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Հան դե սի հար ցե րին պա տաս խա
նում է քա ղա քա գետ, բա նա սի րա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 
ՍուրենԶոլյանը:

- Անկախ Հայաստանի գոյության
ողջ 25 տարիները՝ մասնավորապես
վերջինխորհրդարանականընտրութ-
յունները,կասկածչենթողնում,որմեր
երկրում այդպես էլ չհաջողվեց ձեւա-
վորել ազատ ընտրությունների ինս-
տիտուտ: Պետական կառավարման
համակարգը շարունակաբար ուզուր-
պացվում է ունեւորխավի ջանքերով,
իսկ քաղաքական ուժերը չեն դադա-
րում աջակցություն փնտրել երկրից
դուրս:Ընտրողիձայննավելիուավելի
էկորցնումիրնշանակությունը,եւյու-
րաքանչյուր ընտրություն վերածվում
է ունեւորների իշխանության դիրքե-
րի օրինականացման մեխանիզմի:

Այնուամենայնիվ, երկրում նկարագր-
ված իրավիճակի նկատմամբ վերա-
բերմունքը ծայրահեղ հակասական
է.քչերնենդահամարումկարեւորա-
գույն ռազմավարական խնդիր: Ձեր
կարծիքով՝նկարագրվածիրավիճակը
համարվո՞ւմ է պետության կայացման
ճանապարհիգլխավորխոչընդոտը:

- Փաս տո րեն ձեր ըն դար ձակ հար ցում 
կան ե՛ւ պա տաս խան ներ, ե՛ւ ի րա վի ճա-
կի նկա րագ րութ յուն: Այս տեղ ինձ մնում 
է ուղ ղա կի իմ հա մա խո հութ յու նը հայտ-
նել: Իսկ հար ցի հետ կապ ված՝ կա րող եմ 
ա սել, որ, ի հար կե, դա ոչ միայն խո չըն-
դոտ է: Ես ա վե լի շուտ կան վա նեի ախ-
տա նիշ ներ, այ սինքն՝ հա մա կար գա յին 
խո րա գույն ճգնա ժա մի հայ տա նիշ ներ, 
ո րոնք ար տա հայտ վում են այս ձե ւով: 
Խա թար ված է պե տա կան հա մա կար-
գը, ընտ րութ յուն ներն ինք նըս տինք յան 
առ ո չինչ են, եւ այ սօր տես նում ենք, որ 
դրանք ո րե ւէ բան չեն ո րո շում, ո չինչ չեն 
փո խում, չկան այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք 
պի տի աշ խա տեն: Չէ՞ որ ընտ րութ յուն-
ներն ինք նան պա տակ չեն: Դ րանք հա-
ջոր դում են ի րար, սա կայն շա րու նա կում 
է գոր ծել բո լո րո վին այլ հա մա կարգ. ես 
դա կհա մա րեի ֆեո դա լա կան: Եզ րա-
հան գումս հե տեւ յալն է. Խորհր դա յին 
Միութ յան փլու զու մից հե տո բո լոր երկր-
նե րը գնա ցին ի րենց ճա նա պար հով, եւ 
շատ դեպ քե րում ոչ թե ա ռաջ գնա ցին, 
այլ վե րա դար ձան դե պի ի րենց անց յա-
լը: Վերց նենք, օ րի նակ, Ուզ բեկս տա նը, 
որ տեղ 19-րդ դա րում ըն դա մե նը Իփ վա-
յի եւ Բու խա րա յի է մի րութ յուն ներն էին, 
ո րոնց էլ փաս տա ցի վե րա դառ նում է այդ 
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եր կի րը: Կամ, ա սենք, Թուրք մենս տա-
նը, որ տեղ մին չեւ 20-րդ դա րի սկիզ բը 
ցե ղա պե տութ յուն էր: Հի մա էլ, ինչ պես 
տես նում ենք, այդ եր կի րը գա լիս է դե պի 
ցե ղա պե տութ յան հա մա կարգ: Ս տաց-
վում է, որ բո լո րին մի ձե ւով սո ցիա լիս-
տա կան հան րա պե տութ յուն ներ դարձ նե-
լու փորձն ի սկզբա նե դա տա պարտ ված 
էր ձա խող ման: Կ յան քը ցույց է տա լիս, 
որ ըն ձեռն ված միեւ նույն պայ ման նե րում 
ո րոշ ազ գեր գնում են ա ռաջ, ինչ պես 
մերձ բալթ յան երկր նե րը, իսկ ո մանք էլ 
վե րա դառ նում են դե պի ի րենց անց յա լը: 
Հա յաս տանն այս վեր ջին նե րիս շար քում 
է: Ե րե ւանն այ սօր Խա չա տուր Ա բով յա նի 
նկա րագ րած խա նութ յան վի ճա կից այն-
քան էլ հե ռու չէ:

-Այսինքն՝այս25տարիներիննույ-
նիսկհետընթա՞ցէեղել:

- Ա յո, ընդ ո րում՝ ե թե մի փոքր խո-
րա նանք պատ մութ յան մեջ, կտես նենք, 
որ Ռու սա կան կայս րութ յու նը միշտ այն 
մտքին է ե ղել, որ ե րե ւան յան նա հան գը 
պի տի հե տամ նաց լի նի: Ե թե հե տե ւել եք, 
նկա տած կլի նեք՝ այս տեղ ա ռանձ նա պես 
զար գա ցում չի ե ղել: Մ շա կույ թի, ին չու չէ, 
նաեւ կա պի տա լի հիմ նա կան կենտ րոն-
նե րը ե ղել են Թիֆ լիսն ու Բա քուն, այլ 
ոչ թե Ե րե ւանն ու Ղար սը: Այս ա ռու մով 
մեր վի ճա կը, ես չեմ զլա նա դա կրկնել, 
ա վե լի շուտ պետք է բնու թագ րել որ-
պես հետ դարձ դե պի ֆեո դա լա կան հա-
սա րա կարգ, ո րից դուրս գա լու հա մար 
բա վա կան մեծ ջան քեր ու դժվա րան-
ցա նե լի խո չըն դոտ նե րի հաղ թա հա րում 
կպա հանջ վեն: Այլ բան է, որ մեզ շրջա-
պա տում է ժա մա նա կա կից աշ խարհն ու 
խա ղի իր կա նոն ներն է թե լադ րում: Ա հա 
թե ին չու Հա յաս տա նի հա սա րա կութ-
յունն այս պես տրոհ ված ու բե ւե ռաց ված 
է: Խորհր դա յին Միութ յան ժա մա նակ, 
կո մու նիս տա կան գա ղա փա րա խո սութ-
յու նից զատ, կար նաեւ ազ գը հա մախմ-
բող միաս նա կան գա ղա փար՝ ազ գա յին, 

