խություն ասելով: Ինչպե՞ս կմեկնաբա
նեիք այս խնդիրները` որպես Արցախի
խնդիրների իրավաքաղաքական աս
պեկտներով երկար տարիներ զբաղ
ված մարդ:

- Ամենքն իրենց խնդիրներն ունեն,
կարող ենք տարբեր օրինակներ բերել:
Խնդիրը տնտեսական է, բայց պետք է
տարբերակել Եվրամիության ներսում
առկա արտագաղթը, որտեղ ազատ տե
ղաշարժ կա եւ որտեղ մարդիկ գնում են
ոչ թե նրա համար, որ իրենց երկիրն ահա
վոր է, այլ` որովհետեւ իրենք ի վիճակի
են մյուս երկրում կրկնակի վաստակել:
Մանավանդ որ, ԵՄ-ում միասնական
տնտեսություն է գործում: Հայաստա
նի պարագան այլ է` մարդիկ մի տեսակ
նեղացած են հեռանում: Բուլղարիայից
եթե ժողովուրդը գնում է, դրանով եր
կիրը չի դատարկվում: Ես չեմ պատկե
րացնում այնպիսի մի վիճակ, որ թուր
քերը հարձակվեն Բուլղարիայի վրա եւ
փորձեն զավթել այն: Ցավոք սրտի, Հա
յաստանում ռիսկի գործոնն ակնհայտ է:
Խորհրդային միությունում եւս շատերը
գնում էին, աշխատում եւ վերադառնում:
Դա նորմալ էր: Հայաստան նույնպես
գալիս էին, որովհետեւ այստեղ վիճակն
ավելի բարվոք էր, քան նույն Ռուսաս
տանում: Միգրացիան բնական երե
ւույթ էր, այսինքն` երկրից նեղացած չէին
գնում: Հայաստանում տասը մարդուց,
թերեւս, 5-6-ը աշխատանքի հետ կապ
ված խնդիր չունի, վրդովված է տիրող
անարդարությունից: Այնպես որ, խնդի
րը սոսկ տնտեսական չէ: Դրսում շատ
ավելի վատ պայմաններում կարող են
ապրել: Բայց գնում են: Մարդիկ կորցրել
են հայրենիքի գաղափարը, Հայաստա

- Ես երկար տարիներ պնդում էի, որ
ստատուս քվոն ինքնին անընդունելի է,
իսկ դրա փոփոխությունն էլ ավելի մեծ
վտանգներով է հղի: Ինչո՞ւ: Ստատուս
քվոն գոնե ինչ-որ չափով պահպանում
է հավասարակշռությունն ու կայունութ
յունը տարածաշրջանում, իսկ նրա փո
փոխությունը կարող է հանգեցնել բա
ցասական տեղաշարժերի, միգուցեեւ
զինված առճակատման: Առանց այն էլ
ուժերի հարաբերակցությունը` կապված
Հայաստանի տնտեսական ու սոցիալա
կան ծանր կացության հետ, արդեն իսկ
փոխվում է: Մինչդեռ ստատուս քվոն
նախեւառաջ պահանջում է մոտավոր
հավասարություն ուժերի միջեւ: Ադրբե
ջանը, փաստորեն, կարողացել է հավա
սարակշռությունը փոխել իր օգտին եւ
ընտրել «հյուծող պատերազմի» տարբե
րակը, այն է` փոքրաթիվ, թերեւս անն
կատ անցնող զոհերի գնով քանակը
որակի վերածելու մարտավարություն:
Երկրորդ՝ Հայաստանին թուլացնում է
նաեւ արտագաղթը: Չմոռանանք, որ
եկող տարվանից մենք պետք է սպա
սարկենք 6 միլիարդանոց պետական
վարկ, որն անհասկանալի է` ինչպես գո
յացավ եւ ուր գնաց: Այսինքն` մի շարք
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Թողարկման հարցազրույցը
Սուրեն Զոլյան. «Ընտրություններն առ ոչինչ են, եթե ոչինչ չեն որոշում եւ ոչինչ չեն փոխում»

պարամետրերով այսօր ստատուս քվոն
Հայաստանի դեմ է աշխատում: Արցախը
չկարողացավ դրանով ընձեռնված ժա
մանակը, ինչպես հարկն է, ծառայեցնել
իր` որպես սուբյեկտի, ամրացմանը:

Այդ 300.000-ն անդառնալի կդարձնի
գործընթացները` դիրքերում կանգնող
ների պակաս այլեւս չի լինի, իսկ գյուղե
րը շատ արագ ոտքի կկանգնեն, կզար
գանան, եւ բերք ու բարիքի առատութ
յուն կլինի:

- Դա նշանակո՞ւմ է արդյոք, որ ստա
տուս քվոն հիմա փոխվում է հօգուտ
Ադրբեջանի:

- Շնորհակալություն հետաքրքիր
զրույցի համար:

- Ես կդժվարանամ Ադրբեջանի հա
յացքով գնահատել իրավիճակը, բայց
Հայաստանի եւ Արցախի մասով զար
գացումները մեզ համար ցանկալի հու
նով չեն գնում: Չնայած Ադրբեջանի վա
րած քաղաքականությունը եւս լավա
գույն հանգուցալուծում չի խոստանում:
Չպետք է բանը հասնի «իսկանդերնե
րի»: Դա լուծում չէ: Գալով ստատուս
քվոյի փոփոխության տարակերպ ըն
կալմանը, կարող եմ ասել, որ Ադրբեջա
նի եւ Մինսկի խմբի հայացքով` դա, այս
պես կոչված, օկուպացված տարածքնե
րի վերադարձն է: Կարգավիճակը դրա
մեջ չի մտնում: Բնական է՝ մենք հակված
ենք ստատուս քվոյի փոփոխություն դի
տարկել ԼՂՀ ճանաչումն Ադրբեջանի
կողմից, որն, անշուշտ, իրատեսական չէ:
Ստատուս քվոյի փոփոխություն ասելով`
կարելի է հասկանալ նաեւ Բաքվի գրա
վում, ինչը նույնպես իրավիճակ է փո
խում: Տարբերակները բազմաթիվ կա
րող են լինել: Օրինակ` ստատուս քվոյի
շրջանակում Հայաստանը կարող է ճա
նաչել ԼՂՀ-ն: Կամ` ռազմաքաղաքական
դաշինք կնքել Արցախի հետ` որոշակի
փոխադարձ պարտավորություններով:
Անձամբ ինձ համար ամենանախընտրե
լի փոփոխությունը Արցախի բնակչութ
յունը 300.000-ի հասցնելն է: Ընդ որում`
ազգաբնակչության կազմի խտրակա
նություն չդնելով: Փույթ չէ նույնիսկ, եթե
բնակչության 1/5-ը լինեն ադրբեջանցի
փախստականներ: Կարծում եմ` դրա
նով շատ հարցեր կլուծվեն` թե´ սոցիալտնտեսական եւ թե´ պաշտպանական:

The Interview of the Issue
“Elections Mean Nothing if They
Do Not Decide Anything and Do Not
Change Anything”
Suren Zolyan, Political Scientist, Doctor
of Philology, Professor

Интервью номера
«Выборы ничто, если они ничего
не решают и ничего не меняют»
На вопросы журнала отвечает политолог, доктор филологических наук,
профессор Сурен Золян
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Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը. Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն

Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը.
Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն
էր հավասար հանրապետությունների
միության գաղափարը, սակայն առա
վելապես ստալինյան բռնատիրության
տարիներին այդ սկզբունքներն իսպառ
վերացան, իսկ ինքնուրույնության դրսե
ւորման ցանկացած փորձ դաժանորեն
ճնշվում ու պատժվում էր։ Եվ որքան
կոշտ է բռնապետությունը, այնքան ու
ժեղ է դիմադրությունը, կոշտ բռնատի
րությունը ծնում է այլախոհություն, որը
հենց դիմադրությունն է այդ համակար
գին։ Ստալինյան բռնատիրության տա
րիներին այլախոհները տարրալուծված
էին բռնադատվածների հոծ բազմութ
յան մեջ։
Տոտալիտար կառավարման համա
կարգում մեղմացումներ նկատվեցին
1950-ականներին՝ խրուշչովյան «ձնհա
լի»2 քաղաքականության հետեւանքով։
Եվ հենց այդ տարիներին՝ 1955թվա
կանին, նախկին Լենինականում (այժմ՝
Գյումրի) փորձ է արվել ձեւավորել այ
լախոհական առաջին խմբակը: Այլա
խոհները տպագրել ու տարածել են
թռուցիկներ՝ հետեւյալ բովանդակութ
յամբ․ «Հայ ժողովուրդ, արդեն ժամա
նակն է պատռելու դեմոկրատիայի քո
ղի տակ թաքնված սուտն ու կեղծիքը,
որը ստիպված ենք եղել երկար ժամա
նակ լուռ կերպով տանել եւ մեզ խաբել:
Այժմ հասել է այն ժամը, որ մենք պետք
է թոթափենք կոմունիստական բռնա
պետության ստրկացնող լուծը, որը մեր՝
հայերիս ուսերին այսքան ծանր է դրված:
Ժամանակն է արդեն, որպեսզի գիտակ
ցենք անկախ ու ինքնուրույն հայկական
միասնական պետություն ստեղծելու
մասին: Իմ սիրելի ազգ, իմ սիրելի ժողո
վուրդ, ոտքի կանգնիր, պատրաստ մնա
պաշտպանելու քո միասնության շահե
րը: Քո հարցը քննարկվում է ամենուրեք,

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հրապարակախոս
Ազատագրում բռնապետությունից․
Կայսրության նահանջը
Խորհրդային Հայաստանի տարբեր
հարթակներում 1980-ականների երկ
րորդ կեսին հնչում էին ձայներ, որոնք
կոչնակ էին ժողովրդավարության ու
ազատագրման։ Պետականության եր
կարատեւ բացակայությունից, կարճա
տեւ պետականությունից, այնուհետեւ
տասնամյակներ ԽՍՀՄ կազմում լինե
լուց հետո որոշակիորեն հասունացել
էր ազգային ինքնության եւ պետակա
նության կերտման պահանջը։ Ազա
տագրման ճանապարհը հիմնականում
դիտարկվում էր որպես ազատագրում
բռնապետությունից, քանի որ ամբողջա
տիրական կառավարման համակարգն
այնքան էր սեղմել ինքնուրույն միավոր
լինելու հնարավորությունը, որ հակա
սություններ էին առաջացել կենտրոնի
եւ ծայրամասերի՝ ազգային հանրապե
տությունների միջեւ1։ Ու թեեւ Խորհրդա
յին Միությունը՝ որպես նախագիծ, կրում
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նույնիսկ ՄԱԿ-ում, եւ յուրաքանչյուր հայ
րենասեր հայ մտահոգված է քո երջանիկ
բախտով, քո ապագայով: Թող կորչի այս
ստոր ու կեղծ կոմունիստական բռնա
կալությունը, որը խոչընդոտ է հանդիսա
նում մեր հայ ազգի վերամիավորմանը:
Կեցցե՛ ապագա հայկական ազատ ու
ինքնուրույն պետությունը3»։
Այս խմբակը շատ արագ բացահայտ
վեց, եւ բոլոր 4 անդամները 1958թ. դա
տապարտվեցին ազատազրկման։ Նմա
նատիպ ձերբակալությունները վկայում
են, որ խրուշչովյան «ձնհալի» քայլերը
եւս կիսատ ու ոչ լիարժեք էին, բայց
միեւնույն ժամանակ հիմք հանդիսացան
1965 թվականի ազգային ինքնագի
տակցության պոռթկման, երբ առաջին
անգամ ապրիլի 24-ին բարձրաձայնվեց
Հայոց ցեղասպանության մասին, իսկ
1966թ. ապրիլի 24-ին հիմնադրվեց Ազ
գային միացյալ կուսակցությունը (ԱՄԿ):
ԱՄԿ-ի երեք հիմնադիրներն էին Հայկազ
Խաչատրյանը (մահացել է 1989-ին),
Ստեփան Զատիկյանը (գնդակահար
վել է Մոսկվայում 1979-ին) եւ Շահեն
Հարությունյանը4 (մեր ժամանակների
քաղբանտարկյալ Շանթ Հարությունյա
նի հայրը)։ Եվ ինչպես իր՝ «Այլախոհութ
յան պատմությունը ԽՍՀՄ»-ում գրքում
նշում է հայտնի իրավապաշտպան Լյուդ
միլա Ալեքսեեւան․ «ԽՍՀՄ տարածքում
Հայաստանը միակ հանրապետությունն
էր, որտեղ գործում էր կազմակերպված
ընդդիմադիր կուսակցություն, որն իր
առջեւ ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու նպատակ
էր դրել5»։
Զուգահեռաբար արդեն ձեւավորվում
էր Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ ազ
գային ազատագրական պայքարի տես
լականը։ Ու չնայած համակարգի կողմից
գործադրվող հալածանքներին եւ ճնշում
ներին, հենց 1960-ականների սերունդն
էր 1980-ականների վերջին սկիզբ առած
ազատագրական պայքարի շարժիչ ու
ժը։ 1960-ականների կեսերից մինչեւ
1980-ականները այլախոհների հանդեպ

ճնշումները սաստկացան։ Այդ տարինե
րը հայտնի են որպես բրեժնեւյան կամ
լճացման շրջան, որի ընթացքում ամբող
ջատիրական համակարգը գործադրում
էր բռնաճնշումների հնարավոր ձեւերը,
սակայն կայսրությունն արդեն ճեղքեր
էր տվել, եւ հայաստանյան հասարակա
կան տիրույթում արդեն ձեւավորվել էին
ոչ ֆորմալ խմբեր, որոնք հասունացրին
անկախ պետականության հիմնադր
ման, ժողովրդավարության ու իշխա
նությունների տարաջատման, բազմա
կուսակցականության ու ազգային ինս
տիտուտների ստեղծման գաղափարնե
րը։ Հայաստանում այլախոհ գործիչների
պայքարն ավելի շատ ազգային բնույթ
ուներ: Հայ այլախոհների գերակշիռ մե
ծամասնությունն առաջնահերթ խնդիր
էր համարում միակուսակցական ռեժի
մի դեմ պայքարը, ազգային կերպարի
եւ հայոց լեզվի անաղարտության պահ
պանումը, ինչպես նաեւ ԽՍՀՄ կազմից
Հայաստանի դուրս գալն ու անկախ պե
տականության հռչակումը: Պատմական
գիտությունների դոկտոր Արմենակ Մա
նուկյանն այս առթիվ գրում է. «Հայ ժո
ղովուրդն իր գիտակցության մեջ կրում
էր հայկական պատմական տարածք
ների կորստյան չմարող գաղափարը,
եւ հենց այդ հողի վրա դրսեւորվեցին
հանրապետությունում սկիզբ առած այ
լախոհական կազմակերպությունները,
որոնք, բնականաբար, առաջ էին քաշում
նաեւ անկախության եւ ազատության
կարգախոսներ»6։
Այդ ընթացքում տեղի էին ունե
նում բազմաթիվ ձերբակալություն
ներ ու քաղաքական հետապնդում
ներ, ինչն ավելի մեծ ճեղքեր էր բացում
համակարգի փլուզման համար։ Ըստ
խորհրդային
տարիների
քաղբան
տարկյալ Վարդան Հարությունյանի
հավաքագրած տվյալների, 1953-1988
թվականների ընթացքում խորհրդա
յին Հայաստանում քաղաքական հե
տապնդման է ենթարկվել 168 մարդ7։
12

Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը. Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն

Այնուամենայնիվ, ստեղծված ճեղքերը
վերանորոգելու փորձ կարելի է դիտար
կել պատմությանը հայտնի գորբաչով
յան վերակառուցման քաղաքականութ
յունը։
1980-ական թվականների կեսերին
Խորհրդային Միությունը թեւակոխեց
պատմական մի նոր ժամանակաշրջան։
Այն դարձավ շրջադարձային ոչ միայն
երկրի, այլեւ աշխարհաքաղաքական
տեսանկյունից։ Եվ որքան էլ վերակա
ռուցման գործընթացը միտված էր որո
շակի ազատականացմանը, սակայն այն
վերաբերում էր կառավարող վերնախա
վին, իսկ հանրային մասնակցությունն
այդ գործընթացում գրեթե բացակայում
էր։ Ու քանի որ 1960-ական թվականից
խմորվող գաղափարներն արդեն հասու
նացել էին, երկրում սկսված փոփոխութ
յունները նպաստեցին զանգվածների
ալեկոծմանը։ Սկսվեց բռնապետությու
նից ազատագրման վերջին փուլը, որն
այնուհետեւ պատմության մեջ կամ
րագրվի որպես Ղարաբաղյան շարժում։
Սակայն մինչեւ Ղարաբաղյան շարժման
ծավալվելը, Երեւանում տեղի ունեցան
բնապահպանական
ուղղվածության
մի քանի ցույցեր ու հանրահավաքներ:
Ըստ էության, մարդիկ առաջին անգամ
համակարգի դեմ դուրս եկան` գնալով
հենց այդ ցույցերին։ Եվ ինչպես նշում է
բնապահպանական շարժման ակունք
ներում կանգնած՝ «Հայաստանի Կա
նաչների միության» նախագահ Հակոբ
Սանասարյանը․ «․․․խորհրդային տարի
ներին «էկոլոգիա» բառն ընդունելի չէր,
«այլախոհական» բառ էր»: Էկոլոգիա
կան ցույցերից առաջինը տեղի ունե
ցավ 1987 թվականի սեպտեմբերի 1-ին՝
«Նաիրիտ» գործարանի առջեւ։ Պահան
ջը «Նաիրիտ»-ի փակումն էր։ Այնուհե
տեւ տեղի ունեցավ ստորագրահավաք
եւ «Երեւանին՝ մաքուր օդ» քայլերթը8։
Շատ հետաքրքիր ու պատմականո
րեն խորհրդանշական է, որ ուղիղ 20
տարի անց անկախ Հայաստանի դե

մոկրատական նոր ալիքի եւ նոր քա
ղաքացիական գիտակցության ու ոչ
ֆորմալ խմբերի ձեւավորման սկիզբը
2007 թվականին դարձյալ էկոլոգիա
կան խնդիրներն էին՝ «Թեղուտի ան
տառի պաշտպանության» շարժմամբ9։
Սակայն վերադառնանք 1987-88 թվա
կաններ եւ դիտարկենք Ղարաբաղյան
շարժման զարգացման կարեւորագույն
գծերը։
Ազատագրական շարժումն ու երկու
ազգային պետությունների հռչակումը
Ընդհանրապես, Ղարաբաղյան շար
ժումն ի սկզբանե ուներ երկու ուղղա
գիծ: Մեկը դեմոկրատական շարժումն
էր, որի հիմնական խնդիրը ժողովր
դավարական արժեքների եւ մարդու
իրավունքների վրա հիմնված պետա
կանության ստեղծումն էր, մյուսը՝ էթ
նիկ-ազգայնական ուղղությունը, որն իր
առջեւ դնում էր Հայ դատի, հողերի վե
րադարձի, ազգային միասնության ու վե
րամիավորման հարցերը։
Ղարաբաղյան շարժման սկիզբն ըն
դունված է համարել 1988 թվականը, եւ
ինչպես նշում է «Ղարաբաղ» կոմիտեի
գաղտնի կազմի անդամ Դավիթ Շահ
նազարյանը․ «Ղարաբաղյան շարժումը
ծնվեց որպես ազգային շարժում, որի
նպատակները միանգամայն հստակ
էին, սակայն շատ արագ՝ 1988 թվակա
նի մայիսից, զուտ ազգային շարժումից
այն սկսեց վերածվել ազգային-ժողովր
դավարական շարժման: Ի՞նչ տեղի ու
նեցավ 1988 թվականի մայիսին: Շարժ
ման առաջնորդների միջեւ քաղաքա
կան, գաղափարական տարաձայնութ
յուններ ի հայտ եկան: Ոմանք գտնում
էին, որ կա միայն Ղարաբաղի հարցը, եւ
որեւէ այլ խնդիրներ պետք չէ առաջ քա
շել: Մյուս մոտեցումն այն էր, որ այնքան
խնդիրներ գոյություն ունեն, որ անհնար
է Ղարաբաղի խնդիրն առաջ տանել եւ
հաջողության հասնել առանց դրանք
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բարձրաձայնելու: Այդ մոտեցումը հաղ
թեց, եւ պատմությունը ցույց տվեց, որ
դա էր ճիշտ ուղին: Առաջ եկան ներքին
ու արտաքին քաղաքականության, ար
ժեքային համակարգի, Հայաստանի
ապագայի հետ կապված հարցերը եւ,
ի վերջո, սեպտեմբերից ուղղակիորեն
դրվեց նաեւ Հայաստանի ինքնիշխա
նության հարցը»10։
Այդ երկու մոտեցումները համակց
ված էին գործում, երբեմն բախվում
էին, սակայն հիմնականում ազգայնա
կանությունն առկա էր երկու կողմե
րում էլ, եւ դա ամենեւին պատահական
չէր, քանի որ ղարաբաղյան շարժումն
առաջնորդում էր 1960-ականների սե
րունդը, որի համար ազգային խնդիր
ների բարձրաձայնումը ինքնության ու
գիտակցության զարթոնքի կարեւորա
գուն մասն էր։ Ազգայնական պատկերա
ցումներն ավելի վառ արտահայտվեցին
պատերազմական իրավիճակի ազդե
ցության պայմաններում։ Պատերազմն
ինքնին նպաստեց ազգայնականության
ամրապնմանը եւ ժողովրդավարական
պատկերացումների կրողներն անպայ
մանորեն պետք է հաշվի առնեին այդ
հանգամանքը։ Սակայն, ինչպես նշում
է պատմաբան Աշոտ Սարգսյանն իր՝
«Հայաստանի նորագույն պատմության
ուրացումն ու կեղծումը» աշխատության
մեջ, «Խորհրդային կայսրությունը ու նրա
շուրջ ստեղծված «սոցիալիստական
ճամբարը» փլուզվեց ժողովուրդների
ազգային-ազատագրական պայքարնե
րի հարվածների տակ։ «Ղարաբաղ» կո
միտեի ղեկավարած Հայկական ժողովր
դավարական շարժումը՝ վերածված
իրական
ազգային-ազատագրական
պայքարի, պատմական այդ առաքելութ
յան առաջամարտիկն էր: Ի սկզբանե
առաջինը եւ մոտ կես տարի միակը լի
նելով՝ Հայկական ժողովրդավարական
շարժումը հսկայական ազդեցություն
եւ ներգործություն ունեցավ ԽՍՀՄ-ում
եւ Արեւելյան Եվրոպայում նմանատիպ

շարժումների առաջացման ու ընթաց
քի վրա՝ հետագայում էլ այդ շարժում
ների մեջ մնալով բռնապետության դեմ
պայքարի առաջատարն ու յուրատեսակ
օրենսդիրը, ինչն անվերապահորեն ըն
դունվում էր ինչպես միջազգային քաղա
քական վերլուծական մտքի, այնպես էլ՝
նույն այդ շարժումների կողմից։ Ավելին՝
այդ բանն արձանագրվում էր պետական
պաշտոնական փաստաթղթերում»11։
Անդրադառնալով նաեւ երկու ազգա
յին պետությունների հռչակման հավակ
նոտ ծրագրին, հստակորեն կարելի է
եզրակացնել, որ այն բնույթով ամենեւին
ազգայնական պատկերացումների տի
րույթում չէր, քանի որ չէր գտնվում վերա
միավորման, «Ղարաբաղը մերն է», «հետ
տվեք մեր հողերը» պատկերացումների
ծիրում։ Փաստորեն տարածաշրջանում
հռչակվեց երկու ազգային պետություն՝
Հայաստանի Հանրապետությունը՝ Հա
յաստանի անկախության մասին հռչա
կագրով (1990 թվական, օգոստոսի 23),
եւ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապե
տությունը՝ Ղարաբաղի անկախության
մասին hռչակագրով (1992 թվական,
հունվարի 6)։ Ինքնորոշման գաղափա
րը, որն այս դեպքում դրված է Ղարաբա
ղի ժողովրդի պայքարի հիմքում, ունի
ազատագրական իմաստ՝ ազատագրում
բռնապետությունից, «այս տարածքում
բնակվող մարդկանց խումբն ինքնո
րոշվում է, չի ուզում ապրել այն կա
նոններով, որոնք պարտադրված են, ոչ
ընտրված»։ Ի՞նչ ընտրեց Ղարաբաղի
հանրությունը. ընտրեց անկախություն,
սեփական ճակատագիրը տնօրինելու
ցանկություն, այլ ոչ էթնիկ վերամիավո
րում այն երկրին, որն աջակցել էր, երբ
ֆիզիկական ոչնչացման վտանգ կար։
Ընտրեց այդ ճանապարհը, որը ենթադ
րում էր ունենալ Սահմանադրություն,
անկախ կառավարման համակարգ, իշ
խանական թեւեր, որոնք ձեւավորվում
են ժողովրդավարական ճանապարհով՝
ընտրությունների միջոցով։
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Այդ ընթացքը տեղի ունեցավ 1992–
97 թվականների միջեւ ընկած ժամա
նակահատվածում։ Փորձ արվեց ձեւա
վորել հայկական երկրորդ պետությու
նը տարածաշրջանում՝ մի պետություն,
որը հայտ ներկայացրեց ինքնուրույն
արտաքին քաղաքականության, ջա
նաց ձեւակերպել իր մոտեցումներն ու
սկզբունքները, տեր կանգնել իր ընտ
րած, այլ ոչ պարտադրված լուծումնե
րին։ 1997 թվականին այդ ընթացքը
կանգ առավ, երբ ազատագրման ձգտող
երկրի՝ ԼՂՀ նախագահը դարձավ, թեեւ
էթնիկ իմաստով ընդհանուր, սակայն
իրավաբանորեն այլ երկրի՝ Հայաստանի
Հանրապետության վարչապետ, ապա
1998 թվականին՝ ՀՀ Սահմանադրութ
յան կոպտագույն խախտմամբ՝ նաեւ
նախագահ12։ Դրա հետեւանքներն առա
վել քան բացասական էին։ Նախ՝ ԼՂՀ-ն
զրկվեց ինքնուրույն քաղաքականութ
յուն վարելու իրավունքից՝ այն կամո
վին հանձնելով մեկ այլ երկրի, ապա
նաեւ նետվեց ազգային շահի դաշտ,
որը ենթադրում էր բախում այլ շահերի
հետ։ Այստեղ ավարտվեց երկու առան
ձին պետականությունների ինքնիշխան
զարգացման հեռանկարը։ Ու թեեւ այժմ
միջազգային իրավունքի տեսանկյունից
դիտարկվում են երկու առանձին պե
տություններ, մեկը՝ ճանաչված Հայաս
տանի Հանրապետությունը, իսկ մյուսը՝
միջազգային ճանաչում չստացած Լեռ
նային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Սակայն 1998 թվականին խաթարվեց
Ղարաբաղյան հարցի 1992-ին ձեւա
կերպված ու ապրելու իրավունք նվա
ճող բնականոն ընթացքն՝ իր ինքնահռ
չակ, ազատական իմաստով, ու սկիզբ
դրվեց մեկ այլ հարցի, տարածքայինի
վեճի, որտեղ մի կողմից լուծվում է էթ
նիկ վերամիավորման խնդիր, մյուս
կողմից՝ երկու պետություններ հակա
մարտում են մի կտոր հողի համար։
Այսպիսով՝ ազատագրման գործընթացը
ստվերվեց «Ղարաբաղը մերն է» պատ

մական ու էթնիկ-ազգայնականության
պատկերացումների տիրույթում։ Թու
լացավ նաեւ ԼՂՀ-ի՝ անկախ բանակ
ցային գործոն լինելու եւ լուծումներ
առաջարկելու հնարավորությունը՝ այդ
ինքնահռչակ միավորը չափազանց մեծ
կախման մեջ դնելով Հայաստանից։
Միաժամանակ մեծապես ազդեց հա
յաստանյան քաղաքական համակարգի
զարգացման վրա։ Ժողովրդավարութ
յան ու մարդու իրավունքների հռչակած
սկզբունքները մնացին ազգային միաս
նության ստվերում, նաեւ՝ հայ-ադրբե
ջանական պատերազմի հենց սկզբից
Հայաստանում հիմնվեց ռազմական օլի
գարխիան, որը մինչ այժմ կառավարում է
երկրի պաշարամիջոցները եւ ակտիվ քա
ղաքական դերակատարն է։ Պատերազ
մը դարձավ էլիտաների հարստացման
եւ չարաշահումների «արդարացում»՝
երկու ազգային պետություններն էլ գցե
լով հանցավորության ցանցի ծուղակը։
Ժողովրդավարության եւ մարդու
իրավունքների սկզբունքների հռչա
կումը
Հայաստանի անկախության հռչակա
գիրն ընդունվեց 1990 թվականի օգոս
տոսի 23-ին, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի
կողմից13։ Ելակետը մարդու իրավունք
ների համընդհանուր հռչակագրի եւ մի
ջազգային իրավունքի սկզբունքներն
էին։ Այն ազդարարում էր անկախ պե
տականության հաստատման գործըն
թացի սկիզբը՝
առաջին հերթին հանդես գալով որ
պես «Հայաստանի ժողովրդի միաս
նական կամքի» արտահայտություն։
Միաժամանակ անկախ ու ինքնիշ
խան պետականության հիմքում դնե
լով միջազգային իրավունքի նորմերն
ու սկզբունքները, խնդիր ունենալով
«ժողովրդավարական, իրավական հա
սարակարգի ստեղծումը»՝ հռչակեց, որ
«Հայոց պետականության կրողը Հայաս
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տանի Հանրապետության ժողովուրդն
է, որն իր իշխանությունն իրակացնում
է անմիջականորեն ու ներկայացուցչա
կան մարմինների միջոցով՝ ՀՀ Սահմա
նադրության եւ օրենքների հիման վրա»։
Նման ձեւակերպումն անկյունաքարա
յին նշանակություն ուներ պետականա
շինության գործընթացում, հատկապես
իրավական պետության կայացման եւ
այդ նպատակով անհրաժեշտ իրավա
կան ու կառուցակարգային երաշխիք
ներ ստեղծելու համար։
Սահմանադրաիրավական առումով
բացառիկ նշանակություն ձեռք բերե
ցին քաղաքացիության կարգավիճա
կի, անխտրականության սկզբունքի,
խոսքի, մամուլի, խղճի ազատության,
քաղաքական ազատությունների, երկ
րի ինքնիշխանության, միջազգային
իրավասուբյեկտության, տնտեսական,
սոցիալական, մշակութային հարաբե
րությունների իրավական հիմունքների,
բազմակուսակցականության, ազատա
կան տնտեսական հարաբերությունների
արմատավորման եւ մի շարք այլ հիմնա
րար արժեքների վերաբերյալ հռչակագ
րային մոտեցումները։
Բովանդակային առումով Անկախութ
յան հռչակագիրը հայ սահմանադրա
կան մշակույթի պատմության մեջ որա
կապես նոր էջ բացեց։ Այն հիմնարար,
հետեւողականորեն
համակարգված,
պատմատրամաբանական խոր ընդհան
րացումներ բովանդակող, ազգային ինք
նության առաջնահերթությունները հաշ
վի առնող, միջազգային սահմանադրաի
րավական զարգացումների ընդհանուր
տրամաբանությունից ելնող նորմերի ու
սկզբունքների համակարգային ամբող
ջականություն է14։ Դրանք սահմանադ
րական նոր զարգացումների համար
սկզբունքային կողմնորոշիչներ էին։ Հռ
չակագրով պարտավորվելով Հայաստա
նի Հանրապետությունում ապահովել
«օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշ
խանությունների տարանջատում»՝ հիմք

դրվեց որակապես նոր իրավական հա
մակարգի, որը պետք է դառնար հռչա
կագրային նպատակների իրականաց
ման երաշխիքը, ինչպես նաեւ Սահմա
նադրության ու սահմանադրական պե
տության կերտման առանցքը։ Սակայն
ՀՀ Սահմանադրության եւ՛ ընդունման,
եւ՛ երկու փոփոխությունների գործըն
թացները տեղի ունեցան ոչ թե հանրա
յին համաձայնության ու մասնակցութ
յան, այլ էլիտաների փոխպայմանավոր
վածության ու իշխող վարչախմբի քա
ղաքական վերարտադրությունն ապա
հովելու նպատակով15։
27 տարի անց արդյո՞ք սա այն Հայաս
տանն է, որը հռչակել էինք
Փաստացի՝ ազատագրական շարժ
ման երկու վեկտորները, հատուկ ժո
ղովրդավարական պետության ստեղծ
ման եւ ազգային միասնության ու ազ
գային շահի տիրույթում գտնվող խնդիր
ները
արտացոլվեցին
Հայաստանի
անկախության հռչակագրում։ Սակայն
ելակետային դրույթն այն էր, որ Հայոց
պետականության կրողը Հայաստանի
Հանրապետության ժողովուրդն է, ինչն
ավելի ուշ արտացոլվեց ՀՀ Սահմանադ
րության մեջ16։ Իսկ ժողովրդավարական
անցման առանցքային տարրը ընտ
րություններն են։ Դիտարկենք, թե քանի
ընտրություն է նշանակվել եւ կայացել
Հայաստանի Հանրապետությունում ան
ցած 25 տարվա ընթացքում եւ ինչպի
սին են եղել դրանք։
Անկախության 25 տարիների ըն
թացքում Հայաստանի Հանրապետութ
յունն անց է կացրել 6 նախագահական,
5 խորհրդարանական ընտրություն, 4
հանրաքվե, ինչպես նաեւ տեղական
ինքնակառավարման եւ լրացուցիչ բազ
մաթիվ ընտրություններ: Տեսականորեն
այդ բոլոր ընտրություններն ու հանրաք
վեները ընձեռում էին եթե ոչ համակար
գային, այլ գոնե մասնակի փոփոխութ
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յունների հնարավորություն, սակայն
անցած 25 տարվա ընթացքում Հայաս
տանում ընտրությունների միջոցով իշ
խանություն չի փոխվել: Տեղի է ունեցել
մեկ պալատական հեղաշրջում՝ 1998
թվականին, երբ գործող նախագահ Լե
ւոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարական
տվեց ներիշխանական տարաձայնութ
յունների պատճառով17 եւ նշանակվե
ցին արտահերթ ընտրություններ։ Այդ
գործընթացում ժողովրդի մասնակցութ
յունն ու դերակատարությունը բացակա
յում էին, ուստի նման փոփոխությունը
միասնական կամքի արտահայտություն
անվանել հնարավոր չէ։
Բոլոր ընտրությունների ժամանակ՝
չնայած պարբերական հուզումներին
ու հանրային բողոքներին, բացառութ
յամբ 1990, 1991 թվականների խորհր
դարանական եւ նախագահական ընտ
րությունների, երբ ընտրությունների
միջոցով վերջ տրվեց Կոմունիստական
կուսակցության մենաշնորհին, ընտրա
կան գործընթացները հիմնականում
արձանագրում էին այդ պահին իշխող
քաղաքական ուժի «հաղթանակը», իսկ
գործընթացը մշտապես ուղեկցվում էր
մարդու իրավունքների կոպտագույն
խախտումներով՝ ընդհուպ կյանքի իրա
վունքի հանդեպ ոտնձգություններով
(2008 թվականի մարտի 118)։
Ընդհանրապես` ընտրական գործըն
թացները Հայաստանում 1996 թվակա
նից ի վեր չեն լուծել արդար ընտրութ
յուններով իշխանություն ձեւավորելու
խնդիրը: Հիմնական հարցը եղել է ցան
կացած միջոցով վերարտադրության
ապահովումը: Արդյունքում ՀՀ-ն գրեթե
միշտ ունեցել է կասկածելի լեգիտիմութ
յամբ իշխանություն, որը չի արտահայտել
ժողովրդի հիմնական հատվածի կամքը`
ստեղծելով երկրում կասկածի մթնոլորտ,
իսկ միջազգային ասպարեզում` ինքնու
րույն գործելու եւ սեփական երկրի շահե
րից բխող դիրքորոշումը պնդելու սահ
մանափակ հնարավորություններ:

Սակայն արդեն հաստատված փաստ
է, որ տարիներ շարունակ ոչ ժողովրդա
վար երկրների էլիտաներն իրենց առջեւ
արդար ընտրություններով իշխանութ
յան գալու խնդիր չեն դնում, այլ փոր
ձում են իրավական հիմքեր ապահո
վել կեղծված ընտրությունների` իրենց
ձեռնտու արդյունքները ժողովրդին ու
միջազգային հանրությանն ընդունելի
դարձնելու համար: Իսկ ընտրակեղծիք
ները խոսում են երկրի բնակչության
տնտեսական ծանր վիճակի, քաղաքա
կան անազատության, երկրում մարդու
իրավունքների ցուցանիշի, ազատութ
յունները ստորադասող արժեհամակար
գի վրա հիմնված քաղաքակրթական
ցածր մակարդակի մասին: Շարունակա
կան բռնության ենթարկվող ժողովուր
դը, որի առջեւ փակված են օրինական
իշխանություն ձեւավորելու հնարավո
րությունները եւ որը հետեւողական են
թարկվում է ստորացման, ազատագրվե
լու համար զրկված է ցանկացած իրա
վական խողովակից: Եվ ամենամտահո
գիչն այն փաստն է, որ ընտրակեղծիքով
վերարտադրված իշխանությունը գերա
դասում է ցանկացած գնով պահել այն`
վտանգելով երկրի ինքնիշխանությունն
ու քամահրելով բնակչության շահերը:
Այս պարագայում սեղմվում է հանրա
յին մասնակցության հնարավորությունը
քաղաքական գործընթացներին։
Հայաստանի եւ անցումային բնույթի
այլ ժողովրդավարությունների քաղա
քական եւ ընտրական համակարգերի
անկատարությունը նման պետություն
ների քաղաքական դիսկուրսի կարեւոր
թեմա է դարձնում ապստամբության՝
ժողովրդին պատկանող իշխանությունը
վերադարձնելու հարցը: Եվ դա հասկա
նալի է, քանզի հրապարակային քաղա
քականության վերածումը փակ էլիտար
գործունեության եւ ժողովրդի՝ որպես
քաղաքական գործոնի անտեսումը, սո
ցիալ-տնտեսական բեւեռացումը, մար
դու իրավունքների ոտնահարումը, խոս
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քի ազատության ոչ լիարժեք ապահով
ված լինելը հասարակությանը ստիպում
են փնտրել պետական իշխանության
ձեւավորման եւ իրականացման վրա
ներազդելու տարբեր եղանակներ։ Իսկ
երբ ժողովուրդը չի կարողանում լուծել
երկրում իշխանության լեգիտիմության
հարցը՝ դա ուղիղ սպառնալիք է ազգա
յին անվտանգությանն ու ինքնիշխա
նությանը։ Մեխանիզմը հետեւյալն է. եթե
իշխանությունը չի բխում ժողովրդից,
այսինքն՝ չունի ներքին քաղաքական
հենարան, իշխողների խումբը հենա
րաններ է փնտրում դրսում, ինչն էլ 2013
թվականին տեղի ունեցավ, երբ երկրի ոչ
լեգիտիմ նախագահը առանց ժողովրդի
կամքն ու դիրքորոշումը հաշվի առնելու
հռչակեց ԵԱՏՄ անդամակցության գոր
ծընթացը՝ այդպիսով ավարտելով 25
տարվա շրջափուլը եւ ազդարարելով
վերադարձ դեպի բռնապետություն։

ակցիաների խիստ ճնշման նպատակով
արդարադատության համակարգի կի
րառումը վկայում են, որ Հայաստանում
իշխանությանը տիրապետող վարչա
խումբը ակնհայտորեն պատժիչ դիր
քորոշում է որդեգրել այլախոհության
ցանկացած դրսեւորման նկատմամբ:
Առաջին անգամ քաղաքացիական ոչ
ֆոմալ խմբերը սկսեցին խոսել նաեւ
արտաքին քաղաքական խնդիրների
շուրջ19, ձեւավորվեցին «Ինքնիշխան
Հայաստան», «Արժանապատիվ Հայրե
նիք» եւ քաղաքացիական այլ խմբեր,
որոնք բազմաթիվ ակցիաներ ու երթեր
կազմակերպեցին ընդդեմ Ռուսաստանի
կայսերապաշտական նկրտումների եւ
Մաքսային միության ու Եվրասիական
տնտեսական միությանը Հայաստանի
անդամակցության։
Բացի բողոքի տարբեր գործողութ
յուններից, որոնց մասնակիցները եւս
խիստ վերաբերմունքի էին արժանա
նում, Հայաստանում 2013 թվականից
մինչ 2017 թվականը տեղի ունեցավ
ապստամբության երկու փորձ, որոնց
նախաձեռնողներն այժմ գտնվում են
Հայաստանի քրեակատարողական հիմ
նարկներում։
Այսպես՝ 2013 թվականի նոյեմբերի
5-ին (նոյեմբերի 5-ն ամբողջ աշխար
հում եւ, հատկապես, Մեծ Բրիտանիա
յում նշվում է որպես իշխանություննե
րի դեմ հետհելոուինյան ընդվզման օր)
տեղի ունեցավ Շանթ Հարությունյանի
եւ ընկերների երթը։ Շանթ Հարություն
յանը վաղօրոք հայտարարել էր, որ Հա
յաստանում հեղափոխություն անելու
մտադրություն ունի: Որպես հեղափո
խության ստույգ օր նա նշել էր ՌԴ նա
խագահ Վ.Պուտինի՝ Հայաստանի Հան
րապետություն այցի օրը՝ 2013թ. դեկ
տեմբերի 2-ը։ 2013թ. նոյեմբերի 5-ին
Շանթն իր աջակիցների հետ Երեւանի
Մաշտոցի պողոտայով շարժվել է դեպի
նախագահական նստավայր, սակայն
երթն ավարտվել է սկսվելուց մի քանի

Կայսրության հակագրոհն ու քաղա
քական բանտարկյալները
Եվրասիական տնտեսական միութ
յանը միանալու վերաբերյալ 2013թ.
Սերժ Սարգսյանի որոշումից հետո Հա
յաստանում նկատելի թափ առան հա
լածանքները
իրավապաշտպանների,
լրագրողների ու քաղաքացիական ակ
տիվիստների նկատմամբ: Մարդու իրա
վունքների եւ հիմնարար ազատություն
ների պաշտպանությունը Հայաստանում
վերջին տարիների ընթացքում ավելի է
դժվարանում. իրավապաշտպան կազ
մակերպությունների եւ անհատ ակ
տիվիստների գործունեության դաշտն
օրեցօր ավելի է սահմանափակվում
օրենսդրական
փոփոխություններով
ու իշխանությունների պատժիչ գործո
ղություններով: Խաղաղ հավաքների
ազատության եւ ազատ արտահայտվե
լու իրավունքի մեծածավալ խախտում
ները, ինչպես նաեւ ապաքաղաքական
ցույցից տարբերվող բողոքի ցանկացած
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րոպե անց՝ Երեւանի Մաշտոցի պողո
տայի սկզբնամասում ոստիկանների եւ
մի խումբ ցուցարարների միջեւ տեղի ու
նեցած բախումից հետո:
Ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ
եւ «Ցեղակրոն» կուսակցության նախա
գահ Շանթ Հարությունյանը, նրա 12 գա
ղափարակից ընկերները ձերբակալվե
ցին, այնուհետեւ բազմաթիվ խախտում
ներով անցկացված դատավարության
արդյունքում դատապարտվեցին մինչեւ
6 եւ ավելի տարիների ազատազրկ
ման20։ Այս ընթացքում հատկանշա
կան է Շանթ Հարությունյանին առանց
պատճառաբանության հոգեբուժարան
տեղափոխելու եւ հարկադրաբար այն
տեղ պահելու փաստը, որը հիշեցնում
է ժամանակին Խորհրդային Միությու
նում գոյություն ունեցած՝ այլախոհների
նկատմամբ լայնորեն կիրառվող պատ
ժիչ հոգեբուժության պրակտիկան: Այն
Հայաստանում այսօր կիրառվում է մի
շարք ակտիվիստների (Վարդգես Գաս
պար, Արմինե Առաքելյան եւ այլք) ու
այլախոհների նկատմամբ։ Միաժամա
նակ վերագործարկվում է քաղաքական
բանտարկյալների հանդեպ քրեական
աշխարհի կողմից ոտնձգությունների ու
բանտախցերում ճնշումների խորհրդա
յին արատավոր գործելակերպը։
2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ին ՌԴ
նախագահ Վլադիմիր Պուտինի՝ Հայաս
տան այցի օրը, ինչպես հայտարարել էր
Շանթ Հարությունյանը, տեղի ունեցավ
երթ հանուն Հայաստանի ինքնիշխա
նության եւ ընդդեմ ԵՏՄ անդամակցութ
յան։ Ցույցը դաժանորեն ճնշվեց եւ ավե
լի քան 100 ցուցարար ապօրինաբար
բերման ենթարկվեցին ոստիկանության
տարբեր բաժանմունքներ։
2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ին
«Ազատության» հրապարակում տո
նածառ տեղադրելու փորձի համար 2
տարվա ազատազրկման դատապարտ
վեց «Հիմնադիր Խորհրդարանի» ան
դամ Գեւորգ Սաֆարյանը21։ «Հիմնադիր

խորհրդարանն» այն փոքրաթիվ ու
ժերից է, որը ԵՏՄ անդամակցության
առաջին իսկ օրից դուրս էր եկել դի
մադրության գործողությունների։ 2016
թվականից մինչեւ այժմ կալանքի տակ
են այդ կառույցի մի քանի անդամներ
ու աջակիցներ: Նրանցից ոմանք 2016
թվականի ամռանը կազմակերպեցին
ապստամբության փորձ, որն ուղեկցվեց
ՊՊԾ գնդի տարածքի գրավմամբ։ Այդ
զինված ելույթը հանրային հարթակում
ստացավ «Սասնա Ծռերի» ապստամ
բություն անունը։ 2016 թվականի հուլի
սի 17-ին սկսված եւ գրեթե երկու շաբաթ
տեւած «Սասնա Ծռերի» ապստամբութ
յան կազմակերպիչները պահանջում են
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականն ու
քաղբանտարկյալների ազատ արձակու
մը։ Ապա սկսվում են հետապնդումներն
ու ազատ հավաքների իրավունքի սահ
մանափակումները։ Բազմաթիվ տեղե
կություններ են ստացվում քաղաքացի
ների նկատմամբ ոստիկանների կատա
րած զանգվածային բռնությունների մա
սին, որոնք առանձնակի դաժանության
բնույթ են ստանում քաղաքացիական
ակտիվությամբ աչքի ընկնող անձանց
հանդեպ:
2016թ. հուլիսի 17-ից օգոստոսի 5-ն
ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ իրա
վապահ մարմինների կողմից իրակա
նացված գործողությունների եւ դրսե
ւորած անգործության հետեւանքով
խախտվել են բազմաթիվ քաղաքացի
ների իրավունքները, որոնք երաշխա
վորված են ՀՀ Սահմանադրությամբ,
«Մարդու իրավունքների եւ հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության
մասին» եվրոպական կոնվենցիայով,
ներպետական օրենսդրությամբ եւ այլ
փաստաթղթերով, բերման է ենթարկ
վել առնվազն 547 քաղաքացի22: Հուլի
սի 3-ին «Սասնա Ծռերը» վայր դրեցին
զենքերն ու որպես ռազմագերի հանձն
վեցին՝ համալրելով քաղաքական բան
տարկյալների թիվը։ Այժմ իրավապաշտ
19
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պան կազմակերպությունների տվյալ
ներով՝ Հայաստանում կա առնվազն 20
քաղբանտարկյալ23։ «Սասնա Ծռերի»
կալանքի ժամկետն անընդհատ երկա
րացվում է, թեեւ նրանցից ոմանց առող
ջական վիճակը բավարար չէ քրեակա
տարողական հիմնարկում գտնվելու
համար։ «Սասնա Ծռերի» հետ կալանա
վորված Արթուր Սարգսյանի («Հաց բե
րող»)24 ապօրինի կալանքն ու հացադու
լը նրա մահվան պատճառ դարձավ։ Այդ
մահը հանրության կողմից ընկալվեց որ
պես սպանություն։

արդյունքում երկրում մի կողմից աղքա
տությունը, մյուս կողմից կոռուպցիան
դառնում են ազգային անվտանգության
սպառնալիք, ինչը հստակորեն երեւաց
2016 թվականի ապրիլյան ռազմական
գործողությունների ժամանակ, ապս
տամբությունը շատ խմբերի կողմից ըն
կալվում է որպես փոփոխության միակ
միջոց։ Ասպտամբությունը մի երեւույթ
է, որտեղ միախառնվում են իրավունքն
ու քաղաքականությունը, հետեւաբար՝
ապստամբությանը հակազդող պետա
կան իշխանության ինստիտուտների
կողմից ավանդաբար ձեւական իրա
վունքին ապավինելը բնավ լավագույն
լուծումը չէ, քանզի ապստամբության
պարագայում իշխող վարչակազմը գործ
ունի ոչ թե հասարակության ինչ-որ ծայ
րահեղական փոքրամասնության, այլ
բուն իրավունքն ու սահմանադրական
պետական համակարգը ստեղծող եւ իշ
խանության իրական աղբյուր հանդիսա
ցող ժողովրդի ուժի հետ:
Այսպիսով՝ երբ պետության ղեկն ու
զուրպացրած խմբավորումն իրեն դրսե
ւորում է իբրեւ ագրեսոր, որը ոտնակոխ
է անում հանրային շահն ու բարիքը,
կոպտորեն խախտում մարդու եւ քա
ղաքացու հիմնարար իրավունքները,
պետական իշխանության գործողութ
յունների անօրինականությունը պետք է
բաձրաձայնվի: Նմանատիպ խախտման
օրինակ են պետական իշխանությանը
տիրապետող քաղաքական ուժի կողմից
ընտրությունների կեղծումը, ակնհայտ
անարդար տնտեսական քաղաքակա
նությունը, պետության ինքնիշխանութ
յունը վտանգող արտաքին քաղաքական
որոշումների ընդունումը: Հայասատա
նի պարագայում այս բոլոր գործոններն
առկա են եւ ապստամբության պարարտ
հողը՝ նախապատրաստված, ու անկաս
կած ապստամբությունն այն հայելին
է, որն արտացոլում է պետության ողջ
կառուցակարգի, պետական կառավար
ման սահմանադրական համակարգի

Իշխանություն ձեւավորելու եւ երկ
րի քաղաքական կյանքի մասնակցութ
յունից օտարված ժողովրդի ապստամ
բելու իրավունքը
«Սասնա Ծռերի» ապստամությունը
հանրային օրակարգ բերեց ապստամ
բության իրավունքի վերաբերյալ պատ
կերացումների ձեւակերպման անհրա
ժեշտություն։ Հայաստանի եւ, ընդհան
րապես, անցումնային ժողովրդավա
րությունների քաղաքական եւ ընտրա
կան համակարգերի անկատարությունը
նման պետությունների քաղաքական
դիսկուրսի կարեւոր թեմա է դարձնում
ապստամբության հարցը: Երբ հրա
պարակային քաղաքականությունը վե
րածվում է փակ էլիտար գործունեութ
յան, ժողովրդի՝ որպես քաղաքական
գործոնի, օտարումը հասարակությանը
ստիպում է փնտրել պետական իշխա
նության ձեւավորման եւ իրականաց
ման վրա ներազդելու այլընտրանքային
տարբերակներ, որոնցից մեկն ապս
տամբությունն է:
Երբ հանրային օրակարգում առկա
հարցադրումները դուրս են մնում իշխող
էլիտաների ուշադրության կենտրոնից,
երբ հանրային բարիքն ու սեփակա
նությունը կուտակվում են մեկ խմբա
վորման ձեռքում, սոցիալական անար
դարության ու անհավասարության
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Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը. Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն

խաթարվածությունը, հասարակությունպետություն կապի խզվածությունը25։

հիմքերը։ Այդուհանդերձ՝
«ձնհալի»
քաղաքականության հետեւանքով շատ
բան է փոխվել մարդկանց գիտակց
ության մեջ։ Անձի պաշտամունքի
քննադատությունը
մերկացրել
է
խորհրդային իրականության բացասա
կան շատ կողմեր։

Վերադարձ դեպի բռնապետություն
Նման իրավիճակում ամբողջովին
ուրվագծվում է պետական ինստի
տուտներն ուզուրպացրած վերնախավի
ձգտումը դեպի արտաքին ուժային հո
վանավոր-հենարան, ինչի ականատես
ենք մենք այժմ՝ ռուսական քաղաքական
ու տնտեսական ազդեցության մեծաց
ման ու Հայաստանի՝ որպես ինքնիշխան
պետության, դերի նվազեցման, ազգա
յին անվտանգության չապահովման ու
արտաքին քաղաքական համարժեք
որոշումների չիրականացման համա
տեքստում։
Փաստորեն՝ 25 տարվա շրջապտույ
տից հետո Հայաստանը վերադարձավ
դեպի բռնապետություն, որի պատճառը
իշխանության վարած ներքին ու արտա
քին քաղաքականության, սոցիալական
անարդար համակարգի, պետականա
շինության գործընթացի ձախողումներն
են։

3

Արման Գալոյան «Հայաստանի անկ
ախության գաղափարը «Սամիզդատ»-ի թերթերում։ Կապուղի՝ file:///C:/
Users /z arou/D ownloads/the -id ea-ofindependent-armenia-in-samizdat-public
ations.pdf

4

Հենրիկ Աբրահամյան՝ «Հայաստանի
Հանրապետության
անկախությունը
եւ հասարակական-քաղաքական կյա
նքի առաջին քայլերը 1980-1990-ական
թվականներին»։ Կապուղի՝ http://pub
lications.ysu.am/wp-content/uploads/20
16/07/20.Henrik_Abrahamyan.pdf

5

Людмила Алексеева «История ин
акомыслия в СССР»․ Կապուղի՝ http://
www.memo.ru/history/diss/books/ALEXE
EWA/index.htm

6	Արման Գալոյան «Հայաստանի ան
կախության գաղափարը «Սամիզդատ»
թերթերում։ Կապուղի՝ file:///C:/Users/
z a r o u / D o w n l o a
 ds/th
 e - i d e a - o f - i n d e 
pendent-armenia-in-samizdat-publicatio
ns.pdf
7

Վարդան Հարությունյան «Այլախոհո
ւթյունը Խորհրդային Հայաստանում»։
Կապուղի՝
http://upub.am/books/
ailakhohutyuny -khorhrd ay in -hayasta
num/?pdf=1&bookid=5515

8

[Շարժում 1988/25]. Բնապահպանական
սկիզբը։ Կապուղի՝ http://www.mediamax.
am/am/news/sharjum25/7011/

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1

Հենրիկ Աբրահամյան՝ «Հայաստանի
Հանրապետության
անկախությունը
եւ հասարակական-քաղաքական կյ
անքի առաջն քայլերը 1980-1990-ական
թվականներին»։
Կապուղի՝
http://
publica tions.ysu.am/w p- content /uplo
ads/2016/07/20.Henrik_Abrahamyan.pdf

2	ԽՍՀՄ-ում «խրուշչովյան ձնհալի» ժա
մանակաշրջանում արդարացվել են
(հիմնականում՝ հետմահու) 1930-ական
թթ․ բռնադատվածներից շատերը, հայ
րենիք են վերադարձել 1949-ին Ալթայի
երկրամաս արտաքսված հայ ընտա
նիքները, ընդլայնվել է երկրի կապն
արտաքին աշխարհի հետ։ Դրական այս
տեղաշարժերը, սակայն, չեն շոշափել
ամբողջատիրական
համակարգի
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9	ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
նոյեմբերին ընդունված որոշման համա
ձայն` Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային
հանքավայրը 25 տարով շահագործման
է տրամադրվում «Արմենիան քափըր
փրոգրամ» ընկերությանը: Բացի հար
յուրավոր հեկտար անտառների հատ
ումից, հանքավայրի շահագործման
հետեւանքով թունավորվելու էին գե
տեր ու ստորգետնյա ջրագոյացման
աղբյուրներ, ոչնչանալու էր բուսական
եւ կենդանական աշխարհը` այդ թվում
Կարմիր գրքում գրանցված կենդանի
ներ ու բուսատեսակներ: Վնասների

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

շարքն այսքանով չէր սահմանափակ
վելու. Թեղուտի սարերը վերածվելու
էին պոչամբարի, ուր կուտակվելու
էին մի քանի հարյուր միլիոն տոննա
թունավոր թափոններ, ինչը կհանգեց
ներ նաեւ ծանր հիվանդությունների
առաջացմանն ու տարածմանը, այդ
թվում` բնածին արատներ, ուռուցքային
եւ
շնչառական հիվանդություններ:
Թեղուտի հանքավայրի շահագործման
ծրագիրն ուղեկցվում էր բազմաթիվ
գյուղացիների ունեզրկումով. որպես
օրինակ` 1 քմ հողը գյուղացուց գնվել
է մոտ 40 դրամով: Շարժման ակտիվի
ստները վիճարկում էին այդ ծրագիրը,
որն իրականացվելու էր ՀՀ բազմաթիվ
օրենքների եւ միջազգային կոնվենցի
աների խախտումներով:
10 [Շարժում 1988/25]. Դավիթ Շահնազ
արյան. շարժումն ուներ բարձր քա
ղաքական հասունություն: Կապուղի`
h t t p :/ / www.m e d i am ax . am / am / ne w s /
sharjum25/6811/#sthash.90XE9HQF.dp
uf
11 ԱՄՆ Սենատի անդամ Ջոզեֆ Լիբերմա
նի հեղինակած եւ ԱՄՆ Սենատի
կողմից 1991 թ. նոյեմբերի 12-ին
ընդունված «Բանաձեւ Հայաստանի
մասին» փաստաթղթից մի հատված.
«Պատմաբաններն իրավամբ կարող են
արձանագրել, որ կոմունիզմի փլուզումը
խորհրդային բլոկի ներսում սկսվեց ոչթե
Ռուսաստանի սրտից կամ Կենտրոնակ
ան Եվրոպայից, այլՀայաստանից։ 1988
թվականի փետրվարին հայ ժողովուր
դը բողոքի խիզախ ալիք բարձրացրեց
կոռումպացված
կոմունիստական
վարչակարգի դեմ, որը նրան պարտ
ադրվել էր Կրեմլի կողմից։ Կոմունիս
տական տիրապետության դեմ այս
ըմբոստությունը որպեսմոդելեւ ոգեշն
չման օրինակ ծառայեց նույն տարում
ավելի ուշ ԿենտրոնականԵվրոպայում
տեղի ունեցած ապստամբություննե
րի համար (ընդգծումն իմն է – Ա. Ս.)։
Ոգեշնչելով Կենտրոնական Եվրոպայի
ժողովուրդներին՝ հայերն, իրենց հե
րթին, քաջալերվեցին Բեռլինի պատի
փլուզմամբ։ 1990 թվականի օգոստոս
ին Հայաստանի՝ ժողովրդավարական
հիմունքներով ընտրված խորհրդարանը
ընդունեց երկրի անկախության հռ
չակագիրը, 1991-ի սեպտեմբերին հան
րապետության
ընտրողների
ճնշող
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մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց
անկախությանը, իսկ հոկտեմբերի 16-ին
քվեների 83 տոկոսով նախագահ ընտր
վեց Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը։ ԵԱՀԽ
դիտորդները ողջունեցին այդ ընտրու
թյունները»
(Պատմաբանասիրական
Հանդես, 2015, 1, էջ260)։
12	ՀՀ
Սահմանադրություն,
Հոդված
50. Հանրապետության Նախագահն
ընտրվում է Հայաստանի Հանրապետ
ության քաղաքացիների կողմից` հինգ
տարի ժամկետով: Հանրապետության
Նախագահ կարող է ընտրվել երես
ունհինգ տարին լրացած, վերջին տասը
տարում Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացի հանդիսացող, վերջին տասը
տարում հանրապետությունում մշտա
պես բնակվող եւ ընտրական իրավունք
ունեցող յուրաքանչյուր ոք: Նույն անձը
չի կարող ավելի քան երկու անգամ
անընդմեջ ընտրվել Հանրապետության
Նախագահի պաշտոնում:
13 «Անկախության
հռչակագիրն»
ընդունվել է Խորհրդային Հայաստանի
ԳԽ-ի կողմից 1990թ. օգոստոսին:
Այս փաստաթուղթը, սակայն, անկ
ախության փաստացի հռչակում չէր, այլ
ավելի շուտ նման մտադրության արտ
ահայտում: Փաստացի անկախությունը
ամրագրվեց Անկախության հանրաքվեի
արդյունքում,որը տեղի ունեցավ 1991թ.
սեպտեմբերի 21-ին:
14 Գ.Գ. Հարությունյան- ՀՀ ՍԴ նախագահ,
«Հայաստանի անկախության մասին
հռչակագրի
պետականագիտական
դերն ու նշանակությունը նորանկախ
Հայաստանի իրավական համակարգի
ձեւավորման գործում» զեկույց, 23
օգոստոսի 2010թ.
15 ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյակի զեկույցը՝
սահմանադրական փոփոխությունների
ընդունման գործընթացի վերաբերյալ։
Կապուղի՝ http://hcav.am/publications/2101-2016-555879/
16	ՀՀ Սահմանադրությունն ընդունվեց
1995թ. հուլիսի 5-ին համաժողովրդակ
ան հանրաքվեով։ Սահմանադրության
ընդունումից հետո հուլիսի 5-ը դարձավ
պետական տոն՝ Սահմանադրության
օր։ Սահմանադրությունն ամրագրեց
Հայաստանի Հանրապետության բնու
յթը՝ որպես ինքնիշխան, ժողովրդավա
րական, իրավական եւ սոցիալական

Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը. Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն

պետության, հռչակեց մարդու եւ քաղ
աքացու հիմնական իրավունքներն
ու
ազատությունները,
սահմանեց
հանրապետության կառավարման ձեւ
ը՝ հիմնված օրենսդիր, գործադիր եւ
դատական իշխանությունների տարա
նջատման սկզբունքի վրա։ Սահ
մանադրությամբ ձեւավորվեց կիսան
ախագահական կառավարման ձեւ։
Այնուհետեւ ՀՀ Սահմանադրությունը
փոխվեց 2005 եւ 2015 թվականներին՝
դառնալով խորհրդարանական կառավ
արմանհամակարգի պետություն։
17 ՀՀ առաջին նախագահ Լեւոն Տե
ր-Պետրոսյանը հրաժարական տվեց
1998թ. փետրվարի 3-ին՝ ՀՀ վար
չապետ  Ռոբերտ Քոչարյանի, Պաշտ
պանության
նախարար
Վազգեն
Սարգսյանի եւ Անվտանգության ու
ներքին գործերի նախարար Սերժ Սա
րգսյանի հետ ունեցած սկզբունքային
տարաձայնությունների
պատճառով,
եւ երկիրը ներքաղաքական ցնցումներ
ից զերծ պահելու նկատառումով: Նրա
հետ մեկտեղ, նույն պատճառներով, իր
ենց պաշտոններից կամավոր կերպով
հրաժարվեցին
հանրապետությ
ան բազմաթիվ այլ ղեկավարներ եւ
պատասխանատու
աշխատողներ.
Ազգային ժողովի նախագահ Բաբկեն
Արարքցյանը, փոխնախագահներ Արա
Սահակյանը եւ Կարապետ Ռուբինյանը,
խորհրդարանական մշտական հանձնա
ժողովների
նախագահներ  Սամվել
Գեւորգյանը, Վիգեն Խաչատրյանը եւ
Տեր-Հուսիկ Լազարյանը, Արտաքին գո
րծերի նախարար Ալեքսանդր Արզու
մանյանը, Տարածքային կառավարման
նախարար
Գալուստ
Գամազյա
նը, Երեւանի քաղաքապետ Վանո
Սիրադեղյանը,
Կենտրոնական
բանկի նախագահ Բագրատ Ասատ
րյանը, Արմավիրի մարզպետ Սեդրակ
Հովհաննիսյանը, «Հայաստան» հիմնա
դրամի տնօրեն Մանուշակ Պետրոսյանը,
Ֆրանսիայում Հայաստանի Հանրապե
տության դեսպան Վահան Փափազյանը,
հանրապետության նախագահի խորհրդ
ականներ Վահագն Խաչատրյանը, Նիկ
ոլ Շահգալդյանը, Կարեն Շահինյանը,
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար
Ավետիս Ավագյանը, մամլո քարտուղար
Լեւոն Զուրաբյանը, կադրերի բաժնի
վարիչ Ժոզեֆ Ավետիսյանը, Ազգային
ժողովի աշխատակազմի ղեկավար
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Աշոտ Անտինյանը, «Ռեսպուբլիկա Արմե
նիա» պաշտոնաթերթի խմբագիր Արմեն
Խանբաբյանը, Երեւանի քաղաքապետ
արանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ
Սամսոն Ղազարյանը եւ Վարդան
Հարությունյանը:
18 Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտե –
Դիտորդ « ՀՀ նախագահական ընտրո
ւթյուններ 2008»։ Կապուղի՝ http://arm
hels.com/wp-content/uploads/2012/06/7
16arm-Ditord_2-440-42_2008.pdf
19 Հայաստանում 2008 թվականից ի վեր
ի հայտ եկավ ակտիվության մի ձեւ,
որը էականորեն տարբերվում էր մինչ
այդ քաղաքական ընդիմադիր ուժերի
կողմից կազմակերպված ձեւերից: Այն
տարբերվում էր նաեւ հասարակական
կազմակերպությունների գործունեությ
ան ձեւերից: Խոսքը քաղաքացիական
նախաձեռնութունների աճի մասին էր,
որը հատկապես մեծ թափ ստացավ
2010 թվականից:
20 Քաղաքական բանտարկյալները Հայ
աստանում։ ՀՔԱ Վանաձորի գրասենյ
ակիկողմիցպատրաստվախ տեղեկանք։
Կապուղի՝
http://hcav.am/wp-content/
uploads/2015/11/ARM-Polit.-Prison.-05.
11.2015shant-1.pdf
21 Ինչպես նշել է խորհրդային տարին
երի քաղբանտարկյալ Վարդան Հա
րությունյանը․
«Իշխանությունները
Գեւորգ Սաֆարյանի եւ նրա նմանների
նկատմամբ կայացնում են ոչ թե դատ
ավճիռներ, այլ վենդետա են իրակ
անացնում, պատժում են մարդուն,
որը համակարծիք չէ իրենց հետ: Մենք
ապրում ենք մի ժամանակահատվածում,
որը Կաֆկան կարող էր նկարագրել իր
«Դատավարության» մեջ կամ որեւէ
մեկը այդ աբսուրդի ժանրում կարող էր
նկարագրել: Բայց այդ աբսուրդը մեր
կյանքն է, մեր իրականությունն է, մենք
ստիպված ենք այդտեղ ապրել, եւ մեր
ամենալուսավոր երիտասարդները ստ
իպված են լինել բանտերում»։ «Մեդիա
կենտրոն»,18 հունվարի,2017 թվական,
Երեւան։
22 Հայաստանի հելսինկյան կոմիտե․ զեկ
ույց 2016թ. հուլիսի 17-ից օգոստոսի
5-ը Հայաստանի Հանրապետությունում
տեղի ունեցած իրադարձությունների
վերաբերյալ։ Կապուղի՝ http://armhels.
c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 6 / 0 8 /