հայ րե նա սի րա կան իր ե րանգ նե րով, ո րը 
հարկ ե ղած դեպ քում միա վո րում էր բո-
լո րին՝ ե՛ւ կո մու նիստ նե րին, ե՛ւ հա կա-
կո մու նիստ նե րին: Ներ կա յումս քա ղա-
քակր թա կան շատ խո րը ճեղք վածք կա 
հա սա րա կութ յան մեջ: Այս պես ա սած՝ 
ֆեո դա լա կան կար գե րից օգտ վող նե րը, 
բնա կա նա բար, պատ րաստ են ա տամ-
նե րով պաշտ պա նել եւ պաշտ պա նում 
են այդ հա մա կար գը՝ քայլ առ քայլ ետ 
տա նե լով հա սա րա կութ յա նը: Ընդ ո րում՝ 
հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան բա-
զա ստեղ ծե լու մի ջո ցով նաեւ: Դ րա նա-
խան շան ներն ար դեն առ կա են՝ ե թե դու, 
դի ցուք, գրանց ված ես Ա րաբ կի րում, 
ի րա վունք չու նես Մաշ տո ցի թա ղա պետ 
լի նել: Նույ նը՝ գյու ղե րում: Ե թե մար դը 
տվյալ գյու ղում չի ապ րում, չի կա րող 
այդ տեղ գյու ղա պետ ընտր վել: Ա սես՝ ցե-
ղա պետ են ընտ րում, եւ պետք է պար-
տա դիր այդ ցե ղից լի նի: Ա մե նա թարմ 
օ րի նա կը պատ գա մա վո րութ յան թեկ նա-
ծո ւի՝ հա յե րեն լեզ վից քննութ յուն հանձ-
նելն է: Շառլ Ազ նա վու րը, կար ծում եմ, ի 
վի ճա կի չի լի նի այդ քննութ յու նը հանձ-
նել եւ, ու րեմն, ո րե ւէ պաշ տո նի Հա յաս-
տա նում չի կա րող հա վակ նել: Ցա վա լի 
է տես նել, թե ինչ պես է կիրթ զանգ վա ծը 
հետզ հե տե դուրս մղվում Հա յաս տա նից:

- Պարոն Զոլյան, որո՞նք են, ձեր
կարծիքով, ՀՀ հասարակության՝ ընտ-
րությունների միջոցովպետական կա-
ռավարման համակարգ ձեւավորելու
անկարողության պատճառները: Տե-
սակետկա,որազատընտրություններ
անցկացնելնանհնարէառանցսեփա-
կանությանպաշտպանության իրավա-
կանհամակարգիգոյության:Այդպե՞սէ:

- Ես այն քան էլ հա մա միտ չեմ: Այս տեղ 
հստա կեց ման անհ րա ժեշ տութ յուն կա, 
ո րով հե տեւ բա ցա հայտ կամ քո ղարկ-
ված թա լան չին կար գա խոս է դարձ րել, 
թե սե փա կա նութ յու նը սրբութ յուն է, եւ 
ոչ ոք ի րա վունք չու նի վե րա նա յել այն 
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կամ հե տաքրքր վել դրա ծա գում նա բա-
նութ յամբ: Ա սեմ՝ խնդի րը որն է: Ան հե-
թե թութ յուն է միշտ ստաց վում, երբ մի 
բան են վերց նում դրսից՝ ա ռանց հաս-
կա նա լու: Այդ մտայ նութ յու նը գա լիս է 
Ա րեւ մուտ քից. կա պի տա լիզ մի եւ բո ղո-
քա կա նութ յան գա ղա փար է, բայց հա-
մա տեքս տից կտրված: Ն րանք ի՞նչ են 
ա սում՝ աշ խա տանքն է սրբութ յուն եւ 
ազ նիվ աշ խա տան քով ստեղծ ված սե-
փա կա նութ յու նը: Աշ խա տան քով մար դը 
հա ճո յա նում է Աստ ծուն, եւ սե փա կա-
նութ յու նը դրա արդ յունքն է: Այս հա մա-
տեքս տում է, որ սե փա կա նութ յու նը հա-
ճո է Աստ ծուն, բայց ոչ ա պօ րի նի ձե ւով 
ձեռք բեր ված սե փա կա նութ յու նը:

Մե զա նում ազ նիվ աշ խա տան քը, 
կար ծես թե, հար գի չէ: Հա յաս տանն այն 
ե զա կի երկր նե րից է, որ տեղ մար դը չի 
կա րող իր աշ խա տան քով նոր մալ գո յա-
տե ւել: Դա է պատ ճա ռը, որ հու սալ քութ-
յու նը բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա ցած 
եւ աշ խա տանք ու նե ցող ու սուց չու հուն 
ան գամ ստի պում է ձեռք բարձ րաց նել 
սե փա կան ե րե խա նե րի վրա եւ անձ-
նաս պան լի նել: ԳԱԱ փի լի սո փա յութ յան, 
սո ցիո լո գիա յի եւ ի րա վուն քի ինս տի տու-
տում մար դիկ ստա նում են 60.000 դրամ 
աշ խա տա վարձ: Կա եւ մյուս ծայ րա հե-
ղութ յու նը՝ կյան քում եր բեք հան րօ գուտ 
գործ չկա տա րած, ան կիրթ ու ան գոր-
ծուն յա մար դիկ հսկա յա կան կա րո ղութ-
յուն նե րի տեր են դառ նում խա բեութ-
յամբ ու գռփե լով: Սա է վե րա բեր մուն քը 
աշ խա տան քի հան դեպ, եւ այս տե ղից են 
գա լիս նույն ընտ րա խախ տում նե րի հետ 
կապ ված բո լոր խնդիր նե րը: Խոր միջ նա-
դա րում ի՞նչ պետք է տար իշ խա նը թա-
գա վո րին: Հիմ նա կա նում՝ հե ծե լա զոր: 
Այ սօր հե ծե լա զո րի փո խա րեն մե րօր յա 
իշ խան ներն ու իշ խա նիկ նե րը թա գա վո-
րին ո րո շա կի քա նա կի ձայ ներ պետք է 
բե րեն:

- ՀՀ-ում արդարադատությունը եւ
Սահմանադրության նորմերը հիմնա-

կանումչենգործում.հասարակական-
քաղաքականկյանքըերկրումկարգա-
վորվում է վերահսկողության ստվե-
րայինմեխանիզմներով:Ուրեմնինչո՞ւ
իշխանություն ունեցողներն այդքան
մեծուշադրությունենդարձնումերկ-
րի Հիմնական օրենքի պարբերական
բարեփոխմանը: Շատերն այդ հան-
գամանքըբացատրումեննրանով,որ
իշխանություն ունեցողները դրանով
լեգալացնում են անօրինականությու-
նը: Դա հնարավոր համարո՞ւմ եք, թե՞
սահմանադրական բարեփոխումների
նկատմամբ հետաքրքրության դրդա-
պատճառներնայլեն:

- Հար ցադր մա նը հա մա ձայն եմ, բայց 
բուն հար ցի հետ հա մա միտ չեմ: Ես չեմ 
կար ծում, որ մեծ ու շադ րութ յուն են նվի-
րում Սահ մա նադ րութ յա նը: Հա կա ռա կը՝ 
Սահ մա նադ րութ յա նը բո լո րո վին ու շադ-
րութ յուն չի դարձ վում, ա մեն մի իշ խա-
նա վոր իր հա մար նոր Սահ մա նադ րութ-
յուն է ու զում ստեղ ծել, բայց միշտ չէ, որ 
վա յե լում է: Հենց դա է տա րօ րի նա կը: Ես 
չեմ զար մա նա, ե թե Սերժ Սարգս յա նը 
վա ղը հայ տա րա րի, թե փոշ մա նել ենք, 
Սահ մա նադ րութ յու նը լա վը չէ, տե սեք՝ 
ինչ քան խնդիր ներ են ա ռա ջա նում, ե կեք 
նո րից կա ռա վար ման նա խա գա հա կան 
հա մա կար գին դառ նանք: Բայց դա ար-
դեն նոր Սահ մա նադ րութ յուն պի տի լի-
նի, եւ ին քը նո րից ի րա վունք կու նե նա 
ա ռա ջադր վե լու: Այս ա ռու մով սա կա րե-
լի է ան վա նել ի րա վա կան ժխտո ղա կա-
նութ յուն՝ կա այդ պի սի եզ րույթ:

Ի րա վա կան ժխտո ղա կա նութ յան հիմ-
նա կան դրսե ւո րում նե րից մե կը հենց 
Սահ մա նադ րութ յան ա նընդ հատ փո փո-
խումն է: Կար ծես՝ դա մի կոստ յում է, որ 
նա խա գա հը պի տի իր վրա յով հար մա-
րեց նի: Բայց քա նի որ ոչ ոք չի նա յում 
գրված օ րենք նե րին, ա պա գոր ծում է 
բո լո րո վին այլ տրա մա բա նութ յուն: Ե թե 
հի շում եք, Լե ւոն Տեր- Պետ րոս յանն իր 
հա գով Սահ մա նադ րութ յուն ստեղ ծեց, 
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բայց ու րիշ ներն օգտ վե ցին: Քո չար յա նը 
նույն պես փո խեց Սահ մա նադ րութ յու նը՝ 
ու ժե ղաց նե լով վար չա պե տին, բայց ին քը 
չկա րո ղա ցավ վա յե լել: Կար ծում եմ՝ նույն 
բա նը կլի նի նաեւ Սերժ Սարգս յա նի հետ, 
ին քը մի Սահ մա նադ րութ յուն ստեղ ծեց, 
ինչ-որ հար ցեր լու ծեց, բայց հի մա բա վա-
կան լուրջ խնդիր ներ են ի հայտ գա լիս, 
եւ ստիպ ված է ա նընդ հատ «հրշե ջի» դե-
րում հան դես գալ:

-Հայաստանիանկախությանհռչա-
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
մինչօրս:Արդյոքայդպիսիիրավական
թնջուկըչի՞խոչընդոտումՀՀ-ումիրա-
վական նորմերի սերմանմանը, եւ չի՞
դառնում ՀՀ-ի քաղաքական-իրավա-
կանանպաշտպանությանռեսուրս:

- Այդ հար ցը նա խոր դի ո րո շա կիա-
ցումն է: Օ րի նակ՝ երբ պետք էր ա պա ցու-
ցել, որ Ռո բերտ Քո չար յանն ի րա վունք 
ու նի ընտր վել ՀՀ նա խա գահ, իս կույն 
հի շե ցին 1989թ. միաս նա կան ո րո շու մը: 
Այ սինքն՝ Քո չար յա նը 5 տա րի չէր բնակ-
վել Հա յաս տա նում, բայց բե րե ցին, որ 
Հա յաս տանն ու Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը 
նույն Հա յաս տանն է, եւ ինչ-որ հի շե ցին 
այդ ո րո շու մը: Սա միակ դեպ քը չէր: Երբ 
ի րենց այդ պես հար մար է՝ նկա տի ու-
նեմ իշ խա նութ յուն նե րին, հի շում են, որ 
Հա յաս տա նի ու Ղա րա բա ղի հա մա կար-
գը միաս նա կան է, ուս տի Ղա րա բա ղում 
տրված ոս կե մե դա լը, օ րի նակ, անց նում 
է Հա յաս տա նում: Մեկ այլ պա րա գա-
յում կա րող են ա ռար կել, թե այդ մե դա լը 
Հա յաս տա նում չի անց նում, ո րով հե տեւ 
դրանք տար բեր նա խա րա րութ յուն նե րի 
կող մից են տրված: Սա թնջուկ չէ, ա վե լի 
շուտ նույն ժխտո ղա կա նութ յունն է:

Կա նաեւ երկ րորդ պատ ճա ռը՝ Ար-
ցա խի հետ մեր պե տութ յան ի րա վա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի չկար գա վոր վա-
ծութ յու նը: Դե ռեւս 1993-ին ես՝ որ պես 
ՀՀ ԱԺ պատ գա մա վոր, ա ռա ջար կել էի, 
հե տո էլ Դաշ նակ ցութ յունն էր ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ բարձ րա ձայ նում Ար ցա խի 
հետ ռազ մա քա ղա քա կան եւ տնտե սա-
կան դա շինք հաս տա տե լու գա ղա փա րը, 
սա կայն ո րե ւէ գործ նա կան քայլ չար վեց: 
Գա ղա փա րը են թադ րում է հա րա բե րութ-
յուն նե րի ինչ-որ հա մա դաշ նութ յան մա-
կար դակ: Այլ կերպ ա սած՝ դրա նով մենք 
ուղ ղա կի կվա վե րաց նեինք «դե ֆակ տո» 
վի ճա կը: Տե սեք՝ Հա յաս տա նի նա խա-
գա հը գնում, պայ մա նա վոր վում է ԼՂՀ 
խնդիր նե րի շուրջ, Ար ցա խում ա սում են՝ 
դե, մար դը գի տի իր գոր ծը, թող զբաղ-
վի: Հե տո մի օր էլ ա սում են՝ չէ, մենք 
դեմ ենք: Նույն խառ նաշ փոթ վի ճակն է 
Մադ րիդ յան սկզբունք նե րի հետ կապ-
ված: Հա յաս տանն ի րոք հա վա նութ յուն 
տվել է այդ սկզբունք նե րին, իսկ Ար ցա-
խում տեղ յակ չեն ոչ մի բա նից կամ դեմ 
են դրան: Ի՞նչ պետք է ա նել: Պարզ է, որ 
նա խե ւա ռաջ պետք է հա մա տեղ ձե ւա-
կեր պել օ րա կար գը, ա պա հստա կեց նել, 
թե ինչ մա կար դա կով եւ ինչ պես Հա յաս-
տա նը պետք է դրսում ներ կա յաց նի Ղա-
րա բա ղի խնդի րը:

-Ասելէթե՝Հայաստանի՞ցենզսպում
Ղարաբաղիայդմտահոգությունները:

- Ոչ: Ցա վոք սրտի, ար դեն Ղա րա բա-
ղին զսպե լու անհ րա ժեշ տութ յուն ան գամ 
չկա, ո րով հե տեւ տե ղա կան պա տաս խա-
նա տու ներն այն աս տի ճա նին են հա սել, 
որ այդ պես ի րենց ձեռն տու է, պա տաս-
խա նատ վութ յուն չեն ու զում կրել: Տվ յալ 
դեպ քում Ղա րա բաղն ա մե նե ւին սուբ յեկ-
տութ յուն չու նի: Սա ա նըն դու նե լի է: Կու-
զե նա յի, որ ԼՂ իշ խա նութ յուն նե րը այդ 
հարցն ի րենց տա յին, թե ին չի հա մար են 
ի րենք, ե թե այդ խնդիր նե րին չեն խառն-
վում:
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-Կարծումեք՝ժամանակիհետավե-
լի՞ենկորցնումիրենցինքնիշխանութ-
յունը:

- Ան շո՛ւշտ: Ե թե չեն զբաղ վում երկ րի 
հա մար ա մե նա կեն սա հույզ հար ցե րով, 
նրանց ո՞վ բա նի տեղ կդնի: Մո ռաց վում, 
ան տես վում են: Ե թե հա մա նա խա գահ-
նե րը եւ մյուս նե րը պետք է Հա յաս տա նի 
հետ պայ մա նա վոր վեն կար գա վոր ման 
սկզբունք նե րի շուրջ, ա պա Ղա րա բաղն 
էլ ին չա ցո՞ւ է: Ճիշտ է՝ ի ներ ցիա յով կամ 
զուտ ձե ւի հա մար դեռ գնում են Ար ցախ, 
որ ա սեն՝ ի րենց աչ քով ա մեն ինչ տե սել 
են, որ պես զի հե տո չմե ղադ րեն, թե ին չու 
չեք ե ղել այն տեղ: Բայց ինք նիշ խա նութ-
յունն ար տա հայտ վում է ինք նու րույն կա-
յաց վող պե տա կա նա մետ ո րո շում նե րով 
եւ ակ տիվ քա ղա քա կա նութ յամբ, այլ ոչ 
թե ինչ-որ մե կի կող մից շնորհ վող կար-
գա վի ճա կով:

-Կարծիքկա,որՌուսաստանինա-
խաձեռնածտնտեսականեւպաշտպա-
նական համակարգերում Հայաստանի
ինտեգրվածության պայմաններում
հնարավոր չէ երկրում իրավակարգ
հաստատել:Որքանո՞վէայսպիսիկար-
ծիքըհիմնավորված:

- Բո լո րո վին հիմ նա վոր ված չէ: Ռու-
սաս տա նը Հա յաս տա նի հան դեպ վա-
րում է այն քա ղա քա կա նութ յու նը, ին չը 
եւ բո լոր երկր նե րի, այ սինքն` ին քը չի ու-
զում գործ ու նե նալ ընդ դի մութ յան հետ: 
Այդ պես ե ղավ ան գամ Վ րաս տա նում: Ես 
չգի տեմ, թե որ քա նով են ի րա կա նութ յա-
նը հա մա պա տաս խա նում այն հա տուկ 
օ պե րա ցիա նե րը, ո րոնց մա սին բարձ րա-
ձայ նում էր Սա հա կաշ վի լին, հա մե նայն 
դեպս Ռու սաս տա նի պաշ տո նա կան գի-
ծը, ան գամ ա մե նա լար ված փու լե րում, 
վրա ցա կան ընդ դի մութ յան հետ հա րա-
բե րութ յուն նե րից խու սա նա վելն է, ո րով-
հե տեւ հա կա ռակ վար քա գի ծը կա րող էր 
հե ղա փո խութ յան հան գեց նել, ո րին Ռու-

սաս տանն ի սկզբա նե դեմ էր: Նույ նը Հա-
յաս տա նի պա րա գա յում է: Բա ցար ձա-
կա պես իշ խա նութ յուն նե րին ա ջակ ցելն 
այդ պե տութ յան ընդ հա նուր ար տա քին 
քա ղա քա կան գիծն է, ո րը գո նե հետ-
խորհր դա յին երկր նե րի դեպ քում մնում 
է ան խախտ: Ի դեպ, 90-ա կան թվա կան-
նե րին մի փոքր այլ քա ղա քա կա նութ յուն 
էր, եւ ես հի շում եմ, թե որ քան բաց էր 
ՌԴ դես պա նա տու նը ե՛ւ մտա վո րա կան-
նե րի, ե՛ւ ընդ դի մա դիր նե րի հա մար, ինչ-
որ ա կում բի նման մի բան էր: Հի մա այդ 
դես պա նա տու նը կար ծես ամ րոց է, այն-
տեղ մտնել չի լի նում:

Ինչ վե րա բե րում է ին տեգր վա ծութ յա-
նը. ե թե խոս քը Հա յաս տա նի ար դիա կա-
նաց ման մա սին է, ա պա դա ե ղել է ռու սա-
կան կայս րութ յան, հե տո էլ` խորհր դա յին 
շրջա նում: Ա մեն դեպ քում ար դիա կա նա-
ցու մը ե ղել է Ռու սաս տա նի տնտե սա կան-
քա ղա քա կան հա մա կար գում` նե րա ռե լով 
գրե թե բո լոր ո լորտ նե րը: Վերց նենք մեր 
ա վան դա կան կու սակ ցութ յուն նե րի օ րի-
նա կը: Ու շադ րութ յուն դարձ րեք` դրանք 
բո լորն ա ռա ջա ցել են որ պես հա մա պա-
տաս խան ռու սա կան հե ղա փո խա կան 
կու սակ ցութ յուն նե րի մաս նաճ յու ղեր կամ 
հետ նորդ ներ: Լր ջա գույն խնդիր էր հայ 
քա ղա քա կան մտքի պա կա սը: Փաս տո րեն 
հա յութ յունն ու ներ հսկա յա կան տնտե սա-
կան կա պի տալ, սա կայն քա ղա քա գի տա-
կան մտքի պա շա րը չնչին էր: Հաշ վարկ-
ված է, թե քա նի մի լիարդ է Թուր քիա յի 
կա ռա վա րութ յու նը կո ղոպ տել հա յութ յու-
նից: Աստ ղա բաշ խա կան գու մար ներ են, 
ո րոն ցով մին չեւ 50-ա կան թվա կան նե րը 
ժա մա նա կա կից Թուր քիան գո յա տե ւել է: 
Հի մա պատ կե րաց րեք` ե թե այդ կա պի-
տա լի մի մա սը դրվեր քա ղա քա կան ո րե ւէ 
ծրագ րի ի րա կա նաց ման հա մար, ին չե րի 
կա րե լի էր հաս նել: Ցա վոք, չդրվեց, դրա 
հա մար էլ մե զա նում բա ցի ֆի դա յա կան 
շար ժում նե րից, այլ գա ղա փար քա ղա քա-
գի տա կան միտ քը չծնեց, եւ ստիպ ված 
էինք ին տեգր ման շրջա նակ նե րում այն 
դարձ յալ ներ մու ծել Ռու սաս տա նից:
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-Ձերկարծիքով,ինչո՞ւէհետխորհր-
դայինարեւելաեվրոպականերկրների
բնակչությանզգալիմասնարտագաղ-
թում:Հայաստանումերբեմնասումեն,
որշատերըգնումենԱդրբեջանիհետ
կոնֆլիկտային հարաբերությունների
պատճառով:Բայց ունենք նաեւԲուլ-
ղարիայիօրինակը,որըդատարկվում
էարագտեմպերով,թեեւայդերկիրը
չունիո´չհակամարտություն,ո´չշրջա-
փակումեւայլն:

- Ա մենքն ի րենց խնդիր ներն ու նեն, 
կա րող ենք տար բեր օ րի նակ ներ բե րել: 
Խն դի րը տնտե սա կան է, բայց պետք է 
տար բե րա կել Եվ րա միութ յան ներ սում 
առ կա ար տա գաղ թը, որ տեղ ա զատ տե-
ղա շարժ կա եւ որ տեղ մար դիկ գնում են 
ոչ թե նրա հա մար, որ ի րենց եր կիրն ա հա-
վոր է, այլ` ո րով հե տեւ ի րենք ի վի ճա կի 
են մյուս երկ րում կրկնա կի վաս տա կել: 
Մա նա վանդ որ, ԵՄ-ում միաս նա կան 
տնտե սութ յուն է գոր ծում: Հա յաս տա-
նի պա րա գան այլ է` մար դիկ մի տե սակ 
նե ղա ցած են հե ռա նում: Բուլ ղա րիա յից 
ե թե ժո ղո վուր դը գնում է, դրա նով եր-
կի րը չի դա տարկ վում: Ես չեմ պատ կե-
րաց նում այն պի սի մի վի ճակ, որ թուր-
քե րը հար ձակ վեն Բուլ ղա րիա յի վրա եւ 
փոր ձեն զավ թել այն: Ցա վոք սրտի, Հա-
յաս տա նում ռիս կի գոր ծոնն ակն հայտ է: 
Խորհր դա յին միութ յու նում եւս շա տե րը 
գնում էին, աշ խա տում եւ վե րա դառ նում: 
Դա նոր մալ էր: Հա յաս տան նույն պես 
գա լիս էին, ո րով հե տեւ այս տեղ վի ճակն 
ա վե լի բար վոք էր, քան նույն Ռու սաս-
տա նում: Միգ րա ցիան բնա կան ե րե-
ւույթ էր, այ սինքն` երկ րից նե ղա ցած չէին 
գնում: Հա յաս տա նում տա սը մար դուց, 
թե րեւս, 5-6-ը աշ խա տան քի հետ կապ-
ված խնդիր չու նի, վրդով ված է տի րող 
ա նար դա րութ յու նից: Այն պես որ, խնդի-
րը սոսկ տնտե սա կան չէ: Դր սում շատ 
ա վե լի վատ պայ ման նե րում կա րող են 
ապ րել: Բայց գնում են: Մար դիկ կորց րել 
են հայ րե նի քի գա ղա փա րը, Հա յաս տա-

նից նրանց կա պը կտրվում է, ո րով հե տեւ 
հայ րե նի քի գա ղա փա րը դար ձել է ա մորֆ 
ու ան հաս կա նա լի մի հաս կա ցութ յուն:

-ՎերջինտարիներինՀՀ-ումեւաշ-
խարհում ավելի հաճախ են պնդում,
որ ստատուս քվոն Լեռնային Ղարա-
բաղումանընդունելիէեւանհրաժեշտ
էփոխելայն:Միաժամանակ,գրեթեչի
խոսվումստատուսքվոյիէությանմա-
սին,առավելեւսայնմասին,թեինչէ
ենթադրվում ստատուս քվոյի փոփո-
խությունասելով:Ինչպե՞սկմեկնաբա-
նեիքայսխնդիրները`որպեսԱրցախի
խնդիրների իրավաքաղաքական աս-
պեկտներով երկար տարիներ զբաղ-
վածմարդ:

- Ես եր կար տա րի ներ պնդում էի, որ 
ստա տուս քվոն ինք նին ա նըն դու նե լի է, 
իսկ դրա փո փո խութ յունն էլ ա վե լի մեծ 
վտանգ նե րով է հղի: Ին չո՞ւ: Ս տա տուս 
քվոն գո նե ինչ-որ չա փով պահ պա նում 
է հա վա սա րակշ ռութ յունն ու կա յու նութ-
յու նը տա րա ծաշր ջա նում, իսկ նրա փո-
փո խութ յու նը կա րող է հան գեց նել բա-
ցա սա կան տե ղա շար ժե րի, մի գու ցեեւ 
զին ված առ ճա կատ ման: Ա ռանց այն էլ 
ու ժե րի հա րա բե րակ ցութ յու նը` կապ ված 
Հա յաս տա նի տնտե սա կան ու սո ցիա լա-
կան ծանր կա ցութ յան հետ, ար դեն իսկ 
փոխ վում է: Մինչ դեռ ստա տուս քվոն 
նա խե ւա ռաջ պա հան ջում է մո տա վոր 
հա վա սա րութ յուն ու ժե րի մի ջեւ: Ադր բե-
ջա նը, փաս տո րեն, կա րո ղա ցել է հա վա-
սա րակշ ռութ յու նը փո խել իր օգ տին եւ 
ընտ րել «հյու ծող պա տե րազ մի» տար բե-
րա կը, այն է` փոք րա թիվ, թե րեւս անն-
կատ անց նող զո հե րի գնով քա նա կը 
ո րա կի վե րա ծե լու մար տա վա րութ յուն: 
Երկ րորդ՝ Հա յաս տա նին թու լաց նում է 
նաեւ ար տա գաղ թը: Չ մո ռա նանք, որ 
ե կող տար վա նից մենք պետք է սպա-
սար կենք 6 մի լիար դա նոց պե տա կան 
վարկ, որն ան հաս կա նա լի է` ինչ պես գո-
յա ցավ եւ ուր գնաց: Այ սինքն` մի շարք 
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պա րա մետ րե րով այ սօր ստա տուս քվոն 
Հա յաս տա նի դեմ է աշ խա տում: Ար ցա խը 
չկա րո ղա ցավ դրա նով ըն ձեռն ված ժա-
մա նա կը, ինչ պես հարկն է, ծա ռա յեց նել 
իր` որ պես սուբ յեկ տի, ամ րաց մա նը: 

-Դանշանակո՞ւմէարդյոք,որստա-
տուս քվոն հիմա փոխվում է հօգուտ 
Ադրբեջանի:

- Ես կդժվա րա նամ Ադր բե ջա նի հա-
յաց քով գնա հա տել ի րա վի ճա կը, բայց 
Հա յաս տա նի եւ Ար ցա խի մա սով զար-
գա ցում նե րը մեզ հա մար ցան կա լի հու-
նով չեն գնում: Չ նա յած Ադր բե ջա նի վա-
րած քա ղա քա կա նութ յու նը եւս լա վա-
գույն հան գու ցա լու ծում չի խոս տա նում: 
Չ պետք է բա նը հաս նի «իս կան դեր նե-
րի»: Դա լու ծում չէ: Գա լով ստա տուս 
քվո յի փո փո խութ յան տա րա կերպ ըն-
կալ մա նը, կա րող եմ ա սել, որ Ադր բե ջա-
նի եւ Մինս կի խմբի հա յաց քով` դա, այս-
պես կոչ ված, օ կու պաց ված տա րածք նե-
րի վե րա դարձն է: Կար գա վի ճա կը դրա 
մեջ չի մտնում: Բ նա կան է՝ մենք հակ ված 
ենք ստա տուս քվո յի փո փո խութ յուն դի-
տար կել ԼՂՀ ճա նա չումն Ադր բե ջա նի 
կող մից, որն, ան շուշտ, ի րա տե սա կան չէ: 
Ս տա տուս քվո յի փո փո խութ յուն ա սե լով` 
կա րե լի է հաս կա նալ նաեւ Բաք վի գրա-
վում, ին չը նույն պես ի րա վի ճակ է փո-
խում: Տար բե րակ նե րը բազ մա թիվ կա-
րող են լի նել: Օ րի նակ` ստա տուս քվո յի 
շրջա նա կում Հա յաս տա նը կա րող է ճա-
նա չել ԼՂՀ-ն: Կամ` ռազ մա քա ղա քա կան 
դա շինք կնքել Ար ցա խի հետ` ո րո շա կի 
փո խա դարձ պար տա վո րութ յուն նե րով: 
Ան ձամբ ինձ հա մար ա մե նա նա խընտ րե-
լի փո փո խութ յու նը Ար ցա խի բնակ չութ-
յու նը 300.000-ի հասց նելն է: Ընդ ո րում` 
ազ գաբ նակ չութ յան կազ մի խտրա կա-
նութ յուն չդնե լով: Փույթ չէ նույ նիսկ, ե թե 
բնակ չութ յան 1/5-ը լի նեն ադր բե ջան ցի 
փախս տա կան ներ: Կար ծում եմ` դրա-
նով շատ հար ցեր կլուծ վեն` թե´ սո ցիալ-
տնտե սա կան եւ թե´ պաշտ պա նա կան: 

Այդ 300.000-ն  ան դառ նա լի կդարձ նի 
գոր ծըն թաց նե րը` դիր քե րում կանգ նող-
նե րի պա կաս այ լեւս չի լի նի, իսկ գյու ղե-
րը շատ ա րագ ոտ քի կկանգ նեն, կզար-
գա նան, եւ բերք ու բա րի քի ա ռա տութ-
յուն կլի նի:

- Շնորհակալություն հետաքրքիր
զրույցիհամար:

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 по-
литолог, доктор филологических наук, 
профессор Сурен Золян
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Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը. Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հրապարակախոս

Ազատագրում բռնապետությունից․ 
Կայսրության նահանջը

Խորհր դա յին Հա յաս տա նի տար բեր 
հար թակ նե րում 1980-ա կան նե րի երկ-
րորդ կե սին հնչում էին ձայ ներ, ո րոնք 
կոչ նակ էին ժո ղովր դա վա րութ յան ու 
ա զա տագր ման։ Պե տա կա նութ յան եր-
կա րա տեւ բա ցա կա յութ յու նից, կար ճա-
տեւ պե տա կա նութ յու նից, այ նու հե տեւ 
տաս նամ յակ ներ ԽՍՀՄ կազ մում լի նե-
լուց հե տո ո րո շա կիո րեն հա սու նա ցել 
էր ազ գա յին ինք նութ յան եւ պե տա կա-
նութ յան կերտ ման պա հան ջը։ Ա զա-
տագր ման ճա նա պար հը հիմ նա կա նում 
դի տարկ վում էր որ պես ա զա տագ րում 
բռնա պե տութ յու նից, քա նի որ ամ բող ջա-
տի րա կան կա ռա վար ման հա մա կարգն 
այն քան էր սեղ մել ինք նու րույն միա վոր 
լի նե լու հնա րա վո րութ յու նը, որ հա կա-
սութ յուն ներ էին ա ռա ջա ցել կենտ րո նի 
եւ ծայ րա մա սե րի՝ ազ գա յին հան րա պե-
տութ յուն նե րի մի ջեւ1։ Ու թեեւ Խորհր դա-
յին Միութ յու նը՝ որ պես նա խա գիծ, կրում 

էր հա վա սար հան րա պե տութ յուն նե րի 
միութ յան գա ղա փա րը, սա կայն ա ռա-
վե լա պես ստա լին յան բռնա տի րութ յան 
տա րի նե րին այդ սկզբունք ներն իս պառ 
վե րա ցան, իսկ ինք նու րույ նութ յան դրսե-
ւոր ման ցան կա ցած փորձ դա ժա նո րեն 
ճնշվում ու պատժ վում էր։ Եվ որ քան 
կոշտ է բռնա պե տութ յու նը, այն քան ու-
ժեղ է դի մադ րութ յու նը, կոշտ բռնա տի-
րութ յու նը ծնում է այ լա խո հութ յուն, ո րը 
հենց դի մադ րութ յունն է այդ հա մա կար-
գին։ Ս տա լին յան բռնա տի րութ յան տա-
րի նե րին այ լա խոհ նե րը տար րա լուծ ված 
էին բռնա դատ ված նե րի հոծ բազ մութ-
յան մեջ։