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Zaruhi Hovhannisyan

Հաշվետվություն_2016-թ.-հուլիսի-17ից-օգոստոսի-5-ը-ՀՀ-ում-տեղի-ունեցածիրադարձությունների-վերաբերյալ-.pdf
23 Հայաստանիհելսինկյան կոմիտե զեկույց․
Մարդու իրավունքները Հայաստանում
2016։ Կապուղի՝ http://armhels.com/wpcont ent /uploa ds/2017/01/Dit ord -2 01 7-
01arm-Web.pdf

The Retreat and Counterattack of
the Empire: A Great Tour and Return to
Dictatorship

The author addresses the history of
the
past 25 years of independent Arme24	2016թ. հուլիսի 26-ին առավոտյան ժ.
nia
and
the factors that motivated several
07։00-ի սահմաններում Արթուր Սարգ
սյանն իր անձնական մեքենայով ճեղքել attempts of liberation struggle against the
է Էրեբունու ոստիկանական գումա dictatorship and the continuing serious
րտակի ոստիկանական պատնեշը եւ failures in the process of state-building,
սնունդ հասցրել այն գրաված եւ ար
դեն 10 օր այնտեղ գտնվող «Սասնա which have provided a return to dictatorԾռերին»։ Նույն օրը «Հիմնադիր խորհր ship. In light of this, the article considers
դարանը» տարածեց «Սասնա Ծռերի» such realities as the authorities’ persecuհայտարարությունը․
«Ոստիկանները tion and repression of political activists, as
բոլոր կողմերից կրակ են բացել Արթ well as the issue of dissidents and political
ուրի մեքենայի վրա: Բարեբախտաբար,
Արթուրը ոչ մի վնասվածք չի ստացել եւ prisoners, which are indicators of the situբարեհաջող կերպով սնունդը տեղէ հաս ation of democracy and human rights in
ցրել»։ 2016թ. հուլիսի 31-ին «Սասնա the country.
Ծռերի» կողմից զենքը վայր դնելուց եւ
իրավապահներին հանձնվելուց հետո,
Արթուր Սարգսյանը կալանավորվեց,նր
ան մեղադրանք առաջադրվեց ՀՀ քրե
ական օրենսգրքի 218 հոդվածի 3-րդ
մասի 1-ին կետով (պատանդ վերցնելը)
եւ 235 հոդվածի 3-րդ մասով (ապօրինի
զենք-զինամթերք ձեռք բերելը, իրացնե
լը, պահելը, փոխադրելը)։

Օգոստոսի 5-ին վերաորակավորվեց
Արթուր Սարգսյանի մեղադրանքը, եւ նա
մեղադրվեց զինված խմբի անդամներին
օժանդակելու մեջ։ 2016թ. դեկտեմբերի
30-ին Արթուր Սարգսյանը ազատվեց
կալանքից՝ ծանր հիվանդության պա
տճառով, սակայն 2017թ. փետրվարի
9-ին կրկին ձերբակալվեց` փետրվարի
3-ին քննչական մարմին չներկայանալու
մեղադրանքով, մինչդեռ նա ներկայացել
էրքննչական մարմին փետրվարի6-ին:
	Երկրորդ ձերբակալության առաջին օր
վանից Արթուր Սարգսյանն անժամկետ
հացադուլ հայտարարեց, ինչի հետևա
նքով նրա առողջական վիճակը կտր
ուկ վատացավ եւ պատճառ դարձավ
մահվան։
25	Արտաշես Խալաթյան․ «Ժողովրդի ապս
տամբելու իրավունքը»։ Կապուղի՝ http://
www.lra gir .am/index /arm /0/com ments/
view/146320
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Заруи Ованнисян
Отступление империи и контрнаступление: Большой оборот и возвращение к диктатуре.
Автор обращается к истории, пройденной за прошедшие 25 лет независимой Республики Армения и тем факторам, которые подвигли предпринять несколько попыток освободительной борьбы против диктатуры и продолжающихся серьезных провалов в процессе государственного строительства, которые
обеспечили возвращение к диктатуре. В
этом контексте рассматриваются реалии преследований и травли со стороны
властей по отношению к политическим
активистам, проблемы диссидентства
и политзаключенных, которые являются отдельным показателем состояния
общества с точки зрения демократии и
прав человека.

Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները և դրա փոփոխության հնարավորությունները

Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները
և դրա փոփոխության հնարավորությունները
Բանակցության կողմերը (Հայաստա
նի Հանրապետություն, Ադրբեջանական
Հանրապետություն) ընդունել են ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի այդ առաջարկը՝ որպես
բանակցությունների հիմք։ Ընդ որում,
Ադրբեջանն իր զինանոցում է պահում
խնդիրը ռազմական ճանապարհով լու
ծելու իրավունքը, իսկ հակամարտութ
յան կարգավորման իրավաքաղաքա
կան հիմք է ճանաչում 1993թ. ՄԱԿ-ի
ընդունած չորս բանաձևերը։ Այդուհան
դերձ, Ադրբեջանը չի հրաժարվում բա
նակցություններից՝
զուգահեռաբար
վարելով քաղաքականություն, որը հաս
տատում է Արցախի վերահսկողութ
յան տակ գտնվող բոլոր տարածքների
նկատմամբ իր իրավունքը։ Արցախն, իր
հերթին, այդ տարածքների նկատմամբ
իրավունքը սահմանադրորեն հաստա
տել է իր պետության օգտին։ Ադրբեջա
նի և Արցախի այս իրարամերժ դիրքո
րոշումները կասկածի տակ են դրվում
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ
երկրների, ինչպես նաև Հայաստանի
կողմից, որը «դե յուրե» ճանաչում է Ադր
բեջանի ինքնիշխանությունն ու տարած
քային ամբոջականությունը և չի ճանա
չում ԼՂՀ անկախությունը։ Միևնույն
ժամանակ Հայաստանը հայտարարել է
Արցախի անվտանգության երաշխավո
րը լինելու իր իրավունքի, ինչպես նաև
վերջինիս անկախությունը ճանաչելու
մտադրության մասին՝ Ադրբեջանի կող
մից նրա դեմ լայնածավալ պատերազմ
սկսելու դեպքում։
Փաստորեն խնդրո առարկան Արցա
խի վերահսկողության տակ գտնվող
տարածքների նկատմամբ իրավունքի
շուրջ տարաձայնություններն են։ Հենց
սա է ստատուս-քվո հասկացության
էությունը. տարածքները գտնվում են

ԿԱՐԱՊԵՏ ԿԱԼԵՆՉՅԱՆ
Ռազմավարական և ազգային հետա
զոտությունների հայկական կենտրոնի
(ՌԱՀՀԿ) գործադիր տնօրեն
Ի՞նչ է Արցախի ստատուս-քվոն և ի՞նչ
է նշանակում նրա փոփոխությունը
Վերջին տարիներին, հատկապես ԼՂում 2016թ. ապրիլյան պատերազմից
հետո, միջազգային դիվանագիտությու
նում և Հայաստանի ներքաղաքական
կյանքում Արցախի խնդիրն ավելի ու
ավելի է հանգում «ստատուս-քվոյի պահ
պանման անթույլատրելիության և նրա
փոփոխության անհրաժեշտության» թե
զին, ինչպես նաև «հակամարտությունը
ռազմական լուծում չունի» պնդմանը։
Ֆորմալ առումով՝ փոփոխության առա
ջարկվող հայեցակարգը ներկայացված
է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ
ների առաջարկների տեսքով։ Այդ հայե
ցակարգի իրականացման պայմանը զի
նադադարի ռեժիմի մասին 1994-95թթ.
կնքված եռակողմ (Հայաստան, Լեռնա
յին Ղարաբաղ, Ադրբեջան) համաձայ
նագրի պահպանումն է։
25
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Հայաստանի հովանավորության և Ար
ցախի վերահսկողության ներքո, սա
կայն դրանց նկատմամբ միջազգայնո
րեն ճանաչված իրավունքը Ադրբեջա
նինն է։
Գործնականում Ադրբեջանի այդ իրա
վունքը կասկածի տակ է դրվել. 2007
թվականից սկսած, որոշակի պայմաննե
րի բավարարման դեպքում, ճանաչվում
է Արցախի բնակչության ինքնորոշման
իրավունքը։ Ըստ այդմ, ԵԱՀԿ Մինսկի
խմբի համանախագահների առաջար
կությունների էությունը մի այնպիսի հա
մաձայնության հասնելն է, ըստ որի հա
կամարտող կողմերի միջև իրավունքնե
րը կբաշխվեն առաջարկվող գծապատ
կերով։
Անցած 23 տարիների ընթացքում
այդպիսի համաձայնության հասնել չի
հաջողվել։ Շփման գծում ռազմական
դրության սրման միտումներ են արձա
նագրվում, իսկ ստատուս-քվոյի փոփո
խության անհրաժեշտության թեման
օրակարգային է դառնում թե՛ հակամար
տության կարգավորման դիվանագի
տության մեջ, թե՛ հակամարտող կողմե
րի ներպետական կյանքում։
Սակայն օրակարգային են դարձել
նաև անհրաժեշտ փոփոխություննե
րի բնույթի մասին հակասություննե
րը։ Միջազգային դիվանագիտության
համար զինադադարի պահպանման
ամրապնդման առաջարկությունները
դարձել են գլխավոր թեմա։ Գործնակա
նում դրանք արտահայտվում են շփման
գծում վերահսկողության մեխանիզմ
ների ներդրման և ԵԱՀԿ գործող նա
խագահի անձնական օգնականի ման
դատի լիազորությունների ընդլայնման
պահանջներով։ Ադրբեջանը նման պա
հանջներն անընդունելի է համարում,
քանի որ դրանք ստատուս-քվոյի պահ
պանման լրացուցիչ մեխանիզմներ են
ենթադրում։ Այս հակասությունները բե
րել են բանակցային գործընթացի լճաց
ման։

Ստեղծված իրավիճակն առաջին
պլան է մղում կոնֆլիկտային իրավիճա
կի հանգեցնող հիմնական բաղադրա
տարրերի՝ մասնավորապես առաջացած
ստատուս-քվոյի էության վերաիմաստա
վորումը։ Թվում է, թե միջազգային նոր
պայմաններում ստատուս-քվոյի քաղա
քական էության գնահատման՝ երկու
տասնամյակ շարունակ անփոփոխ մնա
ցած մոտեցումներն ինքնին ապակառու
ցողական հանգամանք են։ Հենց միայն
այն հանգամանքը, որ զինադադարի
պայմանակարգի խախտման դեպքերը
միջազգային դիվանագիտության կող
մից երբեք հասցեական գնահատական
չեն ստանում, կարող է կիրառվող մո
տեցումների ապակառուցողականութ
յան օրինակ լինել։ Այդպիսի մոտեցման
համար պետք է ծանրակշիռ պատճառ
ունենալ. ուժի կիրառման իրավունքի
վերաբերյալ զգալի անորոշություն կա։
Հետևաբար, առաջին հերթին, պետք
է պարզել, թե ինչպես է ստեղծվել մի
իրավիճակ, որ տարածքները հայտնվել
են մեկի վերահսկողության ներքո, իսկ
դրանց նկատմամբ իրավունքները՝ մեկ
ուրիշի։
Այս հարցի պատասխանը ստանա
լու համար էքսկուրս կատարենք դե
պի ԽՍՀՄ կազմաքանդման և ԱՊՀ
առաջացման պատմության կարճատև
ժամանակաշրջան։ Կասկածից վեր է,
որ Արցախի այժմյան ստատուս-քվոյի
ակունքները այդ ժամանակաշրջանում
ընդունված որոշումների և իրականաց
ված գործողությունների մեջ են: Խորհր
դային Միության վերջնական փլուզումը
սկսվեց 1991թ. օգոստոսյան հեղաշրջ
ման փորձի տապալումից հետո։ Անմի
ջապես դրանից հետո՝ օգոստոսի 29-ին,
Ադրբեջանի ԽՍՀ Գերագույն խորհուր
դը հռչակեց «1918-1920թթ. Ադրբեջա
նական Հանրապետության պետական
անկախության վերականգնման» մա
սին։ Ադրբեջանն, այդպիսով, փաստացի
ամրագրեց Ռուսաստանի ու Թուրքիայի
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միջև 1921թ. Մոսկվայի և Ղարսի պայ
մանագրերի դրույթները, որտեղ կող
մերի համաձայնությամբ գծագրվել էին
նորաստեղծ պետությունների սահման
ները։ Լեռնային Ղարաբաղը (այն ժամա
նակ դեռ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնա
վար մարզ), ի պատասխան Ադրբեջանի
այդ միակողմանի որոշման, սեպտեմբե
րի 2-ին՝ ԼՂԻՄ-ի և Շահումյանի շրջանի
բոլոր մակարդակների պատգամավոր
ների համատեղ նստաշրջանում հռչա
կեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե
տությունը որպես ԽՍՀՄ կազմի մեջ
մնացող տարածք՝ մինչև կարգավիճակի
վերջնական հստակեցումը։ Նման որոշ
ման հիմքը «ԽՍՀՄ կազմից միութենա
կան պետությունների դուրս գալու հետ
կապված հարցերի լուծման կարգի մա
սին» ԽՍՀՄ օրենքն էր։
Պաշտոնապես ԽՍՀՄ-ը՝ որպես պե
տություն, դադարեց գոյություն ունենալ
1991թ. դեկտեմբերի 31-ին, երբ Կրեմ
լում տեղակայված Գերագույն խորհրդի
շենքից իջեցվեց ԽՍՀՄ դրոշը։ Սակայն
մինչ այդ, 1991թ. դեկտեմբերի 8-ին, բե
լառուսական Վիսկուլի
քաղաքում Ռուսաստանի Դաշնութ
յան, Ուկրաինայի և Բելառուսի միջև
ստորագրվեց ԱՊՀ ստեղծման Համա
ձայնագիրը, որի 5-րդ կետում ասված
է. «Պայմանավորվող Բարձր կողմե
րը ճանաչում և հարգում են միմյանց
տարածքային ամբողջականությունն
ու գոյություն ունեցող սահմաննե
րի անձեռնմխելիությունը Համագոր
ծակցության պետությունների շրջա
նակներում։ Նրանք երաշխավորում են
սահմանների թափանցիկությունը, քա
ղաքացիների տեղաշարժի իրավունքը
և տեղեկատվության շրջանառության
ազատությունը Համագործակցության
շրջանակներում»1: Դեկտեմբերի 10-ին
ԱՊՀ ստեղծման պայմանագիրը վավե
րացվեց Ուկրաինայի Գերագույն ռա
դայում և Բելառուսի Գերագույն խորհր
դում, իսկ դեկտեմբերի 12-ին՝ Ռուսաս

տանի Դաշնության Գերագույն խորհր
դում։ ՍՍՀՄ ստեղծման մասին պայմա
նագիրը (1922թ.) չեղյալ հայտարարվեց:
Դեկտեմբերի 13-ին՝ Աշգաբադում կայա
ցած երկշաբաթյա բանակցություններից
հետո, Ղազախստանի, Տաջիկստանի,
Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ղե
կավարները հայտարարեցին ստեղծ
վող Համագործակցությանը միանալու
իրենց ցանկության մասին, նման ցան
կություն հայտնեցին նաև Ադրբեջանն ու
Հայաստանը2։
Այստեղ պետք է նշել, որ Հայաստանի
Հանրապետությունը վերը նկարագր
ված ժամանակաշրջան էր հասել քաղա
քաիրավական զինանոցում ունենալով
Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և
ԼՂԻՄ Ազգային խորհրդի 1989թ. դեկ
տեմբերի 1-ին ընդունած միավորման
մասին Համատեղ որոշումը3, 1990թ.
Գերագույն խորհրդի Հռչակագիրը4,
Հայաստանի Հանրապետության ան
կախության՝ 1991թ. սեպտեմբերի 21-ի
հանրաքվեն, Հայաստանի Հանրապե
տության անկախության հռչակման
մասին Գերագույն խորհրդի որոշումը։
Ընդ որում, Անկախության հռչակագրի
և 1991թ. անկախության հանրաքվեի
միջև արդեն իսկ խիստ հակասություն
կար Հայաստանի անկախ Հանրապե
տության տարածքի հարցում։ Այսինքն՝
Հայաստանի Հանրապետությունը հան
րաքվե իրականացնելու գործողությամբ
փաստացի հրաժարվեց Անկախության
հռչակագրի դրույթներից (միավորման
վերաբերյալ 1989թ. դեկտեմբերի 1-ին
ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի և ԼՂԻՄ Ազ
գային խորհրդի համատեղ ընդունած
որոշման դրույթներից)։ ՀՀ-ը չճանաչեց
1991թ. դեկտեմբերի 10-ին ԼՂՀ տարած
քում անցկացված Լեռնային Ղարաբա
ղի Հանրապետության անկախության
հանրաքվեի արդյունքները։
Հետևաբար, սկզբնական շրջանում
իր բոլոր միջազգային պայմանագրե
րը Հայաստանի Հանրապետությունը
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ստորագրել է՝ հիմքում ունենալով այս
իրարամերժ քաղաքաիրավական բա
զան։
Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ-ին, արդեն
1991թ. դեկտեմբերի 21-ին ստորագր
վեց Ալմաթիի Հռչակագիրը, որտեղ մաս
նավորապես ասվում էր.
«…ձգտելով կառուցել ժողովրդա
վարական, իրավական պետություններ,
որոնց փոխհարաբերությունները կզար
գանան պետական ինքնիշխանությունն
ու ինքնիշխան հավասարությունը, ինք
նորոշման անկապտելի իրավունքը փո
խադարձաբար ճանաչելու և հարգելու,
իրավահավասարության և միմյանց ներ
քին գործերին չմիջամտելու, ուժ և ուժի
սպառնալիք, տնտեսական և ճնշման
ցանկացած այլ եղանակներ գործադ
րելուց հրաժարվելու, վեճերը խաղաղ
կարգավորելու, մարդու իրավունք
ներն ու ազատությունները, ներառ
յալ ազգային փոքրամասնությունների
իրավունքը հարգելու, պարտավորութ
յունները և միջազգային իրավունքի
մյուս հանրաճանաչ սկզբունքներն ու
նորմերը բարեխղճորեն կատարելու
հիման վրա,
…ճանաչելով և հարգելով միմյանց
տարածքային ամբողջականությունն
ու գոյություն ունեցող սահմանների
անխախտելիությունը,
…նվիրված լինելով Անկախ պետութ
յունների համագործակցության ստեղծ
ման Համաձայնագրի նպատակներին
ու սկզբունքներին, հայտարարում են
հետևյալի մասին. …»5։ Հայաստանի
կողմից այս փաստաթուղթը ստորագրել
է նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը,
Ադրբեջանի կողմից՝ նախագահ Այազ
Մութալիբովը6։
Շատ փորձագետներ առանձնապես
ուշադրություն չեն դարձնում սույն Հա
մաձայնագրին կից մի կարևորագույն
փաստաթղթի վրա։ Դա Համաձայնագրի
արձանագրությունն է, որն իրավական
առումով այդ փաստաթղթի անբաժա

նելի մասն է7։ Համաձայնագրի այս ար
ձանագրությունը տարբեր ժամանա
կահատվածում ստորագրել են բոլորը8։
Արձանագրության մեջ դրույթ կա այն
մասին, որ «Անկախ պետություննե
րի համագործակցության ստեղծման
Համաձայնագիրը
Պայմանավորվող
Բարձր կողմերից յուրաքանչյուրի հա
մար ուժի մեջ է մտնում նրա վավե
րացման պահից»։ Այնուհետև.«Անկախ
պետությունների համագործակցութ
յան Համաձայնագրի հիմքով և, հաշվի
առնելով վավերացման ժամանակ ար
ված վերապահումները, կձևավորվեն
փաստաթղթեր, որոնք կկարգավորեն
հարաբերությունները Համագործակ
ցության շրջանակներում»։
Այսպիսով՝ այդ փաստաթուղթը երկր
ների խորհրդարանների վավերա
ցումից հետո կարգավորում է պաշտո
նական անդամակցությունը ԱՊՀ-ին և
հնարավորություն է տալիս վավերաց
ման ժամանակ վերապահումներ հայտ
նել, որոնց ընդունման և պահպանման
դեպքում երկիրն անդամակցում է ԱՊՀին։ Այդպիսի վերապահումներ Հայաս
տանի կողմից չեն հայտնվել։ Այս փաս
տաթուղթն առանց վերապահումների և
դիտողությունների ստորագրելով՝ Հա
յաստանի Հանրապետությունը ճանաչել
է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջա
կանությունը և նրա գոյություն ունե
ցող սահմանները, ինչպես նաև ԱՊՀ
շրջանակում ամբողջությամբ անտեսել
է Լեռնային Ղարաբաղի՝ գոյություն ու
նեցող խնդիրը։
ՀՀ ԱԺ արխիվում պահպանվում է
Համաձայնագրի վավերացման մասին
Ն-0495-1 փաստաթուղթը, որը ստո
րագրված է այն ժամանակվա խորհրդա
րանի նախագահ Բաբկեն Արարքցյանի
կողմից։ Այդ փաստաթղթում կա կարևո
րագույն 2-րդ կետը, ըստ որի Գերագույն
խորհրդի արտաքին հարաբերություն
ների հարցերի, անկախ պետականութ
յան հաստատման և ազգային քաղա
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քականության հարցերի մշտական ու
Արցախի հարցերի հատուկ հանձնաժո
ղովներին հանձնարարվում է մշակել և
Հայաստանի հանրապետության Գերա
գույն խորհրդի հաստատմանը ներկա
յացնել Անկախ պետությունների համա
գործակցության ստեղծման համաձայ
նագրի վերապահումների վերաբերյալ
առաջարկություններ9։ Սակայն, 2-րդ
կետի տրամաբանությանը հակառակ,
3-րդ կետի մեջ ասվում է, որ վավերա
ցումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակ
ման պահից։ Հայտնի չէ՝ հետագայում
վերոնշյալ հանձաժողովները Գերագույն
խորհրդի հաստատմանը ներկայացրե՞լ
են արդյոք վերապահումների վերաբեր
յալ առաջարկներ, և եթե ներկայացրել
են, այդ հարցերը քննարկվե՞լ են արդյոք։
Պարզ է մի բան՝ Համաձայնագրի վավե
րացման փաստաթուղթը Մոսկվա է ներ
կայացվել առանց վերապահումների։ Ի
դեպ, ինչպես այդ փաստաթուղթը, այն
պես էլ 1993թ. օգոստոսին ԼՂՀ խորհր
դարանի ներկայացրած խնդրանքը՝
անդամակցել ԱՊՀ-ին, պաշտոնական
աղբյուրներում գտնել չհաջողվեց։ Հա
յաստանը կարո՞ղ էր ԱՊՀ-ին Ադրբեջանի
անդամակցության վերաբերյալ իր մեկ
նաբանությունները ներկայացնել։ Կա
րո՛ղ էր։ Հայաստանը նաև կարող էր պա
հանջել, որ ԼՂՀ տարածքը ԱՊՀ կողմից
համարվի որպես հատուկ կարգավիճակ
ունեցող տարածք, ինչպես այնտեղ ներ
կայացված Մերձդնեստրի Մոլդովական
Հանրապետությունը (ԱՊՀ գոյության
ողջ ընթացքում), Աբխազական Հանրա
պետությունը (1992թ.-ից), Հարավային
Օսիան (1992թ.-ից), և Չեչնիան (մինչև
2000թ.)։ Այնինչ Հայաստանը ճանաչել է
Ադրբեջանը որպես անկախ պետություն՝
Ադրբեջանական ԽՍՀ սահմաններով։
ԱՊՀ Կանոնադրությունը Հայաստանը
վավերացրեց 1993թ. նոյեմբերի 9-ին10։
Գործողությունները, որոնք Հայաս
տանն իրականացրեց ԱՊՀ անդամակ
ցության ընթացքում, մեծ ազդեցություն

ունեցան հետխորհրդային տարածքում
ձևավորված նոր երկրների վերաբերյալ
միջազգային հանրության որոշումների
կայացման հարցում՝ փոխելով վերջին
ներիս կողմից նրանց հետ հարաբերութ
յունների վեկտորը։ ԽՍՀՄ փլուզումը և
դրա արդյունքում 15 անկախ պետութ
յունների ձևավորումը Եվրոպայում
հարց առաջացրեց, թե ինչ սկզբունքնե
րով պետք է ճանաչել այդ պետություն
ները։ Եվրախորհրդի կողմից մշակվեց
«Արևելյան Եվրոպայում և Խորհրդա
յին Միությունում նոր պետություննե
րի ճանաչման սկզբունքներ»11 փաս
տաթուղթը։ Համատեղ ընդունված այդ
փաստաթղթի մեջ, որը հաստատվեց
1991թ. դեկտեմբերի 16-ին Բրյուսելում,
նշված է, թե ինչ չափանիշների պետք է
համապատասխանի պետությունը, որ
պեսզի ճանաչվի Եվրոպայի կողմից։
Մի շարք սկզբունքների թվում, որոնք
նշված էին Արևելյան Եվրոպայի և նախ
կին Խորհրդային Միության տարած
քում պետությունների ճանաչման հա
մար, կային սկզբունքորեն կարևորները,
որոնց թվում. ... « -Հանրությունը և նրա
անդամ-պետությունները հաստատում
են Հելսինկյան եզրափակիչ ակտին և
Փարիզյան խարտիայի սկզբունքներին
իրենց հավատարմությունը և, հատկա
պես, ազգերի ինքնորոշման սկզբունքին,
- պարտավորվում են համաձայնութ
յունների միջոցով լուծել պետություննե
րի իրավահաջորդության և տարածքա
յին վեճերի հարցերը, այդ թվում՝ միջ
նորդ դատարանների միջոցով,
- չեն ճանաչում այն տրվածքը, որն
ագրեսիայի հետևանք է։ Նրանք հաշվի
են առնելու ճանաչման հետեւանքները
հարևան պետությունների համար»։
Գործնականում եվրոպական հան
րությունը ստիպված չեղավ կիրառել
այս սկզբունքները, քանի որ հետխորհր
դային տարածքում նոր ձևավորված
երկրները դրանց տվեցին ԱՊՀ շրջա
նակներում արտացոլված ճանաչման
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իրե՛նց գծապատկերները։ Եթե Հայաս
տանը ԱՊՀ դրույթներին Ադրբեջանի
համապատասխանության մասին վե
րապահում հայտներ, Ադրբեջանը իրա
վական հարթության մեջ միջազգային
ճանաչման հետ կապված լուրջ խնդիր
ների առջև կկանգներ, քանի որ հենց
այդ ժամանակաշրջանում իր պետութ
յան ողջ տարածքում էթնիկ զտումներ
էր իրականացնում և պատերազմ էր
վարում ԽՍՀՄ Սահմանադրությա
նը համապատասխան անկախություն
հռչակած Լեռնային Ղարաբաղի Հան
րապետության դեմ։ Բայց այդպիսի
խնդիր չառաջացավ։ 1992թ. փետրվա
րին Հայաստանն ու Ադրբեջանը անդա
մակցեցին ԵԱՀԽ-ին և ՄԱԿ-ին։ Միջազ
գային այս կառույցներին անդամակցե
լիս Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի
անդամակցության վերաբերյալ ո՛չ մի
առարկություն չհետևեց։ Այսինքն՝ իրա
վական առումով Հայաստանը այստեղ էլ
ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամ
բողջականությունը։ Հայաստանը կարող
էր ԵԱՀԽ-ին Ադրբեջանի անդամակցելու
վերաբերյալ առարկություններ հայտ
նել, քանի որ դա չէր համապատասխա
նում վերոնշյալ կետերին։ Նա Արցախի
հայերի դեմ պատերազմ էր վարում, և
այդ ժամանակ զանգվածային տեղահա
նումներն արդեն տեղի ունեցած փաստ
էին։ Այնուամենայնիվ, անդամակցելով
այս կառույցներին, Ադրբեջանը, օբյեկ
տիվորեն, իր ինքնիշխանությունն ու
տարածքային ամբողջականությունը
պաշտպանելու համար օրինական ուժ
կիրառելու իրավունք ստացավ։ Ճիշտ
է, նա վերոնշյալ բոլոր կառույցներում
պարտավորություն ստանձնեց այդ վե
ճերը լուծել խաղաղ ճանապարհով:
Այս իրավական ակտերին հետևեցին
ռազմական գործողությունները։ Ադր
բեջանը խախտեց ուժի կիրառումից
հրաժարվելու իր ստանձնած պարտա
վորությունները, սակայն պարտվեց պա
տերազմում։ 1993թ. ավարտին արդեն,
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Ադրբեջանի հանրապետության տա
րածքը բաժանված էր ռազմաքաղաքա
կան վերահսկողության երկու հատվա
ծի՝ Ադրբեջան և ԼՂՀ։ Տեղի ունեցավ էթ
նիկ սկզբունքով զտում. հայերը և ադր
բեջանցիները տեղափոխվեցին ամենքն
իրենց
սեփական
պետությունների
բանակների վերահսկողության տակ
գտնվող տարածքներ։ 1994թ. ստո
րագրված զինադադարի պայմանագիրը
հաստատեց նախկին Ադրբեջանական
ԽՍՀ տարածքում ստեղծված ռազմա
քաղաքական իրադրությունը, որը մինչ
օրս որակվում է որպես ստատուս-քվո։
ԼՂՀ տարածքը գտնվում է Ադրբեջանի
վերահսկողությունից դուրս, սակայն
այդ տարածքների նկատմամբ միջազ
գայնորեն ճանաչված իրավունքները
մնում են վերջինիս մոտ։ Հենց սա՛ է
կոնֆլիկտային հարաբերությունների
հիմքը։
Ներկա փուլում կրկին օրակարգային
է դարձել Հայաստանի ղեկավարության
կողմից 1991թ.-ին ընդունված որոշում
ների թեման։ Ներկա տեսքով տատուսքվոյի ձևավորման պարամետրերը մե
ծամասամբ կախված էին այն օրերի որո
շումներից։ Մինչ օրս, գնահատելով հա
կամարտության իրավիճակը, միջազգա
յին հանրությունը մատնանշում է հենց
այն հանգամանքը, որ ԼՂՀ-ն ճանաչված
չէ որևէ մեկի կողմից, այդ թվում՝ Հայաս
տանի։ Բացի դրանից, Ադրբեջանը պար
բերաբար իր գործողություններն արդա
րացնում է «օրինական ուժի կիրառման»
իր իրավունքով։ Պարզ է, որ 1991-ին
բոլոր այս հանգամանքները հաշվի չէին
առնվել։ Գերակայությունը տրվում էր
այլ հանգամանքների, որոնց իմաստն
այն ժամանակ բոլորովին պարզ չէր։
«Լեռնային Ղարաբաղ։ Խնդիր և հա
կամարտություն» իր ուսումնասիրութ
յան մեջ քաղաքագետ Սուրեն Զոլյանը,
ով1990-95թթ. ՀՀ Գերագույն խորհրդի
պատգամավոր էր և Արցախի հարցե
րով հատուկ հանձնաժողովի քարտու
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ղար, նշում է, որ ՄԱԿ-ին և ԵԱՀԽ-ին այդ
երկրների անդամակցությամբ «որոշակի
լավատեսություն և հույս առաջացավ, որ
միջազգային կառույցները Ղարաբաղի
հարցում կարող են անաչառ դատավորի
դեր ստանձնել։ Հավանաբար, այդ սպա
սումներն ամրապնդվում էին նաև պատ
մական նախադեպով, երբ 1919թ. Ազ
գերի Լիգան ձեռնպահ մնաց անդրկով
կասյան երեք հանրապետությունների
ճանաչումից այնքան ժամանակ, մինչև
նրանք բանակցությունների միջոցով
կարգավորեն միմյանց միջև տարած
քային վեճերը, իսկ սեփական ուժե
րով դրան հասնելու անհնարինության
դեպքում՝ ընդունել Ազգերի Լիգայի
կողմից ստեղծված արբիտրաժային
հանձնաժողովի որոշումը։ Սակայն
տվյալ դեպքում, բոլոր կողմերը հույս էին
կապել ԵԱՀԽ-ի արդյունավետ միջամ
տության հետ, որը խնդիրը լուծելու էր
«միջազգային իրավունքի սկզբունքների
համաձայն», որոնք յուրաքանչյուր կողմ
յուրովի էր պատկերացնում, ինչը բխում
է միջազգային իրավունքի բազմակող
մանիությունից»12։ Հայաստանի կողմից
նորանկախ ԼՂՀ-ի հետ հարաբերութ
յունների կառուցումը նույնպես հարթ
չէր ընթանում։ Նույն գրքում Զոլյանը
նկարագրում է. «ԼՂ Հանրապետութ
յան հռչակման փաստը, հանրաքվեն և
ԼՂՀ Գերագույն խորհրդի ընտրություն
ները, ինչպես նաև 06.01.1991թ. ԼՂՀ
ԳԽ կողմից ընդունված Անկախության
հռչակագիրը Հայաստանից պահանջում
էին սեփական դիրքորոշման հստակե
ցում։ Հոկտեմբերին հանրաքվեն և նա
խագահական ընտրություններն առանց
Լեռնային Ղարաբաղի, բացառապես
Հայկական ԽՍՀ տարածքում անցկաց
նելով և ԼՂԻՄ տարածքում ու Շահում
յանի շրջանում նմանատիպ հանրաքվե
ու ԳԽ ընտրություններ կազմակերպե
լով, Հայաստանն ու Ղարաբաղը, փաս
տացի, չեղարկեցին միավորման մասին
01.12.1989թ. որոշումը։ Սակայն ֆոր

մալ առումով, այն ուժի մեջ էր մնում։
1991թ. հունվարին ԼՂՀ ճանաչման և
միավորման որոշման չեղարկման շուրջ
սուր քաղաքական քննարկումներ ծա
վալվեցին, որոնք, ճիշտ է, հանրային
չէին՝ փակ բնույթ ունեին։ Եթե չհաշ
վենք լուսանցքային կուսակցություննե
րի ծայրահեղ դիրքորոշումները, որոնք
պնդում էին միավորման մասին նախկին
որոշման օրինականությունը, մեծամաս
նությունը հակվում էր ԼՂՀ ճանաչման
և նրա հետ տնտեսական-քաղաքական
դաշինքի կնքման որոշմանը, ինչը կփոխ
հատուցեր միավորման վերաբերյալ չե
ղարկված որոշումը։ Այս պայմաններում
նախագահն ու նրա շրջապատը ստիպ
ված եղան փոխզիջումային բանաձև ըն
դունել. Հայաստանը ձեռնպահ է մնում
ԼՂՀ անկախության ճանաչումից այն
քան ժամանակ, մինչև այն չճանաչվի այլ
երկրների կողմից, բայց այս դեպքում,
ինչպես հայտարարվեց արտաքին գոր
ծերի նախարարի կողմից, այս ուղղութ
յամբ աշխատանքները կդառնան ար
տաքին քաղաքական գլխավոր խնդիրը։
Միաժամանակ, Գերագույն խորհրդի
նախագահությունը խորհուրդ տվեց
ձեռնպահ մնալ Հայաստանի և Լեռնա
յին Ղարաբաղի միջև հարաբերություն
ների բնույթի մասին քննարկումներից,
որոնք մտցվել էին հերթական նստաշր
ջանի օրակարգ, այն պայմանով, որ իրա
վիճակի հստակեցման և ԵԱՀԽ-ին ու
ՄԱԿ-ին Հայաստանի անդամակցության
դեպքում այդ հարցը խորհրդարանում
կքննարկվի»…«Ավելի վաղ՝ 1989թ.-ին,
Հայաստանի Գերագույն խորհուրդն
ընդունել էր տարածքը Հայաստանին
միացնելու՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայ
համայնքի պահանջը։ Սակայն 1992թ.
փետրվարի 18-ին խորհրդարանի նա
խագահ Բաբկեն Արարքցյանի հետ հան
դիպման ժամանակ արցախահայության
պատվիրակությունը տեղեկացվեց, որ
1989թ. Հայաստանի և Լեռնային Ղա
րաբաղի միավորման մասին կայացրած
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որոշումը կարճ ժամանակ է ուժ ունեցել
և հետագայում կյանքի չի կոչվել։ Պարոն
Արարքցյանը ավելացրեց, որ Հայաս
տանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգա
վիճակը որոշելու լիազորություններ
չունի և մտադիր է ենթարկվել միջազ
գային իրավունքին»։
Այն հանգամանքը, որ միջազգային
հանրությունն ի սկզբանե գիտակցում
էր նախկին Ադրբեջանական ԽՍՀ տա
րածքում իրադրության բարդությունը,
պարզ է դառնում նրանից, որ 1992թ.
մարտի 24-ին Հելսինկիում կայացել է
ԵԱՀԽ լրացուցիչ հանդիպում, որտեղ
Ղարաբայան հակամարտության լուծ
ման մանդատ է տրվել, որի 8-րդ կետում
ասվում է. «Նախարարները համոզմունք
հայտնեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի
հարցով ԵԱՀԽ հովանու ներքո անցկաց
վելիք կոնֆերանսը ճգնաժամի կարգա
վորման նպատակով մշտական գործող
ֆորում կապահովի՝ հիմքում ունենալով
ԵԱՀԽ սկզբունքները, պարտավորութ
յուններն ու դրույթները։ Նախարար
ներն այդ կապակցությամբ ԵԱՀԽ նա
խարարների Խորհրդի գործող նախա
գահին խնդրեցին հնարավորինս շուտ
նման կոնֆերանս հրավիրել»13։ Բացի
դրանից, 9-րդ կետում արտաքին գործե
րի նախարարները համաձայնության են
գալիս, որ Մինսկում տեղի ունեցող այդ
կոնֆերանսին պիտի մասնակցեն Ադր
բեջանը, Հայաստանը, Բելառուսը, Գեր
մանիան, Իտալիան, Ռուսաստանի Դաշ
նությունը, ԱՄՆ-ն, Թուրքիան, Ֆրան
սիան, Չեխիայի ու Սլովակիայի Դաշ
նային Հանրապետությունը և Շվեդիան։
Լեռնային Ղարաբաղի ընտրովի և մյուս
ներկայացուցիչները՝ որպես շահագրգիռ
կողմի ներկայացուցիչներ, նախագա
հողի կողմից կհրավիրվեն կոնֆերան
սին՝ մասնակցող պետությունների հետ
խորհրդակցելուց հետո։ ԵԱՀԽ գործող
նախագահը կնշանակի Լեռնային Ղա
րաբաղի հարցով ԵԱՀԽ հովանու ներքո
անցկացվող կոնֆերանսի նախագահող։

Սրանք են փաստերը։ ԵԱՀԽ (ԵԱՀԿ)
Մինսկի խմբի առաջարկների էութ
յունն ի սկզբանե հանգում էր Լեռնային
Ղարաբաղի տարածքների նկատմամբ
իրավունքների բաշխման և առաջարկ
ված բանաձևերով համաձայնության
փնտրտուքի։ Բանակցային գործընթա
ցի սկզբնական փուլում քննարկումն
ընթանում էր բանակցությունների ձեւա
չափի և նախկին ԼՂԻՄ-ի ապագա կար
գավիճակի մասին։ Առաջարկվում էր
այդ կարգավիճակը որոշել Մինսկի կոն
ֆերանսի շրջանակում։ 1994թ. զինա
դադարի պայմանագրի ստորագրումից
հետո իրավունքի բաշխման բանաձևը
փոխվեց. ԼՂՀ վերահսկողության տակ
գտնվող տարբեր տարածքների տրվե
ցին տարբեր կարգավիճակներ։ Անփո
փոխ մնաց միայն ԼՂԻՄ նախկին տա
րածքի ապագա կարգավիճակի խնդիրը,
իսկ մյուս տարածքներն առաջարկվեց
վերադարձնել Ադրբեջանին։ Այդ մասին
է հավաստում նաև ռուսական հետա
խուզության նախկին ղեկավար Վյաչես
լավ Տրուբնիկովը։ «Հայկական կողմը
միշտ պնդել է և հիմա էլ հավաստիաց
նում է, թե հայկական ուժերի կողմից
յոթ շրջանների ազատումը ղարաբաղ
յան հակամարտության համապարփակ
լուծման բաղկացուցիչ մասն է… Ճիշտ է՝
2000-ականների սկզբին կողմերը, այնո
ւամենայնիվ, ընդհուպ մոտեցել էին հա
կամարտության լուծմանը։ 2000թ. ապ
րիլին մենք հանդիպեցինք Քի-Ուեսթում
(ԱՄՆ)։ Նախագահներ Ալիևն ու Քոչար
յանը նույնիսկ համաձայնեցրել էին խա
ղաղ համաձայանգրի կետերը»14։
Միայն 2007թ. Մադրիդյան սկզբունք
ների առաջարկների մեջ ամրագրվեց
նախկին ԼՂԻՄ բնակչության ինքնորոշ
ման՝ ոչնչով չսահմանափակված իրա
վունքը՝ պայմանով, որ որոշակի պա
հանջներ կկատարեն։ Ընդհուպ մինչև
2016թ. բանակցությունները դրական
արդյունքի չհանգեցրին, ավելին՝ Ադրբե
ջանը ապրիլին խախտեց զինադադարի
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պայմանագիրն ու ռազմական հարված
հասցրեց ԼՂՀ-ին։ Փաստացի, հակամար
տության կարգավորման հայկական ղե
կավարության կողմից որդեգրված հայե
ցակարգը հանգում էր «խաղաղություն
ամեն գնով» բանաձևին։ ԼՂՀ անկա
խության միջազգային ճանաչմանը հաս
նելու որևէ խոսակցություն չէր տար
վում։ Այդպիսի խոսակցությունները
կարգավորման խոչընդոտ էին համար
վում։ Այս մոտեցման մեջ բացակայում
էր մի կարևոր հանգամանքի գիտակցու
մը՝ օրինական ուժ կիրառելու իրավուն
քը տրված էր Ադրբեջանին15, սակայն
խաղադրույքը դրված էր այդ երկրի
կողմից խաղաղ ճանապարհով խնդիրը
լուծելու ստանձնած պարտավորության
վրա։ Գործնականում արդեն 1992թ.
Ադրբեջանը որոշեց, որ կարող է օգտվել
ռազմական ուժ կիրառելու իր իրավուն
քից16։ Արդյունքում Արցախյան առաջին
պատերազմը անցավ առանց միջազգա
յին հանրության միջամտության ևերկու
կողմերի համար հանգեցրեց տասնյակ
հազարավոր զոհերի։ Այդ պատերազմի
արդյունքում էլ ձևավորվեց ներկայիս
ստատուս-քվոն։ Մինչ օրս այդ կանխադ
րույթն առանցքային է Ադրբեջանի դիր
քորոշման մեջ։ Դրա վկայությունն է Ադր
բեջանի արտաքին գործերի նախարար
Մամեդյարովի ելույթը ՄԱԿ-ի 70-ամ
յակին նվիրված Գլխավոր ասամբլեա
յի հոբելյանական նստաշրջանում։ Ըստ
նրա. «Եթե Լեռնային Ղարաբաղի հա
կամարտության կարգավորման ուղ
ղությամբ հայ-ադրբեջանական բանակ
ցային գործընթացն արդյունավետ չլինի,
այսինքն՝ Հայաստանի զինված ուժերը
առանց նախապայմանների ու ամբող
ջությամբ չլքեն գրավված ադրբեջանա
կան տարածքները, մենք, միջազգայ
նորեն ճանաչված սահմաններում, մեր
ինքնիշխանությունն ու տարածքային
ամբողջությունն ապահովելու նպատա
կով ստիպված կլինենք օգտվել ինք
նապաշտպանության մեր անքակտելի

իրավունքից, ինչը երաշխավորված է
ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվա
ծով»17։ Միաժամանակ հատկանշական
է, որ ԼՂՀ անկախության ճանաչման
հարցը հայաստանյան քաղաքականութ
յան օրակարգ չմտավ նույնիսկ Ադրբե
ջանի պարտությունից հետո։
ԼՂՀ անկախության ճանաչման խնդրի
նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվեց
միայն 2008թ., երբ միակողմանի ճանաչ
վեցին Կոսովոյի, Աբխազիայի և Օսիայի
անկախությունները։ 2008թ. հոկտեմբե
րի 17-ին Երևանում հրավիրված հանրա
հավաքի ժամանակ նախկին նախագահ
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի ԱԺին հորդորեց ճանաչել ԼՂՀ անկախութ
յունը, որպեսզի հակամարտությունը մի
ջազգային գործընթացներից դուրս չթող
նեն18։ Մինչդեռ երկրի ղեկավարությունը
հայտարարեց, որ կճանաչի ԼՂՀ-ն, եթե
Ադրբեջանը լայնածավալ պատերազմ
սկսի։ Այս մասին Հայաստանի նախա
գահ Սերժ Սարգսյանը առաջին անգամ
հայտարարեց 2011թ. Աստանայում անց
կացվող ԵԱՀԿ գագաթաժողովի ամբիո
նից։ Վերջին տարիներին ԼՂՀ անկախութ
յունը ճանաչել են ԱՄՆ մի շարք նահանգ
ներ, Ավստրալիայի Նոր-Ուելս նահանգը։
2017թ. ՀՀ պաշտպանության նախարար
Վիգեն Սարգսյանը հայտարարեց, որ ԼՂՀ
հակամարտության
հանգուցալուծման
եղանակը նրա միջազգային ճանաչումն է։
ԼՂՀ ճանաչման թեմային անդրա
դառնալը, անկասկած, վկայում է այն
մասին, որ Հայաստանի քաղաքական
դասը նման մոտեցումը սկսել է դիտար
կել որպես ստատուս-քվոն փոխելու ճա
նապարհ։ Ճանապարհ, որ կասկածի
տակ է դնում հակամարտության լուծ
ման համար օրինական ուժ կիրառե
լու՝ Ադրբեջանի մենաշնորհային իրա
վունքը։ ԵԱՀԿ կողմից ստատուս-քվոյի
փոփոխման 23 տարի կիրառվող բա
նաձևը, եթե նույնիսկ կասկածի տակ չի
դրվում, ապա գնալով ավելի քիչ վստա
հություն է ներշնչում։ Մինչդեռ հայաս
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տանյան հանրությունը, որը սովորել
է ԵԱՀԿ կիրառվող մոտեցումներին,
քաղաքական դասի նոր առաջարկնե
րին տարբեր վերաբերմունք է ցուցա
բերում։ «Խաղաղություն ամեն գնով»
բանաձևը դեռևս համոզիչ է թվում նա
խորդ դարի 20-ականների պատմական
ավանդույթներով
դաստիարակված
հանրության որոշակի խավի համար։
Դա մի ժամանակաշրջան է, երբ հայ ժո
ղովուրդը կանգնել էր ոչնչացման վտան
գի առջև։ «Ցեղասպանության համախ
տանիշը»` որպես պատմական վախի
և հանրային գիտակցության մեջ կեղծ
եզրահանգումների ու համոզմունքնե
րի հետևանք, դեռևս հաղթահարված
չէ։ Նույնիսկ ամենաինտելեկտուալ գոր
ծիչները կոչ են անում հաշտվել կարգա
վորման հայ ժողովրդին առաջարկված
բանաձևերի հետ և ենթարկվել միջազ
գային հանրության պահանջներին։ Ըստ
էության, հակամարտության կարգա
վորման խնդիրը միջազգային հանրութ
յանը փոխանցելու գաղափարը ցայսօր
օրակարգային է։
1990-ականների սկզբին, երբ մի
ջազգային կարգի մասին քաղաքական
գործիչների գիտակցությունը ձևավոր
ված էր «սառը պատերազմի» տրամա
բանության մեջ, բավական համոզիչ էր
թեզն այն մասին, որ ԼՂՀ ճանաչման
հարցում հայ ժողովուրդը դաշնակիցներ
չունի։ Նույնքան համոզիչ էր թվում նաև
այն թեզը, որ կովկասյան տարածաշր
ջանում պատմականորեն ձևավորված
ստատուս-քվոն չի կարող փոփոխվել։
«Խաղաղություն ամեն գնով» թեզը
դիտարկվում էր որպես Հայաստանի
թրքալեզու հարևանների հետ բնակա
նոն հարաբերությունների հաստատման
միակ ճանապարհ։ Նման մոտեցումը այ
լընտրանքներ չէր ճանաչում։ Համապա
տասխանաբար՝ Լեռնային Ղարաբա
ղում ձևավորված նոր ստատուս-քվոն
դիտարկվում էր որպես հայ ժողովրդի
անվտանգության սպառնալիք։

Ներկայումս խոսվում է ստատուս-քվո
յի պահպանման անթույլատրելիության,
իսկ նրա պահպանման դեպքում՝ վտան
գի մասին, այսինքն՝ դրա հաղթահար
ման համար ելքեր են փնտրվում։ Համա
պատասխանաբար՝ ունենք հետևյալը.
միջազգային հանրությունը պնդում է, որ
տվյալ հակամարտությունը ռազմական
լուծում չունի, դրան զուգահեռ գնալով
ավելի քիչ մարդ է հավատում, որ կար
գավորումը հնարավոր է տեղի ունենա
կողմերի միջև համաձայնության հասնե
լու միջոցով։ Դեռևս լրջորեն չի դիտարկ
վում երրորդ մոտեցումը՝ ստատուս-քվո
յի փոփոխությունը՝ Ադրբեջանին ԼՂՀ-ի
նկատմամբ օրինական ուժի կիրառման
իրավունքից զրկելու միջոցով։ Այս մոտե
ցումը կենսակոչելու ճանապարհին խո
չընդոտներ չունի՝ այն ԼՂՀ միջազգային
ճանաչման ճանապարհն է։ 2016թ. ապ
րիլյան պատերազմից հետո այս ճանա
պարհի մասին սկսեցին խոսել միջազ
գային ասպարեզում։ Հայաստանում ևս
այս թեման քննարկվում է, սակայն իրա
կան քաղաքականության մեջ տակավին
տեղաշարժ չկա։
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
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1

Անկախ Պետությունների Համագործա
կցության մասին Համաձայնագիր http://
cis.minsk.by/page.php?id=176

2

ԱՊՀ ստեղծման պատմությունը http://
files.scho ol-colle ction.edu.ru/ dlrsto
re/0a374fee -0260-0a4a -1896-3202c
a3d2b5f/1012629A.htm

3

Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհո
ւրդ եւ Լեռնային Ղարաբաղի Ազգային
խորհուրդ։ Որոշում։ http://www.arlis.
am/Do cumentView.a spx?docid=3153.
Առաջին կետում ասված է, որ Հայաս
տանի ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը
ճանաչել է 1988 փետրվարի 20-ին ԼՂԻՄ
շրջանային խորհրդի կողմից հաստատ
ված ինքնորոշման փաստը։ Երրորդ
կետում ասվում է, որ երկու Խորհուրդն
երը հռչակում են Հայկական ԽՍՀ-ի և

Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները և դրա փոփոխության հնարավորությունները

org/zolyan/nf-ru/karabakh/6.html

Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորու
մը: Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության
վրա տարածվում են Հայկական ԽՍՀ-ի
քաղաքացիությանիրավունքները:
4

ՀՀ Անկախության հռչակագիր։ http://
www.gov.am/am/independence/

5

Алма-атинская Декларация
minsk.by/page.php?id=178

6

Անհրաժեշտ է նշել, որ Ադրբեջանն իր
անկախությունը հռչակել է 1922թ․-ին
ՍՍՀՄ և Թուրքիայի միջև կնքվ
ած Ղարսի, այնուհետև՝ Մոսկովյան
պայմանագրերով հռչակված սահմանն
երում։ Հետագայում Վրաստանը, հիմնվ
ելով միջազգային իրավունքի վրա, այդ
պայմանագրերը չճանաչեց։ Հայաստանն
ու Ադրբեջանը մինչ այժմ ղեկավարվում
են այդ պայմանագրերիդրույթներով։

7

ԱՊՀ ստեղծման մասինՀամաձայնագրի
արձանագրություն
http://cis.minsk.by/
reest r/ru/in dex .html# reestr/view/text?d
oc=6

http://cis.

8	Անկախ Պետությունների Համագործա
կցություն (ԱՊՀ) https://ru.wikipedia.org/
wiki/Содружество_Независимых_Государств
9

Հանձնարարել
Հայաստանի
Հա
նրապետության
Գերագույն
խորհ
րդի արտաքին հարաբերությունների
հարցերի, անկախ պետականության
հաստատման
և
ազգային
քա
ղաքականության հարցերի մշտական
և Արցախի հարցերի հատուկ հանձնա
ժողովներին՝ մշակել և Հայաստանի
հանրապետության Գերագույնխորհրդի
հաստատմանը ներկայացնել Անկախ
պետությունների համագործակցության
ստեղծման
համաձայնագրի
վերա
պահումների վերաբերյալ առաջարկու
թյուններ։

10 О толковании по запросу о применении
положений соглашений и других актов
Содружества.
http://hrlibrary.umn.edu/
russian/cis/Rciscourt2.html
11 Արևելյան Եվրոպայում և Խորհրդային
միությունում նոր պետությունների ճան
աչման սկզբունքները http://docs.cntd.
ru/document/901888683
12	Сурен Золян.Нагорный Карабах. Пробл
ема и конфликт. http://armenianhouse.

35

13 ԵԱՀԽ Խորհրդի 1992թ. մարտի 24-ի
հելսինկյան լրացուցիչ հանդիպում։.
http://www.osce.org/ru/mc/29125?downl
oad=true
14	Вячеслав Трубников. Интервью 18 мар
та 2017 года. http://webarchive.su/undef
erred-alliable-badmintons/swallowtail
15 ՄԱԿ-ի
Կանոնադրության
51-րդ
հոդվածի համաձայն՝ «Սույն Կանոն
ադրությունը ոչնչով չի խաթարում
անհատական
կամ
հավաքական
ինքնապաշտպանության անկապտելի
իրավունքը Միավորված ազգերի կազ
մակերպության որևէ անդամի հարձակ
ման ենթարկվելու դեպքում, քանի
դեռ Անվտանգության խորհուրդը չի
ձեռնարկի միջազգային խաղաղության
ու
անվտանգության պահպանման
միջոցառումներ»։
16	ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 51-րդ կետի
համաձայն։
17 Э. Мамедъяров. Азербайджан воспо
льзуется правом на восстановление
территориальной целостности в случае
безрезультатности переговоров. http://
ww w.trend.az/az erbaijan/kar abak h/2 4
38778.html
18 Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը2008թ․հ
ոկտեմբերի 17-ին հրավիրված հանրահ
ավաքում . «5. Նկատի ունենալով այն
մտահոգիչ հանգամանքը, որ Կոսո
վոյի, Աբխազիայի եւ Հարավային Օսի
այի անկախության ճանաչումից հետո
Ղարաբաղի հարցը, որոշակի առումով,
դուրսէմնում սառեցվածհակամարտու
թյունների լուծման ընդհանուր գործըն
թացից, թերեւս ժամանակն էմտածել այն
մասին, որ Հայաստանի Հանրապետո
ւթյան Ազգային Ժողովը հանդես գա
Լեռնային Ղարաբաղի անկախության
ճանաչման նախաձեռնությամբ։ Սերժ
Սարգսյանը պարտավորված չպետք է
լինի արձագանքելու այդ նախաձեռնո
ւթյանը, բայց մի կողմից ունենալով
խորհրդարանի որոշումը, իսկ մյուս կող
մից՝ առկախ թողնելով նրա վավերաց
ումը, նա արտաքին ճնշումները դիմա
կայելու եւ խուսանավելու մեծ հնարավո
րություններ կստանա առաջիկա բանա
կցություններում»։ http://levonpresident.
am/?catID=20&contID=377

ԿԱՐԱՊԵՏ ԿԱԼԵՆՉՅԱՆ

Karapet Kalenchyan

пы ОБСЕ. Условием реализации этой
концепции является требование сохранения условий трехсторонних (Армения,
Нагорный Карабах, Азербайджан) договоров о режиме перемирия, заключенных в 1994-95 годах.
В работе представлены истоки формирования статус-кво вокруг нагорнокарабахского конфликта и рассматриваются причины его формирования в
том виде, в каком сейчас находится эта
проблема.

The Sources of the Formation of the
Artsakh Status Quo and Possibilities
for Changing It
The article analyzes the reasons and
sources of the formation of the Artsakh
status quo, which exists for 25 years. The
author concludes that the “peace at any
cost” formula is persuasive to particular
layer of society brought up in the spirit of
the historical traditions of the 1920s, at
a time when our nation was undergoing
great trials. “Genocide syndrome” as a
result of historical fear and false conclusions and beliefs reinforced in the social
consciousness still exists. Even many
figures with high intellectual abilities are
calling to put up the regulation resolutions
proposed to the Armenian people and to
subject the demands of the international
community. Basically, the idea to transfer
the issue of the conflict regulation to the
international organizations is still relevant.

Карапет Каленчян
Истоки формирования статус-кво
Арцаха и возможности его изменения
За последние годы, особенно после
апрельской войны 2016 года в Нагорном Карабахе, в международной дипломатии и внутриполитической жизни Армении проблема Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) все более сводится к тезису «о неприемлемости статускво и необходимости его изменения», а
также, к утверждению о том, что «конфликт не имеет военного решения».
Формально, концепция предлагаемого
изменения представлена в виде предложений сопредседателей Минской груп36

Անհատի եւ գաղափարախոսության հանրային ընկալումները

Անհատի եւ գաղափարախոսության հանրային ընկալումները
Անհատի դերը քաղաքական մտքի
չափումներում
Պատմության վերաբերյալ ձեւավոր
ված ծայրահեղ իդեալիստական մոտե
ցումները լրջորեն խաթարում են ըն
թացիկ կյանքի կառուցման եւ կազմա
կերպման միտումները: Քանզի այդ մո
տեցումներն օգտագործվում են որպես
քարոզչական յուրօրինակ մեխանիզմ,
որի առաջնային նպատակն է ձեւախե
ղել պետության ներկայի ու ապագայի
վերաբերյալ հանրության քաղաքական,
մշակութային, հոգեբանական պատկե
րացումները:
Մասնավորապես՝ պատմական գոր
ծընթացների բնականոն ընթացքի հա
մար որպես առաջնային շարժիչ ուժ
դիտարկվում են բացառապես անհատ
ները:
Օրինակ՝ հաճախ է հիշատակվում, որ
Նժդեհը կամ Անդրանիկը փրկեցին Հա
յաստանը եւ հայ ժողովրդին: Կամ հա
կառակը՝ Պետրոս Գետադարձը, Վասակ
Սյունին, Մերուժան Արծրունին դավա
ճանության արդյունքում կործանեցին
հայ ժողովրդին: Իսկ եթե ինչ-որ մեկը
փրկել է, ապա պետք է նորից փրկի,
բայց չի բացառվում, որ դարձյալ կարող
է լինել դավաճանություն, որի պատճա
ռով հանրությունը նորից կկորցնի պատ
մական պահը:
Խոստովանենք, որ պարզունակ է
հնչում, երեւի թե այդպես էլ կա, բայց, ին
չեւիցե, անցնենք բուն թեմայի քննարկ
մանը:
Իհարկե, անհատները մեծ դեր են
խաղացել մարդկության պատմության
ընթացքում, նույնիսկ այս կամ այն գոր
ծընթացների վրա ունեցել են վճռական
ու վերջնական ազդեցություն: Առնոլդ
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Պատմաբան, հրապարակախոս
Ներածություն
Սույն հոդվածը նվիրված է հայ հան
րության գաղափարական ընկալումնե
րում առաջնային նշանակություն ունե
ցող երկու կարեւորագույն խնդիրների՝
անհատի դերին ու նշանակությանը եւ
ազգային գաղափարախոսություն կոչ
ված երեւույթին:
Առաջին ենթավերնագրի ներքո՝ որ
պես ուսումնասիրության թիրախ, դի
տարկվում է անհատը՝ իբրեւ հանրութ
յանն առաջնորդող գլխավոր շարժիչ ուժ,
իսկ երկրորդում խոսվում է Հայաստա
նում համընդհանուր, ամբողջատիրա
կան գաղափարական միջավայր ստեղ
ծելու միտումների մասին:
Ընդհանրապես՝ անհատի ու գաղա
փարախոսության հանրային ընկա
լումները խիստ աղճատված են, ինչն էլ
հանգեցնում է քաղաքական, մշակու
թային եւ հոգեբանական ծանրագույն
հետեւանքների: Հոդվածի նպատակն
է գիտահանրամատչելի եւ հրապարա
կախոսական լուսաբանմամբ մատուցել
այդ աղավաղված պատկերացումները:
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Թոյնբին գեղարվեստական հրաշքի եւ
անհատի մասին խոսելիս նշում է, որ
այդ հրաշքն արարող մարդիկ ապահո
վում են իրենց հանրության աճը, նրանք
ավելին են, քան պարզապես մարդ լի
նելը, քանզի նրանց տրված է անել այն,
ինչ մյուսներն ընկալում են իբրեւ հրաշք:
Նրանք որոշ իմաստով գերմարդ են եւ՝
առանց փոխաբերության: Նույն համա
տեքստում Անրի Բերգսոնը գրում է, թե
թռիչքը տեղի է ունենում, երբ հասարա
կությունը փորձարարության որոշում
է կայացնում: Դա նշանակում է, որ հա
սարակությունը կամ տոգորվել է որեւէ
համոզմունքով, կամ ինչ-որ մեկը ցնցել
է նրան, բայց հատկապես՝ ինչ-որ մեկը:
Սակայն որքան էլ անհատների դերը
վճռական ազդեցություն ունենա, այնո
ւամենայնիվ, մարդկության պատմութ
յան ընթացքն էապես կապված է եղել
տարաբնույթ այլ գործոնների հետ եւս,
դրանք են՝ տնտեսություն, կլիմա, աշ
խարհագրական միջավայր, քաղաքա
կան ինստիտուտներ եւ այլն: Այսինքն՝
մարդու գործունեության թիրախավո
րումը կարող է կապված կամ պայմա
նավորված լինել վերոհիշյալ գործոն
ներով, որոնց առանձին կամ համալիր
ներգործության արդյունքում, անհատի
կամքից անկախ, իրադարձությունների
ընթացքն անխուսափելիորեն կարող է
փոփոխվել: Սա նշանակում է, որ անհա
տի գործոնը պետք է փոխկապակցված
լինի քաղաքական, տնտեսական, մշա
կութային ինստիտուտների ձեւավոր
ման եւ բնականոն գործունեության հետ,
որտեղ հստակ սահմանված լինեն խաղի
կանոնները, ինչպես նաեւ առաջադրված
լինեն երկարաժամկետության ու շարու
նակականության խնդիրները:
Եթե անհատների կողմից ձեւավոր
ված վերոհիշյալ ինստիտուտները կամ
խաղի կանոնները երկարաժամկետ
շարունակականություն չեն երաշխավո
րում, ապա անհատի նշանակությունը
չեզոքանում է, քանզի համակարգն այդ

դատապարտված է կործանման: Այ
սինքն՝ եթե խնդիրը դիտարկենք Բերգ
սոնի՝ վերը նշված մտքի տրամաբանութ
յան մեջ, ապա անհատները ձեւավորում
են ինստիտուտներ, սահմանում խաղի
կանոններ, եւ հանրությունը թռիչք է ար
ձանագրում, իսկ այդ թռիչքի երկարա
ժամկետությունը պայմանավորված է
ինստիտուտների կենսունակությամբ եւ
պարբերաբար բարեփոխվելու միտու
մով: Օրինակ՝ Արտաշեսյան թագավո
րության անկումից հետո Մեծ Հայքում
ստեղծվել էր այնպիսի մի իրավիճակ,
երբ չկար թագավոր, բայց քաղաքական
ինստիտուտները գործում էին անխա
փան եւ դրանց համալիր ներգործության
արդյունքում հնարավոր եղավ չեզոքաց
նել արտաքին մարտահրավերները, այն
է՝ Հռոմը եւ Պարթեւստանը չկարողա
ցան կործանել պետական համակարգը:
Թեմայի շրջանակում խիստ արդիա
կան է դիտարկել ԱՄՆ-ի եւ Խորհրդային
Միության օրինակը եւ խնդրի վերաբեր
յալ նրանց համապատասխան մոտե
ցումները: ԱՄՆ հիմնադիր հայրերը՝ Թ.
ՋԵֆֆերսոնը, Ջ.Ադամսը, Ջ.Վաշինգտո
նը, ստեղծեցին այնպիսի համակարգ,
որն անկախ տարաբնույթ անհատների
ներգործությունից, շարունակական է,
ունի երկարաժամկետ հեռանկարներ եւ
բարեփոխվելու, փոխակերպվելու շղթա
յական միտումներ: Մինչեւ օրս ԱՄՆ-նու
նեցել է 45 նախագահ, որոնք որդեգրել
են սեփական կամ թիմային մոտեցում
ները եւ ոչ միշտ՝ պետության շահերից
բխող, բայց կենսունակ ինստիտուտնե
րի առկայությամբ այդ մոտեցումները
սահմանափակվել են եւ հնարավորութ
յուն ստեղծել ճգնաժամային իրավիճակ
ներից դուրս գալու համար:
ԽՍՀՄ-ում կատարվել է ճիշտ հա
կառակը, այսինքն՝ ինստիտուտների
գործունեությունն է սահմանափակվել
անհատներով, ինչի արդյունքում համա
կարգն ամբողջությամբ խարսխվել է մեկ
անհատի հեղինակության եւ ազդեցութ
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յան վրա, իսկ ինստիտուտներն աստի
ճանաբար կորցրել են իրենց կենսունա
կությունը, դերն ու նշանակությունը: Վ.
Լենինը, Ի.Ստալինը ապահովեցին հան
րության թռիչքը, սակայն չսահմանեցին
երկարաժամկետ խաղի կանոններ: Եվ
որպես վերջնարդյունք՝ ուժեղ անհատի
մահվանից կամ չեզոքացումից հետո
համակարգն աստիճանաբար լճանում
է, բարեփոխվելու փորձ է կատարում եւ
ձախողվելուց հետո կործանվում:
Սառը պատերազմում Խորհրդային
Միության պարտության պատճառները
բազմազան եւ բազմաբնույթ էին, բայց
հիմնական պատճառը, թերեւս, երկու
հակամարտող կողմերի կառավարման
համակարգերի ու ինստիտուտների
որակական տարբերությունն էր: Փոր
ձը ցույց է տալիս, որ անհատի հեղինա
կության վրա խարսխված ամբողջատի
րական կամ ավտորիտար համակարգը
չի կարող երկարատեւ պայքար մղել
ժամացույցի ճշգրտությամբ գործող ժո
ղովրդավարական համակարգի դեմ:
Նույնը կարող ենք ասել Իրաքի կամ Լի
բիայի դեպքում: Մ.Քադաֆին եւ Ս.Հու
սեյնը ստեղծեցին տարածաշրջանային
հզոր պետություններ, բայց վերջինների
չեզոքացումից հետո Իրաքն ու Լիբիան
հայտնվեցին կործանման եզրին, քանի
որ չկային ինստիտուտներ, չկային խաղի
կանոններ, այլ կային հզոր անհատներ:
Թերեւս թեմայի շուրջ անվերջ կարելի
է խոսել, բայց այժմ փորձենք դրա տի
րույթում դիտարկել Հայաստանի արդի
իրավիճակը՝ փորձելով առանձնացնել
շարադրանքի սկզբում նշված եւ Հայաս
տանում կիրառվող քարոզչական մեխա
նիզմները, որոնք կապված են անհատի
ներգործության հետ:
Սկսենք նրանից, որ Հայաստանում
ինստիտուտները ԽՍՀՄ-ի օրինակով
ստորադասված եւ սահմանափակված
են անհատի կամքով եւ քմահաճույքով:
Իսկ քաղաքական դաշտն առհասարակ
բաղկացած է ոչ թե քաղաքական ուժե
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րից, այլ անհատներից: Այս տրամաբա
նությունից ելնելով՝ հանրության մեջ
կարծրացել է այն մտայնությունը, թե
երկրին ուժեղ առաջնորդ է պետք, որը
միջնադարյան գահակալի մոտեցում
ներով, այսինքն՝ որպես բարի կամքի
դրսեւորում, Աստծո ողորմածությամբ
ժողովրդին կառաջնորդի դեպի փրկութ
յուն: Մյուս կողմից՝ դպրոցներում, հա
մալսարաններում, բանակում մշտապես
քարոզվում է այն գաղափարը, թե հայ
ժողովրդին միշտ ինչ-որ մեկը փրկել է, եւ
այդ մտակաղապարի տրամաբանութ
յամբ հիմա նույնպես պետք է փրկի:
Այս պատկերացումներն այնքան ար
մատացած են, որ պարզ մարդիկ հա
ճախ են դնում հետեւյալ հարցադրումը.
ո՞վ պետք է փոխարինի Սերժ Սարգսյա
նին. չէ՞ որ դաշտում չի նշմարվում որեւէ
այլ խարիզմատիկ առաջնորդ: Այսպի
սի պայմաններում Սերժ Սարգսյանի
առաջնորդությամբ Հայաստանի Հան
րապետությունում հաստատվել է ավ
տորիտար վարչակարգ, որտեղ կենտ
րոնում հենց ինքը՝ հանրապետության
նախագահն է: Վերջինս հաստատել է
բացարձակ մենիշխանություն՝ բացառե
լով իշխանությունների տարանջատման
սկզբունքը: Արդյունքում մշուշոտ են պե
տության երկարաժամկետ զարգացման
հեռանկարները, բացառված են համա
կարգային բարեփոխման միտումները
եւ, ի վերջո, վտանգված է պետության
շարունակականության խնդիրը, քանզի
ինստիտուտներն ու խաղի կանոնները
սահմանափակված են անհատի կամքով
եւ քմահաճույքով: Եթե Սերժ Սարգսյա
նի իշխանությունը սահմանափակված
լիներ համապատասխան ինստիտուտ
ների ներգործությամբ, ապա հնարավոր
է՝ Հայաստանը ժամանակին չհայտնվեր
ԵԱՏՄ-ում, հնարավոր է՝ չլիներ նաեւ
Ռուսաստանի հետ համատեղ ՀՕՊ հա
մակարգ ստեղծելու նախագիծը, քանզի
նախագահի որոշումը կհանդիպեր ինս
տիտուցիոնալ դիմադրության:

ԿԱՐՊԻՍ ՓԱՇՈՅԱՆ

Բերենք պատմական մեկ օրինակ եւս.
Առաջին աշխարհամարտից հետո Վուդ
րո Վիլսոնը աշխարհի ամենաազդեցիկ
անհատներից մեկն էր, Եվրոպայում եւ
Մերձավոր Արեւելքում ԱՄՆ-ի ակտիվ
ներգրավվածության կողմնակիցը եւ,
ըստ էության, արտաքին քաղաքակա
նությունը կառուցում էր համապատաս
խան դրույթների հիման վրա: Բայց աշ
խարհում այդքան մեծ ազդեցություն
ունեցող անհատը չկարողացավ կյանքի
կոչել իր գաղափարները եւ քաղաքա
կան դիակի կարգավիճակով հեռացավ
քաղաքականությունից, քանզի սահմա
նափակված էր ինստիտուտներով եւ չէր
կարող շրջանցել դրանք: Արդյունքում
ԱՄՆ-ը որդեգրեց ինքնամեկուսացման
եւ եվրոպական գործերին չմիջամտելու
քաղաքականություն:
Ինչպես
Խորհրդային
Միության
օրինակով նշեցինք, որ անհատի վրա
խարսխված ամբողջատիրական կամ
ավտորիտար համակարգը չի կարող եր
կարաժամկետ հակամարտության մեջ
հաղթող դուրս գալ, քանզի չունի ներքին
հենարան, այնպես էլ Հայաստանը մեկ
անհատի որոշումներով չի կարող հաղ
թանակած դուրս գալ Ադրբեջանի դեմ
առճակատման մեջ եւ, առհասարակ, ի
զորու չէ դիմագրավել արտաքին մար
տահրավերներին:
Հատկապես զավեշտական է, երբ
հանրության պատմական ճգնաժամա
յին շրջափուլերը փորձում են կապել
ինչ-որ անհատների դավաճանության
հետ: Այս համատեքստում նույնպես գե
րագնահատելով անհատի դերը՝ իշխա
նությունները քարոզչական տիրույթում
իրենց քննադատողներին հաճախ ներ
կայացնում են որպես դավաճան, որոնց
քննադատությունն, իբր, կարող է ուրա
խացնել թուրքին, «ջուր լցնել նրա ջրա
ղացին» եւ կործանել պետությունը:
Այսպիսով՝ այն մտայնությունը, թե
իբր հայ ժողովրդին ինչ-որ մեկը փրկել
է, պարզ քարոզչական հնարք է՝ նոր

փրկիչների ստեղծման եւ ամրապնդման
համար գաղափարական հիմքեր ձեւա
վորելու նպատակով: Հանրության պատ
մական ընթացքը անհատների եւ նրանց
ստեղծած ինստիտուտների փոխգոր
ծակցության համալիր ամբողջությունն
է, եւ ներկան ու ապագան եւս պետք է
կառուցել հենց այս օրինաչափության
շրջանակներում: Հանրությունն ինքն է
ըստ իր փորձառության որոշում կայաց
նելու, իհարկե՝ որոշակի անհատների
ներգործության արդյունքում:
Ազգի դեմ ազգային գաղափարախո
սություն
Վերջին ժամանակներում Հայաստա
նում տարածում են ստացել ֆաշիս
տական գաղափարները: Շղթայական
տրամաբանություն ունեցող այս խմո
րումներն անշուշտ հրահրվում են իշխա
նությունների եւ իշխանամետ «վերլու
ծաբանների» կողմից:
Խնդիրն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը
փորձում է Հայաստանում հաստատել
միահեծան ամբողջատիրական համա
կարգ: Այդ ուղղությամբ առաջնային
պլան են մղվում տիրապետող գաղա
փարախոսության հաստատման հրա
մայականը եւ այդ գաղափարախոսութ
յան տիրույթում չգտնվող ուժերին ու ան
հատներին լուսանցքից դուրս թողնելու,
ակտիվ թատերաբեմից չեզոքացնելու
անհրաժեշտությունը: Մեխանիզմը շատ
պարզ է. ՀՀԿ-ի գաղափարախոսութ
յունն «ազգային» է, իսկ դրա հակառա
կորդներն «ապազգային տարրեր» են:
Բայց իշխանությունների ինքնադր
սեւորման միակ շարժիչ ուժը ՀՀԿ-ն չէ:
Կան անհայտ ծագման բազմաթիվ ու
ժեր եւ անհատներ, որոնք առաջնային
պլան են մղում Հանրապետականի շա
հերն ու գաղափարախոսությունը՝ ներ
կայանալով որպես անկախ, ինքնուրույն
ուժեր: Մարտավարության հիմքում ըն
կած է այն հանգամանքը, որ իշխող կու
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Անհատի եւ գաղափարախոսության հանրային ընկալումները

սակցությունն արժեզրկված է եւ նրա
մատուցած գաղափարական դրույթ
ները չեն կարող որեւէ կերպ հասնել
հասարակությանը, ուստիեւ այդ գոր
ծը ստանձնել են քարոզչական գործա
ռույթներ ունեցող լրատվամիջոցները,
վերոնշյալ անհայտ ծագման ուժերն ու
անհատները: Սրանց գործունեության,
հրապարակային ելույթների առաջնա
յին թիրախը ազգային արժեքներն են,
իսկ ավելի ստույգ՝ դրանց աղավաղված
մատուցումը: Այս հիմնադրույթների վրա
կառուցված խոսքը հասարակության
համար չափազանց գայթակղիչ է, քան
զի մարդկանց այն սրտամոտ է թվում:
Եվ, իսկապես, միջին վիճակագրական,
ապաքաղաքական եւ, միգուցե, ոչ այն
քան կրթված քաղաքացու համար ինչո՞ւ
պետք է հարազատ չլինեն Տիգրան Մե
ծի, ազգի, Նժդեհի, եկեղեցու մասին քա
րոզչական տեքստերը: Հենց այդ հարա
զատության ու գայթակղության տիրույ
թում էլ նրանք ընկնում են Սերժ Սարգս
յանի անտեսանելի ծուղակը՝ դառնալով
վերահսկելի ու հեշտ կառավարելի:
Եվ այսպես՝ ամբողջատիրական,
ֆաշիստական համակարգի գաղափա
րական հենքն են դառնում Գարեգին
Նժդեհի գրվածքներն ու Հայ Առաքելա
կան եկեղեցու վարդապետությունը: Ամ
րագրենք. Գարեգին Նժդեհը ֆաշիստ չէ,
նրա գրվածքները՝ որպես համակարգա
յին դրսեւորում, ֆաշիստական չեն, Հայ
Առաքելական եկեղեցին նույնպես զուտ
կրոնական-ազգային կառույց է: Բայց
Նժդեհի գաղափարների վրա չափա
զանց մեծ ազդեցություն է ունեցել Բենի
տո Մուսոլինիի «Ֆաշիզմի դոկտրինը»:
Այդ պատճառով նժդեհականության մեջ
առկա են ֆաշիզմի որոշ տարրեր:
Ընդհանրապես՝ ֆաշիզմը տարասեռ
դրսեւորումներ ունի, այսինքն` այն միա
տարր գաղափարախոսություն չէ: Իտա
լական ֆաշիզմը տարբեր է գերմանա
կանից, իսկ վերջինս էլ էականորեն տար
բերվում է պորտուգալական ֆաշիզմից:

Այդ տեսանկյունից չի կարելի հիշյալ
գաղափարական հոսանքը դիտարկել
բացառապես Ֆաշիստական Գերմա
նիայի հրեշավոր քաղաքականության
համատեքստում: Մուսոլինիի դոկտրի
նը բազմաթիվ դրական հատկանիշներ
է պարունակում, եւ դրանք տարածվել
ու վերաձեւակերպվել են այնպիսի երկր
ներում, ինչպիսիք են Իսպանիան, Թուր
քիան, Պորտուգալիան եւ այլն: Լայնորեն
տարածվել են հայկական միջավայրում
նույնպես, եւ դրա ակնառու գաղափա
րախոսը եղել է Գարեգին Նժդեհը:
Այդ գործընթացը բավական դրական
արդյունքների է հանգեցրել եւ մեծ նշա
նակություն է ունեցել պետականություն
չունեցող ցեղասպանված, հայրենազրկ
ված եւ ոչնչացման եզրին հայտնված հայ
ազգի համար: Բայց հիմա ժամանակնե
րը փոխվել են: Միանշանակ Գարեգին
Նժդեհը հասել է իր նպատակին. հայկա
կան պետականությունը վերականգն
վել է եւ, այդպիսով, նրա գաղափարնե
րը՝ հասնելով հաղթանակի, կորցրել են
իրենց արդիականությունը:
Բայց ամեն ինչ այդքան էլ պարզ չէ:
Անցյալ դարում պետականություն չունե
ցող, ոչնչացումից ազգը փրկող գաղա
փարախոսությունն իշխանությունների
կողմից վերստին վերակենդանացվում
է արդեն պետականություն ունեցող եւ
զարգացող հանրության տիրույթում:
Պարզ է, որ հակադիր գործընթացները
պետք է պատճառ դառնան անտագո
նիզմի: Անցած դարում անտերության
մատնված էթնիկ խմբին միավորող գա
ղափարախոսության միջոցով ներկա
յում նույնպես փորձում են ազգը միա
վորել, բայց ոչ փրկության գաղափարի
շուրջ, այլ իշխանությունների վերահսկո
ղության տիրույթում:
Անշուշտ՝ պետականություն չունե
ցող ազգին պետք են համընդհանուր
գաղափարախոսություններ:
Հակա
ռակ դեպքում կա քրդերի տխրահռչակ
օրինակը: Բայց պետության առկայութ
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յան պարագայում նման գաղափարա
խոսությունների
անհրաժեշտություն
չկա, քանզի դրանք հիմք են դառնում
ամբողջատիրական, միագույն, «ռոբո
տացված» հասարակարգի ձեւավորման
համար: Հայ հանրությունը բազմագույն
եւ բազմաշերտ է, կան տարբեր գաղա
փարախոսություններ եւ արժեքային
խմբեր: Դա է ժողովրդավարության
էությունը, որը վտանգում են ՀՀԿ-ն եւ
նրա կողքին կանգնած «ազգային» վեր
լուծաբանները: Այսինքն` համակարգա
յին տեսանկյունից ոչ ֆաշիստական,
բայց ֆաշիստական տարրեր ունեցող
Նժդեհի գաղափարները ներկայումս
օգտագործվում են ամբողջատիրական,
վերահսկելի հասարակարգ ստեղծելու
նպատակով:
Ինչպես նշեցինք, Հայ Առաքելական
եկեղեցին նույնպես կապ չունի ֆաշիզ
մի հետ: Բայց այն նույնպես գործիք է
դառնում, ընդ որում՝ նույն արատավոր
նպատակին սպասարկելու համար: Խն
դիրն այն է, որ եկեղեցին ավանդական,
հիերարխիկ, ժամացույցի ճշգրտութ
յամբ գործող կառույց է: Նրա վարդա
պետությունը ձեւավորվել է հակաճա
ռական գրականության ստեղծման
շրջանակում: Եկեղեցու պատմության
ընթացքը տեղավորվում է իր վարդա
պետության ճշմարտացիությունն ապա
ցուցելու եւ դավանաբանական մյուս
ուղղությունները մերժելու համատեքս
տում: Այլ խոսքով` եկեղեցին մերժում է
դավանաբանական, գաղափարական
ցանկացած ուղղություն, որը հակասում
է իր հավատո հանգանակին:
Արդի ժամանակաշրջանում եկեղե
ցու այս առանձնահատկությունը վտան
գավոր չէր լինի, եթե դրան տրվեր զուտ
կրոնական կազմակերպության կարգա
վիճակ՝ ամփոփելով բացառապես իր
հետեւորդների շրջանակներում, ինչպես
մյուս կրոնական կազմակերպություն
ներն են: Բայց ամեն ինչ այդպես չէ: Իշ
խանությունները եկեղեցուն դարձնելով

գործիք՝ նրա վարդապետությանը շնոր
հել են հատուկ կարգավիճակ, որը մեր
ժում է ցանկացած այլակարծություն:
Կարճ ասած՝ եկեղեցու էնդոգեն ամբող
ջատիրական էությունը ներկայում վե
րակենդանացվում է՝ դառնալով Հայաս
տանում միահեծան գաղափարական
պլացդարմի սյուներից մեկը:
Ազգային-կրոնական արժեքների շա
հարկման պրակտիկան մեզանում, ցա
վոք, մեծ հաջողությունների է հասնում:
Մարդիկ՝ չհասկանալով խնդրի էությու
նը, խանդավառությամբ են ընդունում
«նժդեհական
ռազմահայրենասերնե
րին» եւ «մաքրակրոն աստվածաբաննե
րին»:
Փորձենք ամփոփել շարադրանքը՝
տարվող քաղաքականության գործիքա
կազմը դասակարգելու միջոցով: Եվ այս
պես. ամբողջատիրական հասարակար
գերին բնորոշ են համընդհանուր գա
ղափարախոսությունները, որոնք անշե
ղորեն սահմանում են հասարակական,
գիտական, քաղաքական, մշակութային,
իրավական, ինչպես նաեւ առօրեական
փոխհարաբերությունների հաստատուն
չափորոշիչները:
1. Գաղափարական պետություն
Ինչպես նշեցինք, Հանրապետական
կուսակցության կողմից հիմնարար
հռչակված նժդեհական գաղափարա
խոսությունը եւ Հայ Առաքելական եկե
ղեցու վարդապետության հետ դրա հա
մակցումը գաղափարական պետություն
ստեղծելու ամենանպաստավոր պայ
մաններն է ստեղծում: Ինչպես նժդեհա
կանությունը՝ որպես գաղափարական
հոսանք, այնպես էլ եկեղեցին խիստ
անհանդուրժող են այլակարծության
նկատմամբ եւ միաձույլ հասարակութ
յուն ձեւավորելու ջատագով:
Դպրոցում, համալսարանում, բա
նակում կրոնական կրթությունը պար
տադիր է, իսկ ռազմահայրենասիրա
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կան-նժդեհական դաստիարակությունը՝
անհրաժեշտություն: Այսինքն` ամբող
ջատիրական հասարակարգի համար
խիստ անհրաժեշտ գաղափարական
հենքն ապահովված է: Վերոհիշյալից
ելնելով՝ առաջին պլան է մղվում առա
ջարկվող գաղափարախոսության ար
դարացիության հիմնավորման անհրա
ժեշտությունը, որի կենսունակ գործիք
ներն են ազգայնական պոպուլիզմն ու
գաղափարական ամբոխավարությու
նը, ավանդապաշտությունը, մոլեռանդ
ֆունդամենտալիզմը եւ այլն:
2. Առաջին կետում նշված չափորո
շիչների գործնական եւ կոշտ վերահս
կողություն
Հայաստանի Հանրապետությունում
ոստիկանական ուժերի թվաքանակը
գերազանցում է մեկ տասնյակ հազա
րը: Այսինքն` մեկ բողոքող քաղաքացուն
միջին հաշվարկներով բաժին է հասնում
երեք ոստիկան: Ազգային անվտանգութ
յունը քողարկված մեխանիզմների միջո
ցով վերահսկում է գրեթե բոլոր քաղա
քացիներին, որոնց մի զգալի հատվածն
այս կամ այն կերպ ցանցային տրամա
բանությամբ կապված է հատուկ մար
մինների հետ: Ոչ ոք չի կարող բացառել,
որ գերկենտրոնացված այդ ուժերը մի
օր չեն կարող վերածվել պատժիչ ջո
կատների:
Բացի դրանից, ձեւավորվում են հա
տուկ ռազմահայրենասիրական, ազգայ
նական մոլեռանդ խմբեր՝ գվարդիաներ,
որոնք վայելում են իշխանությունների
աջակցությունը: Դրանք ամեն պահ կա
րող են զինվել: Հեռուստաեթերում սահ
մանված է հատուկ գրաքննություն, հա
մացանցային մամուլի առյուծի բաժինը
վերահսկվում է իշխանությունների կամ
նրանց ազդեցության ներքո գտնվող
անձանց կողմից: Սա էլ իր հերթին հան
գեցնում է իրական այլակարծության
ամբողջական բացակայությանը, այն է՝

ազատ խոսքի, ազատ մամուլի, բազմա
կուսակցականության բացառումը (մեր
իրականության մեջ Հանրապետական
կուսակցությունը նույնացվում է պետա
կանության հետ):
3. Անհատի պաշտամունք (Вождизм,
Leaderism)
Առաջարկվող
խորհրդարանական
համակարգն, ըստ էության, ոչ մի աղերս
չունի պառլամենտարիզմի հետ: Պե
տությունը կառավարվելու է մեկ ան
ձի կողմից, որը հանդիսանալու է ազգի
«անսխալ նավավարը»: Գործող վար
չապետը, իբր, օժտված է «փրկչի» հատ
կություններով: Ամեն դեպքում այդպիսի
պատրանք է ստեղծվել:
4. Միլիտարիզմ
Ամբողջատիրական հասարակարգե
րի գոյատեւման գլխավոր ցուցիչը ար
տաքին թշնամու առկայությունն է: Դրա
միջոցով հասարակությունը պարփակ
վում է հոգեբանական անհաղթահարելի
բարդույթների մեջ եւ դառնում հեշտ վե
րահսկելի: Այս տեսանկյունից Արցախ
յան հիմնախնդրի եւ Թուրքիայի հետ
փոխհարաբերությունների կարգավո
րումը դառնում է անհնար, քանզի նույն
բարդույթների մեջ են շաղախված նաեւ
ադրբեջանական եւ թուրքական հասա
րակությունները: Իսկ ռեժիմները սնվում
են հենց դրա արդյունքում թմբկահար
վող միլիտարիստական եւ ազգային-ա
զատագրական դեմագոգիայով: Սա էլ
իր հերթին հանգեցնում է քսենոֆոբիայի
արմատավորմանը, որը վախի, թշնա
մանքի արհեստական վերաբերմունք է
սերմանում ադրբեջանցիների եւ թուր
քերի հանդեպ:
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In general, the public’s perceptions of
an individual and ideology are severely
distorted, which leads to political, cultural
and psychological severe consequences.
This article aims to provide a popular-scientific coverage of these distorted notions.

Карпис Пашоян
Общественное восприятие личности
и идеологии
Данная работа посвящена двум важнейшим задачам, имеющим первостепенное значение в идеологических восприятиях армянского общества – роли
и значению личности и национальной
идеологии. В первом подзаголовке в качестве предмета исследования рассматривается личность, как движущаяся
сила общества, а во втором – тенденции
создания всеобщей, тоталитарной идеологической среды в Армении.
Общественное восприятие личности
и идеологии, в общем, крайне искажены, что и приводит к тяжелейшим политическим, культурным и психологическим последствиям. Целью работы
является представление в научно-популярном и публицистическом стиле вышеназванные представления.

Karpis Pashoyan
Public Perception of Individual and
Ideology
The article addresses the two most important issues that have a primary significance in the ideological perceptions of Armenian society – the role and importance
of an individual and national ideology.
The first part of the article is focused
on an individual as the driving force leading the public, while the second refers to
the tendency of creating a comprehensive
totalitarian ideological environment in Armenia.
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Կոռուպցիայի ազդեցությունը հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների վրա

Կոռուպցիայի ազդեցությունը հասարակական կյանքի
տարբեր բնագավառների վրա
կոռուպցիայի դեմ պայքարի գործընթա
ցը պայմանականորեն կարելի է բաժա
նել 3 փուլերի. առաջին (1986-1995թթ.)՝
տաբուների վերացում, երկրորդ (19962003թթ.)՝ միջազգային նորմերի ընդու
նում եւ երրորդ (2003թ. սկսած)՝ միջազ
գային նորմերի իրականացում ազգային
մակարդակով:
Ըստ էության, միջազգային ոչ մի իրա
վական ակտում չի տրվում կոռուպցիայի
միանշանակ եւ համընդգրկուն բնորոշու
մը: Ընդհանրացնելով տարբեր միջազ
գային կազմակերպությունների, գիտ
նականների, փորձագետների կողմից
կոռուպցիային տրված սահմանումները,
այն կարելի է բնորոշել որպես վստահ
ված իշխանության չարաշահում՝ անձ
նական շահից ելնելով:
Կոռուպցիայի վերաբերյալ միջազ
գային հանրաճանաչ իրավական փաս
տաթղթերում ամրագրված է, որ կոռուպ
ցիան լրջորեն սպառնում է իրավունքի
գերակայությանը, ժողովրդավարությա
նը եւ մարդու իրավունքներին, արդա
րադատությանն ու սոցիալական արդա
րությանը, խարխլում է լավ կառավարու
մը, անաչառությունը եւ հասարակական
արդարությունը, խեղաթյուրում մրցակ
ցությունը, խոչընդոտում տնտեuական
զարգացմանն ու ժողովրդավարական
հաuտատությունների, հասարակության
բարոյական հիմքերի կայունությանը,
վտանգում շուկայական տնտեuության
պատշաճ եւ oրինական գործունեութ
յունը: Կոռուպցիան պետության տնտե
սական զարգացման լուրջ եւ հիմնական
խութերից է, որը կարող է ձախողել բա
րեփոխումների գործընթացը:
Կոռուպցիան նպաստում է նաեւ այն
պիսի արատավոր սոցիալական երե
ւույթների առաջացմանը, ինչպիսիք

ՄԱՐԱՏ ԱՏՈՎՄՅԱՆ
Իրավաբանների հայկական ասոցիա
ցիայի խորհրդի անդամ, Շվեյցարիա
յի շրջանավարտների ասոցիացիայի
խորհրդի անդամ
«Ամենահզոր զսպող գործոնը հա
սարակական կարծիքն է, որը պարսա
վում եւ դատապարտում է կոռումպաց
ված անձանց, այլ խոսքով՝ վերաբեր
մունքը, որը կոռուպցիան դարձնում է
այնքանով անընդունելի, որ կոռուպ
ցիայի բիծը չի կարող մաքրվել ազա
տազրկման կրմամբ:»
Լի Կվան Յու
Սինգապուրի նախկին վարչապետ,
«Սինգապուրյան հրաշքի» հայր
«Կոռուպցիա» եզրը ծագել է լատինե
րեն «corruptio» բառից, այն նշանակում
է «բարոյական անկում, անբարո վարք,
փտածություն կամ նեխածություն»:
Չնայած կոռուպցիան պատմական
երեւույթ է, նրա ընկալումը ձեւավորվել
է համեմատաբար վերջերս: Մեզանում
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են մարդկանց վաճառքը, օրգանների
անօրինական
փոխպատվաստումը,
այն նպաստում է հասարակությունում
խտրականության խորացմանը, մաս
նավորապես՝ օրենքի եւ դատարանի
առջեւ բոլորի հավասարության, պատ
ժի անխուսափելիության սկզբունքների
խախտմանը:
Այդ չարիքը բացասաբար է ազդում
երկրի բնապահպանական դրության
վրա, խոչընդոտում է մարդու կողմից
արդար դատաքննության, սեփակա
նության, աշխատանքի, կրթության,
առողջության պահպանության եւ այլ
իրավունքների արդյունավետ իրակա
նացմանը: Մասնավորապես՝ կրթական
համակարգում այն լուրջ խոչընդոտ է
բարեկիրթ, բարոյական արժեքների
կրող սերունդներ ունենալու համար:
Հանրահայտ է, որ թերուս՝ ոչ արհես
տավարժ պետական պաշտոնյաները
չեն կարող բարեխղճորեն կառավարել
պետությունը եւ հարգել մարդու իրա
վունքները: Նշվածի ընկալումը հանգեց
րեց լավ կառավարման (անգլերեն՝ Good
Governance) հայեցակարգի ձեւավորմա
նը: Լավ կառավարումն իր մեջ ներառում
է իրավունքի գերակայությունը, պետա
կան մարմինների գործունեության արդ
յունավետությունը, թափանցիկությու
նը, հաշվետվողականությունը, մարդու
արժանապատվության եւ մարդու իրա
վունքների հարգումը, պահպանումն ու
պաշտպանությունը, որոշումների կա
յացման գործընթացում քաղաքացիների
իրական մասնակցությունը: Միջազգա
յին կազմակերպություններն ընդգծում
են լավ կառավարման կարեւորությունը՝
այն շաղկապելով ժողովրդավարության
եւ մարդու իրավունքների հետ: Պատա
հական չէ, որ 2000թ. սեպտեմբերի 8-ին
ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի կողմից
ընդունված Հազարամյակների հռչա
կագրի 5-րդ գլուխը կոչվում է «Մարդու
իրավունքները, ժողովրդավարությունը
եւ լավ կառավարումը»: 2000թ. դեկ

տեմբերի 7-ին ընդունված՝ Հիմնարար
իրավունքների մասին Եվրոպական
միության խարտիայի 41-րդ հոդվածում
ամրագրված է լավ կառավարման իրա
վունքը: ՀՀ բարեփոխված Սահմանադ
րության 50-րդ հոդվածն ամրագրում է
պատշաճ վարչարարության իրավունքը:
Պետք է փաստել, որ Հայաստանում
պետական կառավարման եւ տեղական
ինքնակառավարման
համակարգերը
թերզարգացած են եւ չեն համապատաս
խանում լավ կառավարման չափանիշնե
րին, ուստի պատահական չէ, որ միջազ
գային կազմակերպությունները Հայաս
տանի առջեւ անընդհատ բարձրացնում
են այդ խնդիրը: Լավ կառավարման
սկզբունքի ներդնումը եւ կոռուպցիայի
դեմ պայքարը նաեւ «Արեւելյան գործըն
կերության» ծրագրի պահանջներից են:
Կոռուպցիայի
կանխարգելումը
կամ բացառումը նաեւ բարեխղճութ
յան (անգլերեն՝ Integrity) հիմնարար
սկզբունքներից է: «Ինթեգրիթի էքշըն»
միջազգային ոչ կառավարական կազ
մակերպության բնորոշմամբ՝ բարեխղ
ճության սկզբունքներն են. հաշվետվո
ղականությունը, արհեստավարժությու
նը, էթիկայի կանոնների պահպանումը
եւ կոռուպցիայի կանխարգելումը կամ
բացառումը: Բարեխղճության այս հա
մակարգը հիմնվում է հետեւյալ սյու
ների վրա. վերաբերմունք, արժեքներ,
հմտություններ, վարքագիծ եւ գիտելիք:
Լավ կառավարումն ու բարեխղճութ
յունը փոխլրացնում են միմյանց, սակայն
առաջինն ավելի շատ վերաբերում է պե
տական եւ տեղական ինքնակառավար
ման մարմիններին, իսկ երկրորդը պետք
է ներդրվի ցանկացած կազմակերպութ
յունում՝ անկախ իր գործունեության
ոլորտից, կարգավիճակից, սեփակա
նության եւ կազմակերպաիրավական
ձեւից:
«Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլ» եւ
«Ինթեգրիթի էքշըն» միջազգային ոչ կա
ռավարական կազմակերպությունների
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ԲԱՐԵԽՂՃՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԳԵՐԱԿԱ
ՅՈՒԹՅՈՒՆ

ԿԱՅՈՒՆ
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ԿՅԱՆՔԻ
ՈՐԱԿ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԴԵՐԱԿԱՏԱՐՆԵՐ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ

ԶԼՄ

vb

ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆ

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԲԱՐԵԽՂՃՈՒԹՅՈՒՆ

ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐ
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում հսկա
յական նվաճումներ արձանագրած երկր
ների՝ Սինգապուր, Հարավային Կորեա,
Հոնգ Կոնգ եւ այլք, փորձը վկայում է,
որ այնտեղ գերնպատակ է հանդիսացել
պետության տնտեսական զարգացումը,
եւ կոռուպցիան դիտվել է իբրեւ զար
գացման գործընթացի խոչընդոտ:
Մեր համոզմամբ՝ հասարակությու
նում չի կարող լինել բարձր իրավական
մշակույթ, եթե ցածր է կենցաղային մշա
կույթը: Ցավոք սրտի, մեզանում կենցա
ղային մշակույթը բավական ցածր է: Պա
տուհանից աղբ նետող, սեփական շենքի
շքամուտքը կամ վերելակը աղտոտող,
բնության գրկում խնջույքից հետո աղբը
չհավաքող, եկեղեցու կամ շենքի պատին
գրառումներ կատարող մարդը չի կարող
հարգել Սահմանադրությունը, օրենքը
եւ մարդու իրավունքները: Պետությու
նը՝ կրթական համակարգում համապա
տասխան կրթական ծրագրեր ներառե
լով եւ պատժիչ միջոցների կիրառմամբ,

կողմից մշակվել է Բարեխղճության ազ
գային համակարգը, որը ներկայացվում
է ստորեւ: Այս «տաճարը», ըստ էության,
պետությունն է: Նրա կայունությունն
ու զարգացածությունը, նրանում իրա
վունքի գերակայության առկայությունը
կախված են բոլոր սյուների ամրութ
յունից: Եթե սյուներից որեւէ մեկը բա
ցակայում է կամ մյուսների համեմատ
ավելի թույլ է, ապա այս կառուցվածքն
ամուր չի լինի եւ թեքություն կունենա:
Ինչպես տեսնում ենք, այս կառույցի
հենքը քաղաքացիների իրազեկվածութ
յունն է եւ հանրության արժեքները:
Շատերը կոռուպցիան դիտարկում
են, որպես սոցիալական հիվանդութ
յուն, որի դեմ պայքարն ինքնանպատակ
է: Սակայն, մեր դիտարկմամբ, կոռուպ
ցիան վատ հանրային կառավարման,
պետության ցածր տնտեսական եւ սո
ցիալական զարգացածության, հասա
րակության ցածր իրավական մշակույթի
հետեւանք է:
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պետք է նպաստի հասարակությունում
ինչպես կենցաղային, այնպես էլ իրավա
կան մշակույթի ձեւավորմանը:

 տնտեսական եւ քաղաքական անկա
յունությունը/սղաճը,
 տնտեսական զարգացման ցածր մա
կարդակը,
 ավանդույթները:

Կոռուպցիան հանգեցնում է բազմա
թիվ բացասական հետեւանքների.
 պետական միջոցների եւ ռեսուրսնե
րի անարդյունավետ բաշխում եւ իրա
ցում,
 ցածր հարկահավաքություն,
 առհասարակ պետական ապարատի
գործունեության արդյունավետութ
յան անկում,
 փոքր եւ միջին բիզնեսի սնանկացում,
 սոցիալական
անհավասարության
աճ,
 կազմակերպված հանցավորության
հզորացում/մարդու անպաշտպանվա
ծություն,
 իշխանության քաղաքական լեգիտի
մության նվազում,
 պետության անվտանգության հիմքե
րի քայքայում,
 հասարակության բարոյազրկում,
 տնտեսության մեջ ներդրումների
նվազում, տնտեսական աճի դանդա
ղում:

Կոռուպցիան բարդ սոցիալական,
պատմականորեն ձեւավորված երեւույթ
է, հասարակության եւ հասարակական
հարաբերությունների ծնունդ: Նրա այս
կամ այն դրսեւորումները առկա են եղել
հնագույն ժամանակներից: Դրա պատ
մական ակունքները, հավանաբար,
սկիզբ են առնում բարեհաճ մոտեցման
արժանանալու նպատակով նվերներ
մատուցելու սովորույթից: Թանկ նվերը
տարբերում էր մարդուն այլ խնդրողնե
րից եւ նպաստում էր, որ նրա խնդրան
քը բավարարվի: Ուստի նախնադարյան
հասարակություններում քրմին կամ
ցեղապետին վարձի վճարումը սովո
րական էր: Պետական կառավարման
համակարգի բարդացմանը եւ կենտրո
նացված իշխանության ամրապնդմանը
զուգահեռ՝ առաջացան պետական պաշ
տոնյաներ, որոնք պետք է աշխատեին
սահմանված վարձատրության դիմաց,
սակայն գործնականում պաշտոնյաները
ձգտում էին, օգտագործելով իրենց պաշ
տոնական դիրքը, թաքնված կերպով
ավելացնել իրենց եկամուտները:
Wikipedia.org համացանցային հան
րագիտարանի համաձայն՝ առաջին տի
րակալը, որի մասին պահպանվել են
տեղեկություններ՝ որպես կոռուպցիայի
դեմ պայքարողի, Լաղաշ քաղաք-պե
տության շումերական թագավոր Ուրու
կագինան էր, որը կոռուպցիայի համար
ցուցադրական եւ հաճախ բավական
դաժան պատժամիջոցներ էր կիրառում:
Սակայն այդ ամենը չէր նվազեցնում պե
տական գումարների վատնումը՝ մանր
չափերով, յուրացումը եւ կաշառակե
րությունը, որոնք զանգվածային բնույթ
էին կրում: Նույն աղբյուրի համաձայն՝
մ.թ.ա. 4-րդ դարում Բխարատայի (Հնդ

Կոռուպցիայի առաջացմանը նպաս
տում են մի շարք դրդապատճառներ,
որոնցից են.
 օրենսդրության անկատարությունը,
 հասարակության ցածր իրավական
մշակույթը,
 պաշտոնյաների անբավարար մաս
նագիտական որակավորումը,
 պետական ապարատի ինստիտու
ցիոնալ թերզարգացածությունը,
 պետության նկատմամբ թույլ հասա
րակական վերահսկողությունը,
 աշխատանքի ցածր վարձատրությու
նը,
 տնտեսության պետական կառավա
րումը,
 անազատ
տնտեսությունը/մենաշ
նորհները,
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կաստան) նախարարներից մեկը Կաու
տիլյա կեղծանվամբ հրապարակած իր
«Արտխաշաստրա» աշխատությունում
նշում է, որ թագավորի ունեցվածքը թե
կուզ փոքր ծավալներով չի կարող չյու
րացվել նրանց կողմից, ովքեր տնօրի
նում են այն:
Կոռուպցիոն դրսեւորումների անթույ
լատրելիության վերաբերյալ բազմաթիվ
դրույթներ ամրագրված են նաեւ հայ
իրավական հուշարձաններում: Օրինակ՝
Գրիգոր Լուսավորչին վերագրվող կա
նոններում (301-325թթ.) ամրագրված
է. «Եթե քահանան կամ աշխարհականը
կաշառք առնի, թող Սիմոն կախարդի
անեծքը վրան թափվի, Հուդայի կցորդ լի
նի, նույնպես եւ Գէեզ բորոտին»: Դավիթ
Ալավկաորդու Կանոնագրքի (1130թ.)
97-րդ հոդվածը նվիրված է չար առաջ
նորդներին եւ քահանաներին: Ներսես
Շնորհալին իր «Թուղթ ընդհանրական»
աշխատությունում (1166թ.), դիմելով
իշխանավորներին, ասում է. «Անիրա
վությամբ մի դատեք որեւէ մեկին, այլ
ուրիշ դատաստան արեք, որպեսզի
Աստված էլ ձեզ քաղցրությամբ դատի
եւ ոչ խստությամբ: Կաշառքը, կողմերից
մեկին սիրելը, ատելությունն ու ոխակա
լությունը կամ որեւէ մեկից սպասվելիք
պատիվը թող պատճառ չլինեն, որ դա
տի ժամանակ անիրավին արդարացնեք
եւ արդարի իրավունքները խեղաթյու
րեք, որպեսզի սրանց պատճառով ձեր
հոգիները արժանի չլինեն Աստծո օրի
նաց անեծքին»: Դատարանների գործու
նեությանը եւ դատավորի կեցվածքին
վերաբերող բավական առաջադեմ նոր
մեր են ամրագրվել նաեւ Մխիթար Գո
շի Դատաստանագրքում (1184թ.): Ըստ
Գոշի՝ դատարանի նպատակը պետք
է լինի արդարության բացահայտումը,
մարդկանց միջից խռովությունը վերաց
նելը, նրանց համերաշխեցնելը, իսկ դա
տավորը պետք է օժտված լինի ե՛ւ տե
սական գիտելիքներով, ե՛ւ աշխատանքի
փորձ ունենա, որպեսզի անսխալ վարի

դատական գործը: Դատավորը պետք է
չափահաս լինի, գիտակ, անկաշառ, որ
պեսզի սխալ որոշում չկայացնի եւ հա
մարձակ լինի դատարանում ու արդար
եւ այլն: Ըստ նրա՝ դատավարությունը
պետք է ընթանա մրցակցային սկզբուն
քով եւ վկաների ներկայությամբ: Արդար
եւ անկողմնակալ դատավարության վե
րաբերյալ դրույթները տեղ են գտել նաեւ
Կիլիկիո Սպարապետ Սմբատի Դատաս
տանագրքում (1265թ.):
Կոռուպցիան ունի տասնյակ դրսեւո
րումներ եւ անընդհատ փոխակերպվում
է՝ ստանալով տարբեր ձեւեր: Այսպես՝
նախնադարյան հասարակությունում,
մինչեւ պետության առաջացումը, մար
դիկ քրմին կամ ցեղի առաջնորդին «վե
րաբերմունք» ցուցաբերելու միջոցով
փորձում էին բարյացակամ հարաբե
րություններ հաստատել նրա հետ, իսկ
երբ ձեւավորվեցին պետությունները եւ
առաջացան պետական կառավարման
մարմինները, կոռուպցիան՝ դառնալով
ինստիտուցիոնալ երեւույթ, ներթափան
ցեց պետական կառավարման համա
կարգ, քանի որ պետական պաշտոնյա
ները հասկացան, որ այդ ճանապարհով
իրենց վաստակած եկամուտն ավելի
շատ է, քան օրինական վարձատրութ
յունը: 20-րդ դարում, երբ առաջացան
միջազգային կազմակերպությունները,
ի հայտ եկավ նոր երեւույթ՝ միջազգային
կոռուպցիա, որի մեջ սկսեցին ներքաշ
վել միջազգային կազմակերությունների
որոշ ներկայացուցիչներ:
Այսպես, օրինակ, խոզի գրիպի հա
մաճարակը կարող է համարվել մեր
ժամանակների ամենախոշոր կոռուպ
ցիոն խարդախություններից մեկը: Այդ
եզրակացության են եկել դանիական
Information թերթի լրագրողները՝ ուսում
նասիրելով Առողջապահության համաշ
խարհային կազմակերպության (ԱՀԿ)
փորձագետների կապերն առաջատար
դեղագործական ընկերությունների հետ,
որոնք հսկայական միջոցներ են աշխա
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տել այդ հիվանդության դեմ դեղամի
ջոցների վաճառքից: Պարզվել է, որ շատ
գիտնականներ, որոնք աշխատել են ԱՀԿ
տարբեր կոմիտեներում, թաքցրել են, որ
գումարներ են ստացել առաջատար դե
ղագործական ընկերություններից:
Պարբերականը նշում է, որ համաշ
խարհային տնտեսական ճգնաժամի
համապատկերին՝ խոզագրիպի հետ
կապված համաշխարհային հիստերիա
յի կապակցությամբ դեղագործական
գործարաններն աշխատում էին գրեթե
շուրջօրյա: Մինչդեռ, ինչպես ցույց է տա
լիս պաշտոնական վիճակագրությունը,
A/H1N1 գրիպից մահացածների թիվը
զգալիորեն ավելի ցածր էր, քան գրի
պի «ավանդական» դրսեւորումներից
զոհերի թիվը: Խոզի գրիպի նկատմամբ
աշխարհի նման ուշադրությունը, ինչ
պես նշում են դանիական թերթի կողմից
հարցված մասնագետները, ԱՀԿ փոր
ձագետների իրականացրած գրագետ
PR-արշավի մեջ էր: Վերջիններից ոմանք
աշխատում էին պատվաստանյութ ար
տադրողների պատվերով:
ԱՀԿ-ը խոզագրիպը համաճարակ
էր հայտարարել կազմակերպության
խորհրդատուների խմբի ճնշման տակ:
Խումբը ղեկավարում էր հոլանդացի
բժիշկ Ալբերտ Օստերհաուսը: Հետաքն
նությունը ցույց տվեց, որ այդ խորհրդա
տուների հիմնական մասը գումարներ էր
ստանում այդ հիվանդության դեմ պատ
վաստանյութ արտադրող ընկերություն
ներից: Մինչդեռ ԱՀԿ խոսնակ Գրեգորի
Խերթլը՝ մեկնաբանելով Information թեր
թի հոդվածը, նշել էր, որ անհնար է հրա
ժարվել առաջատար համաշխարհային
փորձագետների
ծառայություններից
միայն այն պատճառով, որ նրանք ֆի
նանսապես շահագրգռված են տարբեր
հիվանդությունների դեմ պայքարի այս
կամ այն ռազմավարության առաջխա
ղացման մեջ1:
Օստերհաուսը ոչ միայն կապող օղակ
էր միջազգային ցանցում, որը կոչում են

«ֆարմամաֆիա», այլեւ գրիպի հարցե
րով ԱՀԿ առանցքային խորհրդատունե
րից մեկն էր, ինչը իրեն հնարավորութ
յուն էր տալիս զգալի միջոցներ վաստա
կել: Խոզագրիպի հետ այս պատմությու
նը մի քանի միլիարդ եվրո է արժեցել2:
Նշվածը միջազգային կոռուպցիայի
միակ դեպքը չէ: Կան նաեւ բազմաթիվ
այլ դրսեւորումներ: Օրինակ՝ տարիներ
ի վեր բարձրաձայնվում է, հատկապես
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանա
կան վեհաժողովում եւ Եվրախորհրդա
րանում, Ադրբեջանի վարած «խավիա
րային դիվանագիտության» մասին, երբ
այդ երկրի իշխանությունները տարբեր
եղանակներով «վերաբերմունք» են
ցույց տալիս Վեհաժողովի եւ Խորհրդա
րանի տարբեր պաշտոնյաների, որպես
զի վերջիններս ադրբեջանամետ եւ հա
կահայ դիրքորոշում ցուցաբերեն:
Կոռուպցիայի դեմ արդյունավետ
պայքարին խոչընդոտում են մի շարք
կարծրատիպեր: Այսպես՝ հասարակութ
յան լայն շերտերում առկա է այն կարծ
րատիպը, որ կոռուպցիան հաղթահարել
անհնար է, որ այն բնական եւ շատ դեպ
քերում նույնիսկ օգտակար երեւույթ է:
Սա փակուղի տանող մոտեցում է: Այն
վերացնում է այդ երեւույթին որեւէ ձե
ւով հակազդելու ցանկությունը: Կոռուպ
ցիայի դեմ պայքարի մի շարք երկրների
փորձը ցույց է տալիս, որ դրա դեմ կարե
լի է շատ արդյունավետ պայքարել: Մյուս
կարծրատիպը վերաբերում է նրան, որ
աշխատավարձի կտրուկ բարձրացումը
կնպաստի կոռուպցիայի հաղթահար
մանը: Անշուշտ, աշխատանքի բարձր
վարձատրությունը կարող է որոշ չափով
նպաստել կոռուպցիայի մակարդակի
նվազեցմանը, սակայն դա, առհասա
րակ, կոռուպցիայից զերծ մնալու երաշ
խիք չէ: Նույնիսկ բարձր աշխատավարձ
ստացող միջազգային պաշտոնյաները
երբեմն չեն դիմանում գայթակղությանը:
Մեկ այլ կարծրատիպի համաձայն՝
կոռուպցիան կարելի է հաղթահարել
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Կոռուպցիայի ազդեցությունը հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների վրա

միայն ժողովրդավարության պայման
ներում: Վերլուծությունը ցույց է տալիս,
որ կառավարման ժողովրդավարական
համակարգը նույնպես հուսալի երաշ
խիք չէ: Իտալիայի Հանրապետությունն,
օրինակ, լինելով ժողովրդավարական
երկիր, ԵՄ ամենակոռումպացված պե
տություններից է: Հակառակ դրան՝ Սին
գապուրն ավտորիտար պետություն է,
սակայն այնտեղ կոռուպցիան գրեթե բա
ցակայում է: «Թրանսփարենսի ինթեր
նեյշնլ» միջազգային կազմակերպության
հրապարակած՝ կոռուպցիայի ընկալման
համաթվի համաձայն՝ 2016թ. 176 երկր
ների շարքում Իտալիան զբաղեցնում է
60-րդ տեղը, իսկ Սինգապուրը՝ 7-րդ:
Ասում են նաեւ, թե կոռուպցիայի դեմ
կարելի է պայքարել միայն դաժան մե
թոդներով: Մինչդեռ Չինաստանի փոր
ձը հակառակն է ապացուցում: Այսպես՝
լրատվամիջոցների տեղեկություններով՝
2000թ.-ից մինչեւ 2009-ը Չինաստա
նում կոռուպցիայի համար գնդակա
հարվել է շուրջ 10.000 պետական պաշ
տոնյա, իսկ մոտ 120.000 պաշտոնյա
դատապարտվել է 10-20 տարվա ազա
տազրկման3: Չինաստանում աղմկահա
րույց կոռուպցիոն բացահայտումները,
այդ թվում եւ բարձրաստիճան պաշ
տոնյաների շրջանում, շարունակվում է
մինչեւ օրս: Այդ երկրում պարբերաբար
որոտում են բավական մեծ կոռուպցիոն
սկանդալներ: «Թրանսփարենսի ինթեր
նեյշնլ»-ի տեղեկություններով՝ 2016թ.
Չինաստանը զբաղեցրել է 79-րդ տեղը4:
Ինչպես տեսնում ենք, նույնիսկ գնդակա
հարության, երկարատեւ ազատազրկ
ման, գույքի բռնագրավման հեռանկարը
զերծ չի պահում պաշտոնյաներին կո
ռուպցիայից:
Կուզեինք նշել շատ տարածված եւս
մեկ հասարակական մոտեցման մասին:
Պայմանականորեն անվանենք այն. «Առ
հասարակ կոռուպցիան չարիք է, բայց
ընդունելի է, երբ վերաբերում է ինձ»:
Պաշտոնյաներից ոմանք պաշտոնապես

խիստ քննադատում են կոռուպցիան,
բայց գործնականում չեն հրաժարվում
դրանից, իսկ շատ քաղաքացիներ՝ կողմ
արտահայտվելով անկախ եւ արդար
դատական համակարգին, դատավո
րի վրա ներգործության եղանակներ են
փնտրում, երբ անձամբ իրենց գործը
հայտնվում է դատարանում:
Ինչպես նշեցինք, կոռուպցիան դա
րերից եկող սոցիալական երեւույթ է եւ
մարդկության պատմության բոլոր փու
լերում մշակվել ու իրականացվել են այդ
արատի դեմ պայքարի մեխանիզմներ
(պատժի դաժան մեթոդների կիրառում,
խիստ հակակոռուպցիոն օրենքների ըն
դունում եւ այլն): Սակայն փորձը ցույց
է տալիս, որ միայն պայքարի համալիր
միջոցների կիրառման արդյունքում է
հնարավոր հասնել շոշափելի արդյունք
ների: Դրանք են՝ քաղաքական կամքի
առկայությունը, կոռուպցիայի դեմ պայ
քարի քրեաիրավական, վարչաիրավա
կան, քաղաքացիաիրավական եւ կար
գապահական պատասխանատվության
միջոցների զուգակցումը, օրենսդրութ
յան անընդհատ կատարելագործումը,
ազգաբնակչության իրավական գրագի
տության եւ սոցիալական ապահովվա
ծության մակարդակի բարձրացումը,
իշխանության նկատմամբ հանրային
վերահսկողությունը, պետական մար
միններում ներքին հսկողությունը, ան
կախ ու ունիվերսալ հակակոռուպցիոն
մարմնի ստեղծումը, ապօրինի հարս
տացման քրեականացումը, պաշտոնյա
ների եւ նրանց հետ փոխկապակցված
անձանց գույքի, եկամուտների ու ծախ
սերի պարտադիր հայտարարագրումը,
հակակոռուպցիոն կրթությունը, հասա
րակության մեջ հակակոռուպցիոն մտա
ծելակերպի ձեւավորումը եւ այլն:
Դժվար է գերագնահատել կոռուպ
ցիայի դեմ պայքարի քրեաիրավական
մեթոդը, սակայն կարեւոր է ոչ միայն
ազատազրկման ժամկետը, այլեւ նրա
անխուսափելիությունը:
51

ՄԱՐԱՏ ԱՏՈՎՄՅԱՆ

Պայքարի զինանոցում կարեւոր նշա
նակություն ունեն նաեւ հետեւյալ երկու
գործիքները.
1. Կոռուպցիոն հանցագործությամբ
ֆիզիկական կամ իրավաբանական
անձին, համայնքին կամ պետությանը
պատճառված վնասի հատուցումը:
2. Կոռուպցիոն գործունեության արդ
յունքում ձեռք բերված գույքի պար
տադիր բռնագրավումը օրինական
դատավճռի հիման վրա: Տվյալ միջոցը
զգալիորեն կկանխարգելի հանցանքը:
Մի բան է, երբ կոռուպցիայի համար դա
տապարտված անձը պատիժը կրելուց
հետո վերադառնում է շքեղ առանձնա
տանն ապրող ընտանիքի գիրկը, եւ մեկ
այլ բան՝ երբ պետությունը նրան ենթար
կել է ազատազրկման, իսկ բռնագրավ
ված տանը բնակեցրել, ասենք, թափա
ռաշրջիկ երեխաների:
Պետական մարմինների ներսում
հսկողության իրականացումը շատ կա
րեւոր է պետական պաշտոնյաների եւ
իրավապահ մարմինների ներկայացու
ցիչների բարեխիղճ աշխատանքի ապա
հովման համար: Ներքին հսկողության
ստորաբաժանումները պետք է անկախ
ու անաչառ լինեն, օպերատիվ արձա
գանքեն աշխատակիցների ապօրինի
գործողություններին կամ անգործութ
յանը վերաբերող բողոքներին եւ օրեն
քի կամ էթիկայի նորմերի խախտումներ
արձանագրելու դեպքում, պատիժ կի
րառեն նրանց նկատմամբ: Պետությունը
պարտավոր է ապահովել կոռուպցիոն
հանցագործությունների վկաների ու
դրանց մասին հայտնողների անվտան
գությունը:
Կրթական, դաստիարակչական մի
ջոցների կիրառումը ոչ պակաս կարեւոր
է, քան՝ կոռուպցիայի համար իրավա
կան ներգործության միջոցներինը: Պե
տությունը, հակակոռուպցիոն կրթութ
յան եւ քարոզչամիջոցներով պետք է
հասարակությունում ձեւավորի հակա
կոռուպցիոն մտածելակերպ, ատելութ
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յուն կոռուպցիայի նկատմամբ: Սինգա
պուրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի
կարեւորագույն ձեռքբերումներից մեկը
կոռուպցիայի նկատմամբ քաղաքացի
ների ատելությունն է: Այդ երկրում կո
ռուպցիան նույնպիսի ստոր ու ամոթա
լի հանցագործություն է, ինչպիսիք են
մանկապղծությունը, բռնաբարությունը,
սպանությունը եւ այլն: Հենց դա է դրդել
կոռուպցիոն զանցանք գործած՝ Զար
գացման նախկին նախարար Թե Չին
Վանին 1986 թվականին ինքնասպա
նություն գործել, իսկ իր կնոջն ու դստե
րը՝ ընդմիշտ հեռանալ երկրից:
Այս կապակցությամբ տեղին է հիշա
տակել Սինգապուրի նախկին վարչա
պետ Լի Կվան Յուի խոսքը, որը մի առի
թով նշել է, որ ամենահզոր զսպող գոր
ծոնը հասարակական կարծիքն է, որը
պարսավում ու դատապարտում է կո
ռումպացված անձանց, այսպես ասած,
վերաբերմունքը,
որը
կոռուպցիան
անընդունելի է դարձնում է այնքանով,
որ նրա թողած բիծը չի կարող մաքրվել
ազատազրկման կրմամբ:
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում զգա
լի դեր է պատկանում պետությանը,
սակայն անգնահատելիորեն կարեւոր
է նաեւ քաղաքացիական հասարա
կության դերակատարումը, որը պետք
է լրագրողական հետաքննությունների,
մոնիթորինգի եւ աուդիտի միջոցով վե
րահսկի պետական ու տեղական ինք
նակառավարման մարմինների, պաշտո
նատար անձանց գործունեությունը: Քա
ղաքացիական հասարակության ինստի
տուտները պետք է նույնպես աջակցեն
երկրում օրենսդրական եւ ինստիտու
ցիոնալ
բարեփոխումների
իրակա
նացմանը, հնարավորության դեպքում
անվճար իրավաբանական օգնություն
ցուցաբերեն հասարակության լայն շեր
տերին, բարձրացնեն քաղաքացիների
իրազեկվածության աստիճանը:
Միայն համալիր միջոցներով եւ հան
րային ամենաակտիվ մասնակցությամբ

Կոռուպցիայի ազդեցությունը հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների վրա

administration, low level of economic development of the state and social welfare
of the population, low legal culture of the
society, imperfection of the legislation,
professional incompetence of the officials,
insufficient level of participation of the citizens in the control under activity of state
and municipal organs, traditions etc. The
experiences of the countries (Singapore,
South Korea, Hong Kong etc) which have
huge positive experience in the struggle
against corruption shown that in these
countries end in itself was economic development of the country. The corruption
was perceived as one of the major barriers on this way.
The corruption has originated in prehistoric times and has since developed and
used various methods to combat it (violent
methods of punishment, the adoption of
anti-corruption laws, etc.). However, the
practice is shown that only execution of
complex measures of the struggle against
corruption can give appreciable results.
This is presence of the political will of
the leaders of the country, combination
of criminal and legal, administrative and
legal, civil and legal, disciplinary methods
of the fighting against corruption, improvement of the legislation, increasing of legal
literacy of population and social welfare
of the citizens, control of the society under state, control within state institutions,
establishment of universal independent
anti-corruption agency, criminalization of
the Illicit enrichment, breeding of anti-corruption thinking in the society etc.
Only executed complex measures and
with most active participation of the civil
society it is possible to effectively fight
against the social evil which is called corruption.

է հնարավոր արդյունավետ պայքար
մղել սոցիալական այդ չարիքի դեմ, որը
կոչվում է կոռուպցիա:
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
1

ЭкспертовВОЗ,развернувших всемирн
ую борьбу со свиным гриппом, подозревают в коррупции http://medexpertisa.ru/
view_page.php?page=128

2

Коррупция в ВОЗ и свиной грипп http://
www.kunpendelek.ru/library/westmed/
information/corruption/

3

В Китае за коррупцию - расстрел. Стоит
ли вводить это у нас? http://www.aif.ru/
money/corruption/11790

4

Corruption Perceptions Index 2016 https://
www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016

Marat Atovmyan
The Impact of the Corruption on the
Different Spheres of Public Life
The term of corruption originates
from Latin word “corruptio” which
means moral degradation, immoral behavior and decomposition. Despite the
fact that corruption is a historical phenomenon, the understanding of corruption formulated relatively recently.
Essentially, any international legal act
does not give unique and universal definition of corruption. However, if we summarize the definitions of the corruption given
by different international organizations,
scholars and experts corruption may be
defined as the abuse of entrusted power
for private gain.
Many people are considering corruption
as a social disease fighting against that
is end in itself. However, the corruption is
consequence of mal state and municipal
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Коррупция возникла в доисторические времена и с тех пор разрабатываются и применяются различные методы
борьбы с ней (жестокие методы наказания, принятие законов по борьбе с коррупцией и т.д.). Тем не менее, практика показывает, что только применение
комплексных мер по борьбе с коррупцией может дать ощутимые результаты.
Это наличие политической воли руководства страны, сочетание уголовноправового, административно-правового,
гражданско-правового, дисциплинарного методов борьбы с коррупцией, совершенствование законодательства, повышение правовой грамотности населения
и уровня социальной обеспеченности
граждан, контроль общества над государством, внутренний контроль в государственных учреждениях, создание
универсального независимого органа
по борьбе с коррупцией, криминализация незаконного обогащения, формирование антикоррупционного мышления в
обществе и т.д.
Только применением комплексных
мер и при самом активном участии
гражданского общества, можно эффективно бороться с социальным злом
под названием коррупция.

Воздействие коррупции на различные сферы общественной жизни
Термин коррупция происходит от латинского слова «corruptio», что означает
моральную деградацию, аморальное поведение и разложение. Несмотря на то,
что коррупция является историческим
явлением, понимание коррупции сформировалось сравнительно недавно.
По существу, никакой международно-правовой акт не дает однозначное и
универсальное определение коррупции.
Тем не менее, если обобщить определения коррупции, данные различными
международными организациями, учеными и экспертами, коррупция может
быть определена как злоупотребление
служебным положением в целях личной
выгоды.
Многие рассматривают коррупцию
как социальную болезнь, борьба с которой является самоцелью. Однако
коррупция является следствием ненадлежащего государственного и муниципального управления, низкого уровня
экономической развитости государства
и социального обеспечения населения,
низкой правовой культуры общества,
несовершенства
законодательства,
профессиональной некомпетентности
чиновников, недостаточного уровня
участия граждан в процессе принятия
решений и контроля над деятельностью
государственных и муниципальных органов, традиций и т.д. Опыт стран (Сингапур, Южная Корея, Гонконг и т.д.),
которые имеют огромный положительный опыт в борьбе с коррупцией, показывает, что в этих странах самоцелью
было экономическое развитие страны, а
коррупция воспринималась как один из
главных барьеров на пути к этому.
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տի շահերին եւ չհանգեցնի հանրային
աշխատանքի արտադրողականության
աճի անկմանը: Զբաղվածությունն ու
նի իր իրացման երկու ոլորտ` հանրային
աշխատանքի եւ տնային ու անձնական
օժանդակ տնտեսության: Իսկ ռացիո
նալ զբաղվածություն ասելով՝ նկատի
ունենք ե՛ւ լրիվ զբաղվածությունը, ե՛ւ
զբաղվածների աշխատանքի արդյունա
վետ կիրառումը:
Այսպիսով՝ ռացիոնալ զբաղվածութ
յունը լրիվ զբաղվածության համեմատ
ավելի լայն հասկացություն է: Իսկ բնակ
չության զբաղվածության հետագա ռա
ցիոնալացման խնդիրները պահանջում
են հետագայում եւս վարել բնակչութ
յան զբաղվածության գիտականորեն
հիմնավորված
քաղաքականություն,
խորությամբ ուսումնասիրել աշխա
տանքային պաշարամիջոցների օգտա
գործման, բաշխման ու վերաբաշխման
օրինաչափությունները:
Զբաղվածության հիմնախնդրի ար
ծարծման ակունքներում կանգնած են
եղել մեծ մտածողներ Վիլյամ Պետտին
եւ Ադամ Սմիթը:
Հետագա տարիներին այդ խնդի
րը գտնվեց նաեւ Դավիթ Ռիկարդոյի,
ապաեւ Մալթուսի ուշադրության կենտ
րոնում: Սակայն Կարլ Մարքսն առա
ջինն էր, որ գիտական հիմքերի վրա
դրեց բնակչության հիմնախնդիրների
մեկնաբանումը, ցույց տվեց գործազր
կության առաջացման բուն պատճառնե
րը՝ ընդգծելով, որ սոցիալական այդ սուր
երեւույթը հենց կապիտալիստական ար
տադրության հետեւանքն է: Հետագա
յում տնտեսագիտական գրականության
մեջ «Զբաղվածություն» եզրույթը հաս
տատուն կերպով քաղաքացիություն
ստացավ:

ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Հումանիտար գիտությունների ռու
սաստանյան ակադեմիայի ակադեմի
կոս, պրոֆեսոր, լրագրողների միջազ
գային միության անդամ
Զբաղվածությունը կարեւոր սոցիալտնտեսական հասկացություն է: Որքան
բարձր է հանրային տնտեսության մեջ
բնակչության զբաղվածության աստի
ճանը, այնքան մեծ է ազգային եկամ
տի ծավալը եւ բարձր՝ ժողովրդական
սպառման մակարդակը: Պետությունը
մշտապես ձգտում է ավելացնել հան
րային տնտեսության մեջ զբաղվածնե
րի թվաքանակը՝ ի հաշիվ տնային եւ
անձնական օժանդակ տնտեսությունում
զբաղվածների ներգրավման, բարձրաց
նելով աշխատանքային պաշարամիջոց
ների օգտագործման արդյունավետութ
յունը:
Զբաղվածությունը չպետք է պատ
կերացնել որպես հանրորեն օգտակար
աշխատանքով զբաղվածների պարզ
թվաբանական գումար: Որակական
տեսանկյունից այն արդեն ռացիոնալ
զբաղվածություն է եւ պիտի համապա
տասխանի հասարակության ու անհա
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Զբաղվածությունը մարդկանց միջեւ
արտադրական
հարաբերությունների
ձեւ է` հավաքական աշխատողին ար
տադրության միջոցների հետ միավորե
լու եւ աշխատանքի ընթացքին մասնա
կից դարձնելու եղանակ:
Ներկայումս զբաղվածության տնտե
սական հարաբերությունների զարգա
ցումն իր իրավաբանական հաստա
տումն է ստացել «Զբաղվածության մա
սին» ՀՀ նոր օրենքում, որն ընդունվել է
2013թ. դեկտեմբերի 11-ին ՀՀ Ազգային
ժողովի կողմից, եւ որը նախատեսում է
մեր երկրում զբաղվածության լիակա
տար բարելավում, արտադրության մեջ
իրային եւ անձնական գործոնների օգ
տագործման բարոյական ու նյութական
խթանների ուժեղացում: Տվյալ օրեն
քը կարգավորում է նաեւ բնակչության
զբաղվածության խթանման տնտեսա
կան եւ կազմակերպչական դրույթներն
ու իրավական հիմքերը, սահմանում
զբաղվածության բնագավառում քա
ղաքացիների իրավունքների իրացումը,
պետության կողմից մատուցվող ծա
ռայությունների տեսակները, գործազր
կության դեպքում սոցիալական աջակ
ցության ձեւերը, ինչպես նաեւ պետա
կան-մասնավոր համագործակցության
իրավական հիմքերը:
Զբաղվածության պետական քա
ղաքականությունը միտված է կայուն
զբաղվածության ապահովմանը, անհ
րաժեշտ քանակի ու որակի աշխատու
ժի առկայությանը եւ առկա աշխատուժի
արդյունավետ իրացման ապահովմա
նը: Առանձնակի կարեւորություն ունի
աշխատանք փնտրող անձանց աշխա
տաշուկայում անմրցունակության որո
շարկումն ու արդյունավետ ներառման
ապահովումը, ինչպեսեւ արժանապա
տիվ աշխատանքի միջազգայնորեն ըն
դունված չափանիշների երաշխավո
րումն ու պայմանների հետեւողական
ապահովումը: ՀՀ իրավասու օղակները
դրանից զատ՝ մշակում եւ իրականաց

նում են աշխատուժի ներքին ու արտա
քին տեղաշարժի միասնական կարգա
վորումը կամ ՀՀ օրենսդրությամբ սահ
մանված կարգով եւ/կամ ՀՀ միջազգա
յին պայմանագրերով:
Զբաղվածությունը տիպական զանգ
վածային ու անհրաժեշտ հարաբերութ
յուն է, որը զարգանում ու հարստանում
է հասարակության արտադրողական ու
ժերի զարգացման չափով: Միայն մարդ
կանց ակտիվ, նպատակամղված գոր
ծունեության շնորհիվ հնարավոր կդառ
նա կազմակերպչական անհրաժեշտ
միջոցառումներ իրականացնել աշխա
տանքի տեղավորման հիմնախնդիրնե
րի արդյունավետ վճռման, ռացիոնալ
զբաղվածության ապահովման համար:
Զբաղվածության քաղաքականութ
յան նպատակը, այսպիսով, անհրաժեշտ
քանակով ու որակով աշխատուժի պա
հանջարկի բավարարման եւ առկա աշ
խատուժի առաջարկի արդյունավետ
իրացման ապահովումն է, որը նաեւ
կայուն տնտեսական աճի հիմնական
պայմաններից է: Որպես սոցիալական
քաղաքականության բաղադրիչ՝ դա
միաժամանակ արժանապատիվ աշ
խատանքի միջազգայնորեն ընդունված
չափանիշների երաշխավորումն է, մյուս
կողմից՝
աշխատաշուկայում
անմր
ցունակ խմբերի սահմանումը եւ, ըստ
առաջնահերթությունների, արդյունա
վետ սերտաճման ապահովումը:
Խորհրդային համակարգում տնտե
սության կառավարումը հիմնված էր
վարչահրամայական եղանակների վրա,
իսկ պետությունն ամեն գնով իրակա
նացնում էր երաշխավորված զբաղվա
ծության քաղաքականություն: Աշխա
տանքը պարտադիր էր աշխատանքային
տարիքի բոլոր աշխատունակ մարդկանց
համար: Բուհերի ու տեխնիկումների,
ինչպես նաեւ պրոֆտեխուսումնարան
ների համարյա բոլոր շրջանավարտներն
աշխատանքի էին տեղավորվում պետա
կան ձեռնարկություններում ու կազմա
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Զբաղվածություն. հիմնահարցեր, խորհրդածություններ

կերպություններում: 1980-ականներին
Հայաստանի ԱՊԿ-ի համակարգում եւս
ստեղծվեցին աշխատանքի տեղավոր
ման բյուրոներ, որոնք զբաղված էին
դպրոցների շրջանավարտների հաշվառ
մամբ, մասնագիտական կողմնորոշման
տրամադրմամբ, պրոֆտեխուսումնա
րանների համար սովորող անձնակազ
մի ապահովմամբ, մյուս միութենական
հանրապետությունների համար աշխա
տուժի հավաքագրմամբ եւ այլն:
ՀՀ-ում աշխատաշուկայի ձեւավոր
ման կամ զբաղվածության պետական
կարգավորման գործընթացների սկիզ
բը պիտի համարել 1992-19996 թվա
կանները, երբ ընդունվեց «Բնակչութ
յան զբաղվածության մասին» ՀՀ օրեն
քը, որի նպատակն էր կանոնակարգել
միութենական արտադրատնտեսական
համալիրից անջատ գործելու հրամայա
կանի առջեւ կանգնած զբաղվածության
ոլորտի
իրավահարաբերությունները:
Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ-ում սկիզբ դրվեց աշ
խատուժի առաջարկի եւ պահանջարկի
պետական կարգավորման գործընթաց
ներին:
Այդ շրջանում աշխատաշուկայում
իրականացված
ծրագրերը
հիմնա
կանում ունեցել են գործազուրկների
սոցիալական հիմնախնդիրների լուծ
ման կողմնորոշում, եւ իրականացվել
է զբաղվածության կրավորական քա
ղաքականություն, քանի որ զբաղվա
ծության պետական ծրագրերին հատ
կացված միջոցները գրեթե ամբողջութ
յամբ ծախսվում էին գործազրկության
նպաստ եւ դրամական օգնություն վճա
րելու համար: Դա, բնականաբար, չէր
կարող համահունչ լինել տնտեսական
զարգացումների տրամաբանությանը,
քանի որ այս ոլորտում պահանջվում
էր ակտիվ ծրագրերի իրականացում
եւ սոցիալական պասիվ քաղաքակա
նությունից անցում ակտիվ քաղաքա
կանության: Հետագա շրջանը՝ ընդհուպ
մինչեւ 2005 թվականը, բնութագրվում
57

է որպես զբաղվածության պետական
կարգավորման համակարգի հստակեց
ման ժամանակ, որի մեկնարկը, ինչպես
նշվեց վերը, տվեց «Բնակչութայն զբաղ
վածության մասին» ՀՀ նոր օրենքը:
Այդ տարիներին զբաղվածության քա
ղաքականությունն առավելապես միտ
ված էր գործազրկության իրական մա
կարդակի բացահայտմանը, զբաղվա
ծության համակարգի վերջնական ձեւա
վորմանը, ինչպեսեւ իրավական դաշտի
կատարելագործմանը, իսկ այնուհետեւ
նաեւ զբաղվածության ակտիվ քաղա
քականության իրականացմանը, մաս
նավորապես՝ թափուր աշխատատեղե
րի համալրմանը, նոր աշխատատեղերի
ստեղծմանն աջակցելուն եւ գործող աշ
խատատեղերի պաշտպանությանը:Աշ
խատաշուկայի զարգացման հաջորդ
փուլը սկզբնավորվեց «Բնակչության
զբաղվածության եւ գործազրկության
դեպքում սոցիալական պաշտպանութ
յան մասին» 2006 թվականի հունվարի
1-ին ընդունված օրենքում, որի նպա
տակն աշխատանքի խրախուսման,
զբաղվածության ապահովման եւ գոր
ծազրկության դեպքում սոցիալական
գործընկերության սկզբունքներով ար
դարացի, սոցիալական քաղաքակա
նության իրականացումն էր:
2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին
ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունված
վերոնշյալ օրենքում փոփոխություններ
եւ լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ
օրենքի ընդունումը պայմանավորված
էր աշխատաշուկայում ակտիվ որոշ նոր
ծրագրերի ներդրման ու գործող ծրագ
րերի կատարելագործման անհրաժեշ
տությամբ:
Անցումային տարիներին ոչ միայն
զգալիորեն կրճատվեց աշխատուժի
պահանջարկը եւ փոխվեց տնտեսութ
յան ճյուղային կառուցվածքը, այլեւ էա
կան փոփոխությունների ենթարկվեցին
աշխատուժին ներկայացվող մասնագի
տական պահանջները:

ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ

Պիտի նկատել, որ Խորհրդային
Միության փլուզումից հետո Հայաստա
նը բախվեց սոցիալ-տնտեսական, աշ
խարհաքաղաքական եւ ժողովրդագրա
կան բնույթի տարբեր հիմնախնդիրների
հետ: Սոցիալ-քաղաքական ու տնտեսա
կան համակարգերի վերափոխումնե
րի արդյունքում ի հայտ եկան մինչ այդ
անհայտ սոցիալ-տնտեսական այնպիսի
խնդիրներ, ինչպիսիք են գործազրկութ
յունն ու աղքատությունը: Գործազր
կության բարձր մակարդակը` որպես
Հայաստանի համար նախկինում հա
մարյա թե անհայտ սոցիալ-տնտեսական
խնդիր, որը միաժամանակ աղքատութ
յան առաջացման ու խորացման կարե
ւոր գործոն է, իրողություն դարձավ Հա
յաստանի բնակչության մի զգալի մասի
համար: Երկրում լայն տարածում ստա
ցավ աղքատությունը, քանի որ բնակ
չության առավել ակտիվ ու բարձրորակ
հատվածի զանգվածային արտագաղթը
դանդաղեցրեց երկրի զարգացման ըն
թացքը: Բնակչության դանդաղ վերար
տադրությունը չէր ապահովում անգամ
բանակի համար պահանջվող անձնա
կազմի, կրթական ոլորտի համար անհ
րաժեշտ սովորողների թվաքանակ՝
հանգեցնելով կրթական համակարգում
թե՛ հաստատությունների, թե՛ աշխա
տողների թվի կրճատման, նպաստելով
գործազրկության աճին:
Ներկայումս հանրապետությունում
զբաղվածների թիվը կազմում է 1 մլն.
72 հազար 600 մարդ: Բնակչության
թվաքանակի քաղաքային եւ գյուղա
կան բաշխվածությունը կազմում է հա
մապատասխանաբար 64 եւ 36 տոկոս,
իսկ սեռային բաշխվածության առումով՝
արականը 48.5 եւ իգականը 51.5 տո
կոս: Կրթական համակարգի միտում
ներն ապագայում կհանգեցնեն մի կող
մից ներքին աշխատաշուկայից միջին
մասնագիտական կրթություն ունեցող
ու առավել տարեց աշխատուժի աստի
ճանական դուրսմղմանը եւ նոր, երի

տասարդ աշխատուժով ոչ համարժեք
համալրմանը, իսկ մյուս կողմից՝ ԲՈՒՀ
ավարտող մասնագետների ավելցուկին:
Այդ տարիներին, բնականաբար, զբաղ
վածության կրճատում արձանագրվեց
տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտնե
րում եւ առանձնապես՝ շինարարության,
գիտության, արդյունաբերության, իսկ
աճ արձանագրվեց գյուղատնտեսութ
յան եւ առեւտրի ու հասարակական
սննդի ոլորտներում:
Հաջորդ տարիներին Հայաստանում
արդեն նկատելի էր համաշխարհային
տնտեսական ճգնաժամի ազդեցությու
նը սոցիալ-տնտեսական համալիր զար
գացումների տեսանկյունից: Պաշտոնա
կան վիճակագրական ցուցանիշների
վերլուծությունից երեւում է, որ Հայաս
տանում գրանցվող կայուն տնտեսական
աճն ապահովվել է ոչ այնքան զբաղ
վածության մակարդակի աճով, որքան
աշխատանքի արտադրողականության
աճի հաշվին: Բայց մյուս կողմից տնտե
սական աճի արդյունքներն արտացոլվել
են ոչ այնքան զբաղվածության մակար
դակի բարձրացման, որքան աշխատա
վարձի բարձացման ցուցանիշներում:
Նշված ժամանակամիջոցում նկատվել է
նաեւ զբաղվածության տեղաշարժ պե
տականից դեպի մասնավոր հատված:
2016 թվականի հունվարի 1-ի դրութ
յամբ ԱՎԾ-ի տվյալներով՝ գործազրկութ
յան պաշտոնական մակարդակը կազմեց
18 տոկոս, ըստ իս, դրա իրական մա
կարդակն ավելի բարձր է: Ավելի բարձր
է նաեւ բնակչության աղքատության ցու
ցանիշը: Այսօր գործազուրկների մոտա
վորապես 20 տոկոսը երիտասարդներ
են, որոնցից շուրջ 16.500-նաշխատանք
փնտրողներ են: Իսկ ներքին աշխա
տաշուկայի խրոնիկական անհավասա
րակշռության խնդիրների համակողմա
նի լուծումը պահանջում է կենտրոնաց
նել պետական եւ մասնավոր հատված
ների ջանքերն ու պաշարամիջոցները`
տնտեսության հնարավոր բոլոր ոլորտ
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Զբաղվածություն. հիմնահարցեր, խորհրդածություններ

ներում աշխատատեղեր ստեղծելու,
առկա աշխատատեղերը պահպանելու,
ինչպեսեւ ՀՀ-ում առկա միգրացիոն հոս
քերում ներգրավված անձանց ռեսուրս
ներն ուղղորդելու դեպի տնտեսության
ու մարդկային զարգացման ոլորտներ,
քանի որ նրանց խնայողությունների մեծ
մասը պահվում է արտերկրում եւ գլխա
վորապես ներդրվում անշարժ գույքի
շուկայում:
Այսպիսով՝ զբաղվածության պետա
կան կարգավորման քաղաքականութ
յունը ընթացիկ եւ երկարաժամկետ
կտրվածքով միտված պիտի լինի տա
րածքային զարգացման, ժողովրդագրա
կան եւ միգրացիոն պետական կարգա
վորման շրջանակներում իրականացվող
բարեփոխումների արդյունավետ ու ամ
բողջական ապահովմանը, սահմանված
ռազմավարական եւ հայեցակարգային
հիմնական ուղղություններին ու միջո
ցառումներին:
Ինչ վերաբերում է կրթական համա
կարգին, ապա նշենք, որ այն դեռեւս
գտնվում է կառուցվածքային, բովան
դակային եւ կառավարչական բարեփո
խումների փուլում`միտված տնտեսութ
յան ու աշխատանքային շուկայի կա
րիքներին համահունչ մասնագիտական
կրթության եւ ուսուցման համակարգի
ապահովմանը:
ՀՀ կրթության զարգացման 20112015թթ. պետական ծրագրի համա
ձայն՝ բարեփոխումներն ուղղված էին
կրթությունը տնտեսության, գիտության
եւ հասարակության արդի պահանջնե
րին համապատասխանեցնելուն: Ոլոր
տի պատասխանատուների հավաստ
մամբ՝ ստեղծվել են մասնագիտական
կրթական հաստատությունների ու
տնտեսության
համագործակցության
եւ երկխոսության արդյունավետ մե
խանիզմներ, որոնք հնարավորություն
են տալիս կրթական ծրագրերը, մաս
նագետների պատրաստումն առավել
ներդաշնակ դարձնել տնտեսության

առաջնային ուղղությունների պահանջ
մունքին: Բոլոնիայի եւ Կոպենհագենի
գործընթացների սկզբունքներին համա
պատասխան իրականացվել են տարբեր
նախաձեռնություններ` ուղղված մաս
նագիտական կրթության որակի բարե
լավմանը, աշխատաշուկայի պահանջ
ներն ու եվրոպական չափորոշիչները
բավարարող կադրերի պատրաստման
կարողությունների հզորացմանը:
Եվ, չնայած գրանցված առաջընթա
ցին, կրթության բոլոր մակարդակներում
որակը շարունակում է մնալ լուծում պա
հանջող գլխավոր հիմնախնդիրը: Մեր
ապագայի կրող երիտասարդները մե
ծամասամբ լքում են հայրենիքը` իրենց
ուժն ու գիտելիքներն օգտագործելով
այլ երկրներում, քանի որ տասնյակ հա
զարավոր ուսանողներ ԲՈՒՀ-երն ավար
տելուց հետո կանգնում են գործազր
կության խնդրի առջեւ: Յուրաքանչյուր
տարվա կտրվածքով մեր ԲՈՒՀ-երի
7000 շրջանավարտներից միայն 20 տո
կոսն է աշխատանք գտնում, մինչդեռ
հազարավոր երիտասարդներ անգամ
բարձրագույն կրթություն ստանալու
հնարավորություն չունեն, իսկ այդ դեպ
քում աշխատանքի տեղավորվելն առա
վել մեծ ջանքեր է պահանջում:
Հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ
արտագնա աշխատանքը կարեւոր դեր
է խաղում բազմաթիվ ընտանիքների
կենսապահովման գործում, պետությու
նը կարծես թե փորձում է նպաստավոր
պայմաներ ստեղծել առանձին մաս
նագիտություններ ունեցող անձանց
արտագնա աշխատանքներում ժամա
նակավորապես ներգրավելու նպատա
կով: ՀՀ կառավարությունն արդեն միջ
պետական համաձայնագրեր է կնքել
ԱՊՀ մասնակից պետությունների հետ`
այնտեղ մեկնած ՀՀ քաղաքացիների
համար սոցիալական երաշխիքների եւ
նորմալ աշխատանքային պայմանների
վերաբերյալ: Արտագնա աշխատանքի
պետական կարգավորման շրջանակնե
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րում ՀՀ միգրացիոն պետական ծառա
յությունը եւս միջազգային պայմանագ
րեր է կնքում արտագնա աշխատանքնե
րի կազմակերպման, աշխատանքային
միգրանտների շահերի պաշտպանութ
յան վերաբերյալ, որի նպատակը, գե
րակա ուղղությունները, ինչպես նաեւ
իրականացման միջոցառումները ներ
կայացված են Հայաստանի միգրացիա
յի պետական կարգավորման քաղաքա
կանության, Հայաստանից սկիզբ առնող
անկանոն միգրացիայի երեւույթի ու
սումնասիրության եւ դրա կանխարգել
ման մասին հայեցակարգերում:
Աշխատաշուկայի պետական կարգա
վորման առանցքային խնդիրների ինս
տիտուցիոնալ եւ իրավական լուծումնե
րը, այդպիսով, կարեւոր նշանակություն
կունենան զբաղվածության քաղաքա
կանության համակարգային բարեփո
խումների ապահովման համար: Այդ
բնագավառում իրականացվելիք աշխա
տանքների «առյուծի բաժինը», բնակա
նաբար, ընկնում է Միգրացիոն պետա
կան ծառայության վրա, որի նպատակ
ներն ու խնդիրներն են.
ա/ միգրացիոն գործընթացների պե
տական կարգավորման քաղաքակա
նության մշակումն ու իր իրավասութ
յունների սահմաններում դրա իրակա
նացումը,
բ/ տվյալ ոլորտում իրավասություն
ներ ունեցող այլ մարմինների կողմից
միգրացիոն գործառույթների համակար
գումը, այդ թվում՝ միգրացիոն քաղաքա
կանության եւ դրա կիրարկումն ապա
հովող իրավական ակտերի մշակումը,
գ/ օտարերկրյա քաղաքացիներին եւ
քաղաքացիություն չունեցող անձանց
ապաստանի տրամադրման հարցերով
ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված իրա
վասությունների իրականացումը,
դ/ Ադրբեջանի Հանրապետությունից
1988-1992թթ. բռնագաղթված փախս
տականների եւ բռնի տեղահանված ան
ձանց՝ հասարակության մեջ ինտեգրման

քաղաքականության մշակումն ու իրա
կանացումը,
ե/ անլեգալ միգրացիայի կանխարգել
ման նպատակով ՀՀ համապատասխան
նախարարությունների, դիվանագիտա
կան ներկայացուցչությունների, ինչպես
նաեւ միջազգային կազմակերպություն
ների հետ համատեղ համապատասխան
ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը,
զ/ ՀՀ քաղաքացիների ներգաղթը
խրախուսող պետական քաղաքակա
նության մշակումն ու իրականացումը:
Հայերը՝ դարեր շարունակ լինելով
օտարների տիրապետության տակ, չու
նենալով պետականություն, հասարա
կական մտքի զարգացման ուշադրութ
յունից դուրս են թողել ազգային սոցիալտնտեսական տիպօրինակի ստեղծման
խնդիրը: 1990-ականների սկզբներին
Հայաստանը եւս որդեգրեց, այսպես
կոչված, «շոկային թերապիան»՝ որպես
պլանային տնտեսությունից շուկայակա
նին անցնելու միջոց, որի հետեւանքով
պետությունը գրեթե լիովին հրաժար
վեց տնտեսության կարգավորման գոր
ծառույթից՝ այն ամբողջովին թողնելով
շուկայական տարերքին: Օրենսդրական
հստակ չկարգավորվածության պատ
ճառով անհատներն ու տարբեր սո
ցիալական խմբերն իրենց շահերն էին
հետապնդում օրենսդրական դաշտից
դուրս: Սակայն հայ ժողովրդի XX դարի
սոցիալ-տնտեսական փորձը գլխավո
րապես կապված էր սոցիալիստական
պետության հետ, եւ հայերի մի քանի
սերունդներ սովորեցին իրենց սոցիալա
պես պաշտպանված զգալ հզոր Միութ
յան կողմից: Ուստի այսօր էլ «սոցիա
լիստական պետության» գաղափարը՝
որպես սոցիալական կատարելատիպ,
բավականաչափ ամուր է նստած մեր
հասարակության զգալի մասի գիտակ
ցության մեջ:
Այսպիսով՝ երկրի տնտեսական զար
գացման, մասնավորապես աշխատա
շուկայի ու զբաղվածության ճիշտ քա
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ղաքականություն վարելու առումով,
մեր տնտեսությունը պետք է ուղղված
լինի բոլոր քաղաքացիների համար բա
րեկեցության ու նվազագույն կենսա
պայմանների ապահովմանը, այսինքն՝
ունենա սոցիալական ուղղվածություն:
Դա ենթադրում է նախեւառաջ աշխա
տանքի առկայություն, եւ այդ տեսակե
տից կարեւորվում են պետության կող
մից յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքա
ցու աշխատանքի իրավունքի փաստա
ցի երաշխավորումը, ապահովագրումը
աշխատանքի կորստից, ինչպես նաեւ
անաշխատունակության ծանր սոցիա
լական հետեւանքները մեղմացնող
երաշխիքների համակարգի ստեղծումը:
Միայն համարժեք չափով վարձատր
վող աշխատանքի միջոցով է հնարավոր
փոքր պաշարամիջոցներ ունեցող մեր
երկրում ապահովել մարդկանց արժա
նավայել կյանքն ու ապագան:

9.

Hamlet Zakaryan
Employment: Key Issues and
Thoughts
The author briefly refers to the concept
of employment, emphasizing the urgency
and relevance of rational employment
policy reforms, the importance of directing qualified and young labor to the areas
of development of the RA, stressing the
imperative to conform key programs of the
education system and the Armenian State
Migration Service to the spirit of modern
economy demands. The article is focused
also on the importance of creating new
jobs in all sectors, and the priority of state
regulation of the labor market in general.

ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.

Հայաստանյան աշխատուժի ներուժի
ուսումնասիրություն, Երեւան, 2011., 59 էջ

2.

ՀՀ ԱՎԾ, «Հայաստանի վիճակագրական
տարեգիրք» (2005-2011թթ.),

3.

Կ.Մարքս, «Կապիտալ», հ. 1, Երեւան,
1959թ.

4.

Զբաղվածության
ռազմավարության
իրականացման միջոցառումների ծրա
գիր, Երեւան, 2010թ.

5.

ՀՀ օրենքը «Բնակչության զբաղվածութ
յան եւ գործազրկության դեպքում սո
ցիալական պաշտպանության մասին»,
Երեւան, 2005թ.

6.

ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք

7.

«ՀՀ զբաղվածության ծառայություն»,
գործակալության տվյալներ

8.

Ա.Մելքումյան,
Աշխատանքի
շու
կա եւ զբաղվածություն, Երեւան,
«Նահապետ», 1999թ., 214 էջ

ՀՀ զբաղվածության 2013-2018 թվա
կանների ռազմավարություն, Երեւան,
2012թ., ՀՀ կառավարության նոյեմբերի
8-ի նիստի թիվ 45 որոշման արձանագ
րություն:

Гамлет Закарян
Занятость: проблемы, размышления
Автор коротко затрагивает предысторию понятия занятости, подчеркивает
актуальность политики реформ в области рациональной занятости, важность
направления высокообразованной и
молодой рабочей силы в развивающиеся отрасли РА, указывает на необходимость соответствия узловых программ
образовательной системы и миграционной службы РА духу и требованиям
экономики.
Подчеркнут приоритет создания во
всех сферах новых рабочих мест, сохранения действующих и государственного регулирования рынка труда.
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փաստեր, իրադարձություններ
9 հունվարի
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախա
գահները հայտարարություն են տարա
ծել Ամանորի նախաշեմին` դեկտեմբերի
29-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին
տեղի ունեցած ներխուժման փորձի կա
պակցությամբ, որը հանգեցրել է մարդ
կային զոհերի: Համանախագահները
կոչ են արել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի
ղեկավարներին «խստորեն պահպանել
Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի բա
նակցություններում ձեռք բերված պայ
մանավորվածությունները, այդ թվում`
հնարավորինս կարճ ժամկետներում
վերջնական տեսքի բերել ԵԱՀԿ-ի` միջա
դեպերի հետաքննության մեխանիզմը»:

լով Ռազմավարական նախաձեռնութ
յունների կենտրոնի ստեղծումը, վարչա
պետը նշել է, որ կենտրոնի գաղափարն
այն առանցքային թիրախներից մեկն է,
որը ներգրավված է եղել կառավարութ
յան ծրագրում: Իր գործունեությամբ
այն, ըստ Կարապետյանի, պետք է ու
ղենշի մեր տնտեսության զարգացման
երկարաժամկետ ռազմավարությունը:
16 հունվարի
Դատարանը երկու տարվա ազա
տազրկման դատապարտեց քաղաքա
ցիական ակտիվիստ, Ամանորի գիշե
րը ոստիկանի նկատմամբ բռնություն
գործադրելու մեջ հանիրավի մեղադր
վող Գեւորգ Սաֆարյանին։ «Սա հա
կաօրինական, հակաքաղաքացիական,
քրեական վճիռ է, որը գալիս է ուղղակի
Սերժ Սարգսյանից»,- «Ազատության»
հետ զրույցում ասաց «Ժառանգության»
առաջնորդ Րաֆֆի Հովհաննիսյանը։

11 հունվարի
«Լուսավոր Հայաստան», «Բարգավաճ
Հայաստան» եւ «Հայկական վերած
նունդ» կուսակցությունների ղեկավա
րության կողմից ստորագրվել է Վանա
ձոր քաղաքի ավագանու լիազորություն
ները վաղաժամկետ դադարեցնելու վե
րաբերյալ կառավարությանն ուղղված
առաջարկը: Փաստաթուղթը կրում է ինչ
պես իրավական, այնպես էլ քաղաքա
կան բնույթ եւ հիմնավորումներ: Նրա
նով մասնավորապես առաջարկվում է
կառավարությանը վաղաժամկետ դա
դարեցնել Վանաձոր քաղաքի գործող
ավագանու լիազորությունները եւ նշա
նակել ավագանու արտահերթ ընտրութ
յուններ:

17 հունվարի
ԱԺ պատգամավոր, «Բարգավաճ Հա
յաստան» կուսակցության հիմնադիր
Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, որ
բացում է «քաղաքական գործունեութ
յան փակված էջը» եւ մասնակցելու է
2017 թվականի խորհրդարանական
ընտրություններին՝ «ձեւավորելով լայն
դաշինք»: «Ես զերծ կմնայի քաղաքա
կան գործընթացներին մասնակցելուց,
եթե տեսնեի ու վստահ լինեի, որ մեր եր
կիրն ընթանում է ճիշտ ճանապարհով»,հայտարարեց Ծառուկյանը:

12 հունվարի
Կարեն Կարապետյանը մասնակցել է
ՀՀ կառավարության Ռազմավարական
նախաձեռնությունների կենտրոնի պաշ
տոնական բացման արարողությանը:
Ողջունելով ներկաներին եւ կարեւորե

18 հունվարի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրա
մանագրերով Մեքսիկայում Հայաստա
նի արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Արա
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Այվազյանը համատեղության կարգով
նշանակվել է Կոստա Ռիկայում, ինչպես
նաեւ Կուբայում Հայաստանի դեսպան
(նստավայրը` Մեխիկո): Սարգսյանի մեկ
այլ հրամանագրով Արաբական Միաց
յալ Էմիրությունների Դուբայ քաղաքում
ստեղծվել է Հայաստանի գլխավոր հյու
պատոսություն` հյուպատոսական շրջա
նում ընդգրկելով ԱՄԷ հյուսիսային էմի
րությունները:

խատեսվում է միջպետական եւ միջկա
ռավարական մի շարք փաստաթղթերի
ստորագրում: Ի թիվս այլ հանդիպում
ների, Կարապետյանը վաղը քննարկում
կունենա մոսկվայաբնակ հայ գործա
րարների հետ:
25 հունվարի
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրա
համյանը հանդես եկավ ՀՀԿ-ից դուրս
գալու մասին հայտարարությամբ. «Ես
հեռանում եմ ՀՀԿ-ից, բայց շարունա
կելու եմ ակտիվ զբաղվել քաղաքա
կանությամբ, քանզի համոզված եմ, որ
ունեմ բավարար ուժ, գիտելիքներ ու
փորձ՝ ծառայելու մեր պետությանն ու
ժողովրդին»,- ֆեյսբուքյան իր էջում գրել
է Աբրահամյանը` շնորհակալություն
հայտնելով իր բոլոր կուսակցական ըն
կերներին՝ «տարիների համատեղ արդ
յունավետ աշխատանքի համար»:

19 հունվարի
Հայաստանի ԱԳ նախարար Էդվարդ
Նալբանդյանը Մոսկվայում հանդիպում
ունեցավ ՌԴ արտգործնախարար Սեր
գեյ Լավրովի հետ: Նախարարները
քննարկեցին հայ-ռուսաստանյան դաշ
նակցային
փոխհարաբերությունների
օրակարգի հարցերի լայն շրջանակ, եր
կու երկրների ղեկավարների միջեւ ձեռք
բերված պայմանավորվածությունների
կատարման ընթացքը։ Նալբանդյանն ու
Լավրովը անդրադարձել են ՀՀ վարչա
պետի՝ առաջիկայում Մոսկվա կատա
րելիք պաշտոնական այցի նախապատ
րաստական աշխատանքներին, ինչպես
նաեւ ԼՂ հիմնախնդրի վերաբերյալ
Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում
կայացած գագաթաժողովներին ձեռք
բերված պայմանավորվածությունների
կատարմանն առնչվող հարցերին:

26 հունվարի
Հայաստանի նախագահ, իշխող ՀՀԿ
ղեկավար Սերժ Սարգսյանի գլխավո
րությամբ տեղի ունեցավ Հանրապետա
կանի գործադիր մարմնի նիստ, որին
հաջորդեց կուսակցության խորհրդի
նիստը: Ընտրվեցին նոր խորհուրդ եւ
կուսակցության նախագահի տեղակալ
ներ: Կուսակցության նախագահի առա
ջին տեղակալ ընտրվեց ՀՀԿ Գործադիր
մարմնի անդամ, ՀՀ վարչապետ Կարեն
Կարապետյանը, նախագահի տեղակալ
ներ` Մուշեղ Լալայանը, Գալուստ Սա
հակյանը եւ Արմեն Աշոտյանը: Կուսակ
ցությունը ձեւավորեց նաեւ Ավագների
խորհուրդ, որի նախագահ ընտրվեց
Գալուստ Սահակյանը:

24 հունվարի
ՌԴ
կառավարության
ղեկավար
Դմիտրի Մեդվեդեւի հրավերով Հայաս
տանի վարչապետ Կարեն Կարապետ
յանը երկօրյա պաշտոնական այցով ժա
մանեց Մոսկվա: Բանակցությունների
օրակարգում
առեւտրատնտեսական,
էներգետիկ, տրանսպորտային, հումա
նիտար ոլորտների, ինչպես նաեւ համա
տեղ ներդրումային ծրագրերի իրակա
նացման, Եվրասիական տնտեսական
միության շրջանակներում երկու երկր
ների համագործակցության հարցեր են:
Բանակցությունների արդյունքում նա

27 հունվարի
ՀՀ արտգործնախարար Էդվարդ Նալ
բանդյանը Վիեննայում հանդիպում ու
նեցավ ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար
Լամբերտո Զանիերի հետ։ Զրույցի ըն
թացքում Հայաստանի արտգործնախա
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րարն ու ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղարն
անդրադարձան
կազմակերպության
գործունեությանն առնչվող մի շարք
հարցերի։ Էդվարդ Նալբանդյանը Լամ
բերտո Զանիերին ներկայացրին ղա
րաբաղյան հիմնախնդրի վերաբերյալ
Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գա
գաթաժողովներում ձեռք բերված պայ
մանավորվածությունների
իրագործ
ման ուղղությամբ Հայաստանի եւ ԵԱՀԿ
Մինսկի խմբի համանախագահ երկրնե
րի ջանքերը։

նակին հավաստանշելով ադրբեջանա
կան հատուկ ջոկատայինների առաջ
խաղացումը, դիմեցին կանխարգելիչ
գործողությունների եւ կորուստներ
պատճառելով` ետ շպրտեցին: Կազմա
կերպված հակադիվերսիոն գործողութ
յան արդյունքում առաջնագիծը պաշտ
պանող հայկական ուժերին հաջողվեց
գերեվարել ադրբեջանական բանակի
զինծառայող Էլնուր Հյուսեին Զադեին:
3 փետրվարի
Նախորդ երկու տարիները Հայաս
տան-Եվրամիություն
համագործակ
ցության տեսանկյունից առանձնացել
են ակտիվությամբ՝ զգալիորեն աշխու
ժացել է քաղաքական երկխոսությու
նը, տարբեր ոլորտներում ընդլայնվել
է համագործակցությունը: Այդ մասին
ասաց նախագահ Սերժ Սարգսյանը՝
այսօր ընդունելով տարածաշրջանային
այցով Հայաստանում գտնվող Եվրո
պական հանձնաժողովի Հարեւանութ
յան եւ ընդլայնման բանակցությունների
հարցերով գլխավոր տնօրեն Քրիստիան
Դանիելսոնին: Ընդգծելով, որ ակտիվո
րեն շարունակվում են Հայաստանի եւ
Եվրամիության միջեւ նոր շրջանակային
համաձայնագրի բանակցությունները,
զրուցակիցները երկուստեք հույս հայտ
նեցին, որ առաջիկայում գործընթացը
կմտնի ավարտական փուլ:

31 հունվարի
Պաշտոնական այցով Իրանի Իսլա
մական Հանրապետությունում գտնվող
ՀՀ պաշտպանության նախարար Վիգեն
Սարգսյանը հունվարի 31-ին հանդի
պում ունեցավ ԻԻՀ պաշտպանության
եւ զինված ուժերի աջակցման նախա
րար Հոսեյն Դեհղանի հետ։ Ընդգծելով
հայ-իրանական հարաբերությունների
բարձր մակարդակը, ՀՀ եւ ԻԻՀ պաշտ
պանական գերատեսչությունների ղե
կավարները երկկողմ հարաբերութ
յուններն ընդլայնելու եւ զարգացնելու
պատրաստակամություն են հայտնել:
Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին
նաեւ միջազգային ու տարածաշրջա
նային անվտանգությանը եւ հակամար
տությունների, այդ թվում ԼՂ հակա
մարտության կարգավորմանն առնչվող
խնդիրներ: Հանդիպման ավարտին
Սարգսյանն ու Դեհղանին հանդես եկան
համատեղ մամլո ասուլիսով:

8 փետրվարի
Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Մայր
Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում ընդունեց վար
չապետ Կարեն Կարապետյանին: Վե
հափառ Հայրապետը գոհունակությամբ
արձանագրեց, որ Կարապետյանն իր
ծառայության տարբեր հանգամանքնե
րում մշտապես աջակից է եղել Հայաս
տանյայց Առաքելական Եկեղեցուն եւ
նրա կառույցներին: Իր հերթին վարչա
պետը գոհունակությամբ անդրադարձ
կատարեց Հայաստանյայց Առաքելա
կան Սուրբ Եկեղեցու եւ կառավարութ

1 փետրվարի
ԼՂ պաշտպանության նախարարութ
յունը հաղորդման համաձայն` այսօր
ժամը 15:00-ի սահմաններում հակա
մարտ զորքերի շփման գծի հյուսիսային
(Թալիշ) ուղղությամբ հակառակորդը`
օգտագործելով եղանակային մառախ
լապատ պայմանները, ձեռնարկեց հե
տախուզա-դիվերսիոն ներթափանցման
փորձ: ՊԲ առաջապահ ուժերը` ժամա
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յան միջեւ առկա հարաբերություններին`
մեծապես կարեւորելով պետություն-ե
կեղեցի համագործակցությունը:

ոտնահարումների պատճառով, եւ ըն
տանիքով ժամանել Հայաստան: ՀՀ իշ
խանություններն ընդառաջեցին Շահին
Միրզոեւի խնդրանքին։

9 փետրվարի
Հատուկ քննչական ծառայությունը
ձերբակալեց «Սասնա Ծռեր» զինված
խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող,
«Հաց բերող» անունը ստացած Արթուր
Սարգսյանին: ՀՔԾ-ն ձերբակալման
հիմք է համարել այն, որ Սարգսյանը
փետրվարի 3-ին չի ներկայացել քննչա
կան մարմնին: Մինչդեռ, փաստաբանի
խոսքով, նախապես քննիչին տեղյակ են
պահել չներկայանալու մասին եւ խնդրել
են փոխել հանդիպման օրը:

12 փետրվարի
Պաշտպանության
նախկին
նա
խարար
Սեյրան
Օհանյանը,
«Ժառանգության» առաջնորդ Րաֆֆի
Հովհաննիսյանը եւ նախկին արտգործ
նախարար, «Համախմբում» կուսակ
ցության առաջնորդ Վարդան Օսկանյա
նը հուշագիր ստորագրեցին առաջիկա
խորհդարանական ընտրություններին
դաշինքով մասնակցելու մտադրության
մասին:

10 փետրվարի
Արթուր Սարգսյանը կալանավայրում
հացադուլ հայտարարեց։ Առաջին ան
գամ նա կալանավորվել էր օգոստոսին,
«Սասնա Ծռեր» զինված խմբի գործով`
սննդով բեռնված իր մեքենայով իրավա
պահների պատնեշը ճեղքելու եւ կրա
կահերթի տակ «Սասնա ծռեր» զինված
խմբի կողմից գրավված Ոստիկանութ
յան ՊՊԾ գնդի տարածք մուտք գործելու
համար: Դեկտեմբերի վերջին դատարա
նը փոխել էր կալանքի որոշումն ու նրան
ազատ արձակել: Մի քանի ամիս անց,
սակայն, փետրվարի 9-ին դատարանը
կրկին փոխեց խափանման միջոցն ու
երկու ամսով կալանավորեց նրան։

15 փետրվարի
Երեւանում մեկնարկեց ՀայաստանԵվրամիություն նոր շրջանակային հա
մաձայնագրի` առեւտրի եւ ներդրում
ների հարցերի վերաբերյալ բանակ
ցությունների հերթական փուլը: Տնտե
սական զարգացման եւ ներդրումների
նախարարության հաղորդագրության
համաձայն՝ նախատեսվում է քննար
կումներ անցկացնել համաձայնագրի`
«Ծառայությունների առեւտուր», «Մտա
վոր սեփականության իրավունքների
պաշտպանություն», «Սանիտարական
եւ բուսասանիտարական միջոցներ»
ուղղություններով, ինչպես նաեւ ամփո
փել «Ապրանքների առեւտուր», «Վեճերի
կարգավորում», «Թափանցիկություն»,
«Առեւտրի տեխնիկական խոչընդոտ
ներ», «Մաքսային հարցեր», «Մրցակ
ցություն», «Պետական մասնակցութ
յամբ ձեռնարկություններ», «Առեւտուր
եւ կայուն զարգացում» ուղղություննե
րով բանակցությունները:

11 փետրվարի
Հայաստանի իշխանություններին դի
մեց Շահին Միրզոեւը՝ խնդրելով իրեն
տրամադրել ժամանակավոր ապաս
տան, քանի որ հանդիսանալով Թալիշա
կան մշակույթի խորհրդի անդամ, Թալի
շական ազատագրական շարժման մաս
նակից, «Թոլիշի Սադո» թերթի թղթա
կից, ստիպված է եղել փախչել Ադրբեջա
նից՝ ազգային եւ կրոնական փոքրամաս
նությունների հանդեպ բռնաճնշումների
ու նրանց իրավունքների կոպտագույն

16 փետրվարի
Ազգային ժողովի ընտրություննե
րին մասնակցելու հայտ ներկայաց
րեց ինը քաղաքական ուժ՝ ՀՀԿ, ՀՅԴ,
«Հայկական վերածնունդ», «Ազատ դե
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մոկրատներ», Կոմունիստական կուսակ
ցությունները եւ «Ծառուկյան», «Ելք»,
«ՀԱԿ-ՀԺԿ», «Օհանյան-Րաֆֆի-Օսկան
յան» դաշինքները: Կենտրոնական ընտ
րական հանձնաժողովը 10 օր ունի հայ
տերն ուսումնասիրելու եւ քաղաքական
ուժերին գրանցելու համար:

Սերգեյ Լավրովը ՌԴ ԱԳՆ ընդունելութ
յունների տանը բացեցին Հայաստանի եւ
Ռուսաստանի միջեւ դիվանագիտական
հարաբերությունների
հաստատման
25-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը։
Երեկոյան Նալբանդյանը հանդիպում ու
նեցավ շուրջ չորս տասնյակ երկրների՝
համատեղության կարգով Հայաստա
նում հավատարմագրված դեսպանների
հետ։

20 փետրվարի
Հայաստանի նախագահ, Զինված
ուժերի գերագույն գլխավոր հրամա
նատար Սերժ Սարգսյանը Պաշտպա
նության նախարարության վարչական
համալիրում հանդիպում ունեցավ ԶՈՒ
ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի
մասնակիցների հետ: Հավաքը նպա
տակ ուներ հանրապետության պաշ
տոնատար անձանց հետ հանդիպում
ների ու դասախոսությունների միջոցով
մասնակիցներին ծանոթացնել երկրի
արտաքին եւ ներքին քաղաքականութ
յան առաջնահերթություններին, ԶՈՒ
զարգացման միտումներին, քննարկել
պաշտպանության
նախարարության
եւ ՀՀ այլ ուժային կառույցների միջեւ
փոխգործակցության հարցերը, իրակա
նացնել փորձի փոխանակում: Սարգս
յանը խոսել է Հայաստանի հանրային եւ
ազգային անվտանգության օրախնդիր
հարցերի մասին, պատասխանել օպե
րատիվ հավաքի մասնակիցներին հե
տաքրքրող հարցերին:

23 փետրվարի
Պաշտոնական այցով Վրաստան մեկ
նեց Հայաստանի վարչապետ Կարեն
Կարապետյանի գլխավորած պատվի
րակությունը: Վրաստանի վարչապետ
Գիորգի Կվիրիկաշվիլիի առանձնազ
րույցի ընթացքում կողմերն անդրադար
ձան հայ-վրացական հարաբերություն
ների օրակարգային հարցերին եւ դրանց
զարգացման հեռանկարներին: Մասնա
վորապես քննարկվեց առեւտրատնտե
սական, էներգետիկայի, տրանսպորտի,
գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության,
մշակույթի ոլորտներում հայ-վրացա
կան համագործակցությանը վերաբերող
հարցերի լայն շրջանակ: Այցի շրջանա
կում վարչապետ Կարեն Կարապետյա
նիգլխավորած պաշտոնական պատվի
րակությանն ընդունեց Վրաստանի նա
խագահ Գիորգի Մարգվելաշվիլին։ ՀՀ
վարչապետն այնուհետեւ հյուրընկալվեց
Նորին Սրբություն Համայն Վրաստանի
Կաթողիկոս-Պատրիարք Իլյա Երկրոր
դին:

22 փետրվարի
Մոսկվայում Անհայտ զինվորի հու
շարձանին ծաղկեպսակի զետեղումով
եւ Հայրենական մեծ պատերազմում
զոհվածների հիշատակին հարգանքի
տուրք մատուցելով մեկնարկեց Հայաս
տանի արտգործնախարար Էդվարդ
Նալբանդյանի պաշտոնական այցելութ
յունը Ռուսաստան: Նույն օրը տեղի ու
նեցան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի
արտգործնախարարների բանակցութ
յուններն ու համատեղ մամլո ասուլիսը։
Այնուհետեւ Էդվարդ Նալբանդյանն ու

25 փետրվարի
Շփման գծի միանգամից երկու` հա
րավարեւելյան (Մարտունի) եւ արեւել
յան (Ակնա) ուղղություններով հակառա
կորդն այսօր ձեռնարկեց հարձակման
փորձ` օգտագործելով ականազերծման
համապատասխան տեխնիկա եւ հա
տուկ միջոցներ: Լեռնային Ղարաբաղի
պաշտպանության
նախարարության
մամուլի ծառայության փոխանցմամբ՝
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Պաշտպանության բանակի առաջապահ
ստորաբաժանումները, նաեւ շնորհիվ
տեսադիտարկման սարքավորումների,
երկու ուղղություններում էլ ժամանակին
հավաստանշել են ադրբեջանական ստո
րաբաժանումների առաջխաղացումը եւ
կորուստներ պատճառելով` ետ շպրտել
ելման դիրքեր: «Բանակի առաջապահ
ուժերի պատասխան գործողություննե
րի արդյունքում հակառակորդը տվել է
զոհեր եւ վիրավորներ: Մի քանի դիակ
գտնվում է չեզոք գոտում: Հայկական
կողմը զոհեր ու վիրավորներ չունի»,ասված է հաղորդագրությունում։

նածությունն առաջադրել էր նախագահ
Սերժ Սարգսյանը: Յոլյանը
2013-2016 թվականներին եղել է
Վերահսկիչ պալատի փոխնախագա
հը, ապա՝ նշանակվել էներգետիկայի եւ
բնական պաշարների նախարարի պաշ
տոնում, որը զբաղեցրել է շուրջ կես տա
րի:
1 մարտի
«Ժառանգության» առաջնորդ Րաֆ
ֆի Հովհաննիսյանը հանդես եկավ
«մարտի 1»-ի իրադարձություններին
նվիրված ուղերձով, որում 9 տարի
առաջ տեղի ունեցածը գնահատեց որ
պես «Հայաստանի նորագույն պատ
մության ամոթալի էջերից մեկը»:
«Մարտիմեկյան
բռնարարքների
տրամաբանությունը այդ հանցագոր
ծության շահառու իշխանություննե
րը, ինչպես սպասվում էր, հետագայում
զարգացրին ընդդեմ քաղաքական հա
կառակորդների ու այլախոհների իրենց
պայքարում, ընտրակեղծիքներ կատա
րելիս, մասնավորապես 2013թ. նախա
գահական ընտրությունների եւ 2015թ.
դեկտեմբերի 6-ի սահմանադրական
հանրաքվեի արդյունքները կեղծելիս,
նաեւ կեղծարարության դեմ մարդկանց
բողոքի գործողությունները ճնշելիս»,նշված է Հովհաննիսյանի ուղերձում:

26 փետրվարի
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախա
գահները հանդես եկան հայտարարութ
յամբ փետրվարի 25-ի վաղ առավոտ
յան ղարաբաղյան հակամարտության
շփման գծում մարդկային զոհերի պատ
ճառ դարձած նոր բախումների վերա
բերյալ:
«Համանախագահները կոչ են անում
կողմերին՝ շփման գծին մոտեցված ծանր
զինտեխնիկան պահել իրենց այժմյան
դիրքերում եւ թույլ տալ դուրս բերել զոհ
վածների մարմինները, ինչպես պայմա
նավորվել են նախօրեին՝ ԵԱՀԿ գործող
նախագահի անձնական ներկայացուցչի
միջնորդությամբ»,- ասված է հայտարա
րությունում: Համանախագահները նաեւ
կողմերին հիշեցնում են ուժի կիրառու
մից զերծ մնալու իրենց պարտավորվա
ծությունների մասին:

3 մարտի
Հայաստան ժամանեց Ռուսաստանի
Պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վո
լոդինի գլխավորած պատվիրակությու
նը, որին նույն օրը ընդունեց նախագահ
Սերժ Սարգսյանը: Զրուցակիցները միջ
պետական հարաբերությունների ամ
րապնդման գործում երկուստեք մեծա
պես կարեւորեցին խորհրդարանական
դիվանագիտության դերը եւ ընդգծեցին
միջխորհրդարանական կապերի շարու
նակաբար ամրապնդման անհրաժեշ
տությունը:

28 փետրվարի
Ազգային ժողովը Լեւոն Յոլյանին
ընտրեց Վերահսկիչ պալատի նախա
գահ: Նրա օգտին ձայն տվեցին քվեար
կությանը մասնակցած 101 պատգա
մավորներից 99-ը, երկու քվեաթերթիկ
ճանաչվեցին անվավեր: Իշխան Զաքար
յանի հրաժարականից հետո թափուր
մնացած` Վերահսկիչ պալատի նախա
գահի պաշտոնում Լեւոն Յոլյանի թեկ
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4 մարտի
Սերժ Սարգսյանն ընդունեց ԱԺ առա
ջիկա ընտրությունների ընթացքում
դիտորդական առաքելություն իրակա
նացնելու նպատակով Հայաստան ժա
մանած ԵԱՀԿ Ժողովրդավարական
հաստատությունների եւ մարդու իրա
վունքների գրասենյակի (ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ)
դիտորդական առաքելության ղեկավար
Յան Պետերսենին: Հանդիպման ընթաց
քում Սարգսյանը հավաստիացրեց, որ
ՀՀ իշխանությունները պատրաստակամ
են միջազգային չափանիշներին համա
պատասխան ընտրություններ անցկաց
նելու նպատակով համագործակցելու
բոլոր դիտորդական առաքելություննե
րի, այդ թվում՝ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի հետ, եւ
նրանցից ակնկալում են անկողմնակալ
ու հավաստի գնահատական Հայաստա
նում տեղի ունեցող ընտրական գործըն
թացների մասին:

պահների կողմից եղան անօրինական
ձերբակալություններ, խաղաղ ցուցա
րարների նկատմամբ անհամաչափ ուժի
կիրառման դրսեւորումներ, բռնություն
ներ լրագրողների նկատմամբ եւ մարդու
իրավունքների այլ լուրջ խախտումներ,
հատկապես հուլիսի 29-ի գիշերը, երբ
ոստիկանությունը ցրեց «Սասնա Ծռե
րի» քաղաքական պահանջները սատա
րող ցուցարարներին»,- մասնավորա
պես ասված է զեկույցում:
6 մարտի
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի
գլխավորած կառավարական պատվի
րակությունը երկօրյա աշխատանքային
այցով մեկնեց Ղրղըզստան` մասնակ
ցելու Բիշքեկում կայանալիք Եվրա
սիական միջկառավարական խորհրդի
նիստին։ Աշխատանքային այցի շրջա
նակում Հայաստանի վարչապետը Բիշ
քեկում առանձնազրույց ունեցավ Ռու
սաստանի կառավարության ղեկավար
Դմիտրի Մեդվեդեւի հետ։ Քննարկվեց
հայ-ռուսական տնտեսական օրակար
գին վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։

6 մարտի
ԱՄՆ Պետդեպարտամենտը հրապա
րակեց Մարդու իրավունքների տարե
կան զեկույցը: Հայաստանին նվիրված
բաժնում որպես 2016 թվականի ամե
նանշանակալի խնդիրներ առանձնաց
ված են «իրավապահների անպատժե
լիությունը, պաշտոնատար անձանց
կողմից կառավարության ռեսուրսների
օգտագործումը իշխող ՀՀԿ-ի քաղաքա
կան գերիշխող դիրքը պահպանելու հա
մար, ինչպեսեւ երկրի էլիտայի կողմից
տնտեսական ու քաղաքական իշխա
նության օգտագործումը՝ աջակիցներին
հարստացնելու եւ իրավապահ ու դա
տական համակարգերը կոռումպացնե
լու համար»: Զեկույցում անդրադարձ
կա «Սասնա Ծռեր» զինված խմբի կող
մից ոստիկանության ՊՊԾ գնդի տա
րածքի գրավմանը: «Դիմակայության
ընթացքում Երեւանում եւ երկրի այլ
վայրերում տեղի ունեցան բազմաթիվ
ցույցեր ու հանրահավաքներ` ի պաշտ
պանություն «Սասնա Ծռերի», իրավա

8 մարտի
Փարիզի Ելիսեյան պալատում կայա
ցավ պաշտոնական այցով Ֆրանսիայի
Հանրապետությունում գտնվող` Հա
յաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի
եւ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա
Օլանդի հանդիպումը, որի ավարտին
ստորագրվեցին մի շարք ոլորտներում
հայ-ֆրանսիական համագործակցութ
յան զարգացմանն ու խորացմանը ուղղ
ված փաստաթղթեր: Մասնավորապես
ստորագրվեցին Ֆրանսիայի եւ ՀՀ կա
ռավարությունների միջեւ համաձայ
նագիր` Հայաստանում ֆրանսիական
համալսարանի մասին, Ֆրանսիայի ար
տաքին գործերի ու միջազգային զար
գացման նախարարության եւ ՀՀ տնտե
սական զարգացման ու ներդրումների
նախարարության միջեւ զբոսաշրջութ
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յան ոլորտում համագործակցության վե
րաբերյալ մտադրությունների հայտա
րարություն եւ այլ համաձայնագրեր:
13 մարտի
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ
Միլսն այցելեց «Օհանյան-Րաֆֆի-Օս
կանյան» դաշինքի կենտրոնական շտաբ
եւ հանդիպեց դաշինքի նախընտրա
կան ցուցակի առաջին եռյակի՝ Սեյրան
Օհանյանի, Արմեն Մարտիրոսյանի եւ
Վարդան Օսկանյանի հետ։ «Օհանյան-
Րաֆֆի-Օսկանյան» դաշինքի անդամ
ներն անդրադարձան ԱԺ առաջիկա
ընտրություններին, ներկայացրին նա
խընտրական քարոզարշավի ընթացքը,
ինչպես նաեւ ներքին եւ արտաքին քա
ղաքականության վերաբերյալ դաշինքի
ծրագրերը։ «Մենք հորդորում ենք բոլոր
հայ ընտրողներին դառնալ ժողովրդա
վարական գործընթացի մասնակից, տե
ղի չտալ իրենց քվեն գնելու կամ դրա
վրա ներազդելու ցանկացած փորձի առ
ջեւ»,- իր խոսքում ասաց Ռիչարդ Միլսը:
15 մարտի
Պաշտոնական այցով երեկ Մոսկվա
ժամանած` ՀՀ նախագահ Սերժ Սարգս
յանը հանդիպում ունեցավ ՌԴ նախա
գահ Վլադիմիր Պուտինի հետ: Երկու
երկրների ղեկավարները քննարկեցին
հայ-ռուսական
հարաբերությունների
օրակարգին եւ համագործակցությանը
վերաբերող հարցեր, անդրադարձան
տարբեր ոլորտներում ձեռք բերված
պայմանավորվածությունների իրակա
նացման ընթացքին: Սարգսյանը Պուտի
նը քննարկել են ԼՂ հիմնախնդրի կար
գավորման գործընթացը, մտքեր փոխա
նակել միջազգային եւ տարածաշրջանա
յին խնդիրների ու մարտահրավերների
շուրջ: Այցի շրջանակներում ՀՀ նախա
գահը հանդիպեց եւ առանձնազրույց ու
նեցավ Ռուսաստանի կառավարության
ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդեւի հետ,
ինչպես նաեւ հյուրընկալվեց Մոսկվայի

միջազգային հարաբերությունների պե
տական ինստիտուտում, որտեղ բուհի
ուսանողության եւ պրոֆեսորադասա
խոսական կազմի առջեւ հանդես եկավ
ելույթով, պատասխանեց հանդիպման
մասնակիցներին հետաքրքրող հարցե
րին:
16 մարտի
«Արմենիա»
բժշկական
կենտրո
նում մահացավ հանրությանը որպես
«Հաց բերող» հայտնի Արթուր Սարգս
յանը։ Անցած ամռանը Ոստիկանութ
յան ՊՊԾ գնդի տարածքը գրաված
«Սանսա ծռեր» զինված խմբի գործով
կալանավորված Արթուրը մեղադրվում
էր զինված խմբին օժանդակելու մեջ․
գնդի տարածքը գրավելու օրերին նա
ավտոմեքենայով ճեղքել էր ոստիկա
նական պատն ու սնունդ տարել գնդի
տարածք։ Դեկտեմբերի վերջին, հաշվի
առնելով առողջական վիճակը, Սարգս
յանին ազատ էին արձակել: Փետրվարի
9-ին, սակայն, նրան Հատուկ քննչական
ծառայության միջնորդությամբ դարձ
յալ կալանավորել էին․ ՀՔԾ-ն կալանքի
հիմք էր համարել այն, որ Սարգսյանը
փետրվարի 3-ին չէր ներկայացել քննչա
կան մարմին: Կրկին անազատության
մեջ հայտնվելու հաջորդ օրվանից նա
անժամկետ հացադուլ էր հայտարարել:
Մարտի 6-ին Ազգային ժողովի 27 պատ
գամավորների անձնական երաշխավո
րությամբ «Հաց բերողը» կրկին ազատ
էր արձակվել եւ տեղափոխվել «Արմե
նիա» բժշկական կենտրոն:
18 մարտի
Ազատության հրապարակում տեղի
ունեցավ հանրահավաք` ի հիշատակ
որպես «Հաց բերող» հայտնի Արթուր
Սարգսյանի: Հանրահավաքի մասնա
կիցներն այնուհետեւ երթով անցան
Երեւանի մի շարք փողոցներով, Հան
րապետության հրապարակով եւ վե
րադարձան Ազատության հրապարակ:
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Նրանք երեք պահանջ էին առաջ քաշել.
«Հաց բերողին» հուղարկավորել «Եռաբ
լուր» պանթեոնում, պատժել բոլոր այն
մարդկանց, ովքեր մեղավոր են Արթուր
Սարգսյանի մահվան համար, եւ նախա
գահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը:
Ցուցարարները մտադիր են շարունակել
բողոքի ակցիաները` հանրահավաքներ,
շուրջօրյա նստացույցեր եւ այլն:

որ մաքսանենգ եղանակով Հայաստա
նի Հանրապետություն «Իգլա» տեսա
կի զենիթահրթիռային համալիր տեղա
փոխելու փաստի առթիվ հարուցված
քրեական գործի շրջանակներում այս
պահին ձերբակալված են 3 անձ, այդ
թվում՝ ՀՀ քաղաքացի Սամվել Բաբայա
նը։ ԱԱԾ հաղորդագրության համաձայն`
«կատարված քննչական գործողություն
ների եւ օպերատիվ-հետախուզական
միջոցառումների արդյունքում ստացվել
են նաեւ արժանահավատ տվյալներ, որ
նշված զենիթահրթիռային համալիրի
բաղկացուցիչ մասերի ձեռքբերումն ու
փոխադրումը իրականացրած անձինք
գործել են Սամվել Բաբայանի հետ ունե
ցած նախնական համաձայնությամբ եւ
նրա պատվերով»։

20 մարտի
Սերժ Սարգսյանը Նովրուզի՝ բնութ
յան զարթոնքի տոնի առթիվ շնորհա
վորական ուղերձ է հղել Իրանի նախա
գահ Հասան Ռոհանիին եւ Իսլամական
հեղափոխության գերագույն առաջնորդ
Սեյյեդ Ալի Խամենեիին` մաղթելով, որ
արեգակնային տոմարով նոր՝ 1396
թվականը Իրանի համար լինի հետագա
զարգացման, նորանոր հաջողություննե
րի ու ձեռքբերումների տարի։

24 մարտի
Կենտրոն եւ Նորք-Մարաշ վարչական
շրջանների ընդհանուր իրավասության
դատարանը բավարարել է Սամվել Բա
բայանին երկու ամսով կալանավորելու`
ԱԱԾ միջնորդությունը: Նրան մեղադ
րանք է առաջադրվել ՔՕ 235 հոդվածի
երկրորդ մասի եւ 235.1 հոդվածի երկ
րորդ մասի առաջին կետի հատկանիշնե
րով՝ ապօրինի կերպով ռազմամթերքի,
ռազմական տեխնիկայի ձեռք բերելը,
իրացնելը, պահելը, փոխադրելը կամ
կրելը, մաքսանենգությունը, որոնք կա
տարվել են մի խումբ անձանց կողմից
նախնական համաձայնությամբ: Սամվել
Բաբայանը երեկվա հարցաքննությանը
հայտարարել է, որ կապ չունի «Իգլա»-ի
հետ եւ չի ճանաչում այս գործով ձերբա
կալված մյուս երկու անձանց։ ՕՐՕ դա
շինքը քաղաքական ենթատեքստ է տես
նում Բաբայանի ազատազրկման մեջ՝
նախկին նախարարի ձերբակալությունը
որակելով իրենց դաշինքի դեմ ճնշումնե
րի շարունակություն եւ հայտարարելով,
որ պայքարելու են նրան ազատելու հա
մար:

21 մարտի
Հայաստանը եւ ԵՄ-ը հանդես եկան
համատեղ հայտարարությամբ` նշելով,
որ Երեւանում նույն օրը նախաստո
րագրված` Համապարփակ եւ ընդլայն
ված գործընկերության համաձայնագի
րը Եվրոպական միության ու Հայաստա
նի Հանրապետության միջեւ երկկողմ
հարաբերությունների շրջանակն ընդ
լայնելու կարեւոր քայլ կհանդիսանա:
Այն կամրապնդի քաղաքական երկ
խոսությունը եւ ամուր հիմք կստեղծի
տնտեսական ու սոցիալական բարե
փոխումները շարունակելու համար:
«Համաձայնագիրը
հնարավորություն
կընձեռի ԵՄ-ին եւ Հայաստանին իրենց
հարաբերությունները որակական նոր,
ավելի բարձր մակարդակի հասցնելու
համար»,- նշված է հայտարարության
մեջ:
22 մարտի
Ազգային անվտանգության ծառա
յութան մամուլի կենտրոնը հայտնում է,
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25 մարտի
Հայաստանի նախագահ, Զինված ու
ժերի գերագույն գլխավոր հրամանա
տար Սերժ Սարգսյանն աշխատանքա
յին այցով ժամանեց Արցախ: Այցը, ըստ
պաշտոնական հաղորդագրության, տե
ղի է ունենում հայկական երկու հանրա
պետությունների փոխգործակցության
շրջանակում:

29 մարտի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն աշխա
տանքային այցով մեկնեց Մալթա՝ մաս
նակցելու Եվրոպական ժողովրդական
կուսակցության (ԵԺԿ) համագումարի
նիստերին ու գագաթնաժողովին, որին
հրավիրված են Եվրոպական միության
եւ Արեւելյան գործընկերության անդամ
երկրներից ԵԺԿ-ին անդամակցող կու
սակցությունները ներկայացնող պե
տությունների ու կառավարությունների
ղեկավարները:

26 մարտի
Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի
առաջնության ընտրական փուլի շրջա
նակներում Հայաստանի ընտրանին 2:0
հաշվով հաղթեց Ղազախստանի հավա
քականին: Հանդիպման 73-րդ րոպեին
հաշիվը բացեց Հայաստանի հավաքա
կանի ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը,
երեք րոպե անց հաշիվը կրկնապատկեց
Արազ Օզբիլիսը: Հաջորդ հանդիպումը
Հայաստանի թիմը կանցկացնի հունի
սին 10-ին` արտագնա խաղում մրցելով
Մոտենեգրոյի հետ:

31 մարտի
Հայաստանի
արտգործնախարար
Էդվարդ Նալբանդյանն ընդունեց Եվ
րոպական խորհրդարանի մի խումբ
պատգամավորների, ովքեր Հայաստան
են ժամանել ապրիլի 2-ին կայանալիք
խորհրդարանական ընտրություններին
Եվրոպական խորհրդարանի դիտոր
դական առաքելությանը մասնակցելու
նպատակով։ Հանդիպման ընթացքում
քննարկվել են Հայաստան-Եվրոպա
կան միություն հարաբերություննե
րի ամրապնդմանն ուղղված քայլերը,
խորհրդարանական ձեւաչափով համա
գործակցությանը վերաբերող հարցեր։
Երկուստեք գոհունակություն է ար
տահայտվել Հայաստանի եւ Եվրոպա
կան միության միջեւ Համապարփակ եւ
ընդլայնված գործընկերության համա
ձայնագրի շուրջ բանակցությունների
ավարտի կապակցությամբ։

27 մարտի
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդու
նել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախա
գահներ Իգոր Պոպովին (Ռուսաստան),
Ռիչարդ Հոգլանդին (ԱՄՆ), Ստեֆան
Վիսկոնտիին (Ֆրանսիա) եւ ԵԱՀԿ գոր
ծող նախագահի անձնական ներկա
յացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկին: Զրուցա
կիցները քննարկել են ղարաբաղյան
հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման
գործընթացին վերաբերող հարցեր,
անդրադարձել արցախա-ադրբեջանա
կան հակամարտության շփման գծում
տիրող
իրավիճակին:
Հանդիպման
մասնակիցները կարեւորել են հակա
մարտության խաղաղ կարգավորմանն
ուղղված հանձնառություններին կողմե
րի հավատարմությունը, ինչպես նաեւ
Վիեննայում եւ Ս.Պետերբուրգում բարձր
մակարդակով ձեռք բերված պայմանա
վորվածությունների կատարման անհ
րաժեշտությունը:
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