Տո տա լի տար կա ռա վար ման հա մա-
կար գում մեղ մա ցում ներ նկատ վե ցին 
1950-ա կան նե րին՝ խրուշ չով յան «ձնհա-
լի»2 քա ղա քա կա նութ յան հե տե ւան քով։ 
Եվ հենց այդ տա րի նե րին՝ 1955թվա-
կա նին, նախ կին Լե նի նա կա նում (այժմ՝ 
Գ յում րի) փորձ է ար վել ձե ւա վո րել այ-
լա խո հա կան ա ռա ջին խմբա կը: Այ լա-
խոհ նե րը տպագ րել ու տա րա ծել են 
թռու ցիկ ներ՝ հե տեւ յալ բո վան դա կութ-
յամբ․ « Հայ ժո ղո վուրդ, ար դեն ժա մա-
նակն է պատ ռե լու դե մոկ րա տիա յի քո-
ղի տակ թաքն ված սուտն ու կեղ ծի քը, 
ո րը ստիպ ված ենք ե ղել եր կար ժա մա-
նակ լուռ կեր պով տա նել եւ մեզ խա բել: 
Այժմ հա սել է այն ժա մը, որ մենք պետք 
է թո թա փենք կո մու նիս տա կան բռնա-
պե տութ յան ստրկաց նող լու ծը, ո րը մեր՝ 
հա յե րիս ու սե րին այս քան ծանր է դրված: 
Ժա մա նակն է ար դեն, որ պես զի գի տակ-
ցենք ան կախ ու ինք նու րույն հայ կա կան 
միաս նա կան պե տութ յուն ստեղ ծե լու 
մա սին: Իմ սի րե լի ազգ, իմ սի րե լի ժո ղո-
վուրդ, ոտ քի կանգ նիր, պատ րաստ մնա 
պաշտ պա նե լու քո միաս նութ յան շա հե-
րը: Քո հար ցը քննարկ վում է ա մե նու րեք, 

Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը.
Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն
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նույ նիսկ ՄԱԿ-ում, եւ յու րա քանչ յուր հայ-
րե նա սեր հայ մտա հոգ ված է քո եր ջա նիկ 
բախ տով, քո ա պա գա յով: Թող կոր չի այս 
ստոր ու կեղծ կո մու նիս տա կան բռնա-
կա լութ յու նը, ո րը խո չըն դոտ է հան դի սա-
նում մեր հայ ազ գի վե րա միա վոր մա նը: 
Կեց ցե՛ ա պա գա հայ կա կան ա զատ ու 
ինք նու րույն պե տութ յու նը3»։

Այս խմբա կը շատ ա րագ բա ցա հայտ-
վեց, եւ բո լոր 4 ան դամ նե րը 1958թ. դա-
տա պարտ վե ցին ա զա տազրկ ման։ Ն մա-
նա տիպ ձեր բա կա լութ յուն նե րը վկա յում 
են, որ խրուշ չով յան «ձնհա լի» քայ լե րը 
եւս կի սատ ու ոչ լիար ժեք էին, բայց 
միեւ նույն ժա մա նակ հիմք հան դի սա ցան 
1965 թվա կա նի ազ գա յին ինք նա գի-
տակ ցութ յան պոռթկ ման, երբ ա ռա ջին 
ան գամ ապ րի լի 24-ին բարձ րա ձայն վեց 
Հա յոց ցե ղաս պա նութ յան մա սին, իսկ 
1966թ. ապ րի լի 24-ին հիմ նադր վեց Ազ-
գա յին միաց յալ կու սակ ցութ յու նը (ԱՄԿ): 
ԱՄԿ-ի ե րեք հիմ նա դիր ներն էին Հայ կազ 
Խա չատր յա նը (մա հա ցել է 1989-ին), 
Ս տե փան Զա տիկ յա նը (գնդա կա հար-
վել է Մոսկ վա յում 1979-ին) եւ Շա հեն 
Հա րութ յուն յա նը4 (մեր ժա մա նակ նե րի 
քաղ բան տարկ յալ Շանթ Հա րութ յուն յա-
նի հայ րը)։ Եվ ինչ պես իր՝ «Այ լա խո հութ-
յան պատ մութ յու նը ԽՍՀՄ»-ում գրքում 
նշում է հայտ նի ի րա վա պաշտ պան Լ յուդ-
մի լա Ա լեք սեե ւան․ «ԽՍՀՄ տա րած քում 
Հա յաս տա նը միակ հան րա պե տութ յունն 
էր, որ տեղ գոր ծում էր կազ մա կերպ ված 
ընդ դի մա դիր կու սակ ցութ յուն, որն իր 
առ ջեւ ԽՍՀՄ-ից դուրս գա լու նպա տակ 
էր դրել5»։

Զու գա հե ռա բար ար դեն ձե ւա վոր վում 
էր Ղա րա բա ղի հար ցի վե րա բեր յալ ազ-
գա յին ա զա տագ րա կան պայ քա րի տես-
լա կա նը։ Ու չնա յած հա մա կար գի կող մից 
գոր ծադր վող հա լա ծանք նե րին եւ ճնշում-
նե րին, հենց 1960-ա կան նե րի սե րունդն 
էր 1980-ա կան նե րի վեր ջին սկիզբ ա ռած 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի շար ժիչ ու-
ժը։ 1960-ա կան նե րի կե սե րից մին չեւ 
1980-ա կան նե րը այ լա խոհ նե րի հան դեպ 

ճնշում նե րը սաստ կա ցան։ Այդ տա րի նե-
րը հայտ նի են որ պես բրեժ նեւ յան կամ 
լճաց ման շրջան, ո րի ըն թաց քում ամ բող-
ջա տի րա կան հա մա կար գը գոր ծադ րում 
էր բռնաճն շում նե րի հնա րա վոր ձե ւե րը, 
սա կայն կայս րութ յունն ար դեն ճեղ քեր 
էր տվել, եւ հա յաս տան յան հա սա րա կա-
կան տի րույ թում ար դեն ձե ւա վոր վել էին 
ոչ ֆոր մալ խմբեր, ո րոնք հա սու նաց րին 
ան կախ պե տա կա նութ յան հիմ նադր-
ման, ժո ղովր դա վա րութ յան ու իշ խա-
նութ յուն նե րի տա րա ջատ ման, բազ մա-
կու սակ ցա կա նութ յան ու ազ գա յին ինս-
տի տուտ նե րի ստեղծ ման գա ղա փար նե-
րը։ Հա յաս տա նում այ լա խոհ գոր ծիչ նե րի 
պայ քարն ա վե լի շատ ազ գա յին բնույթ 
ու ներ: Հայ այ լա խոհ նե րի գե րակ շիռ մե-
ծա մաս նութ յունն ա ռաջ նա հերթ խնդիր 
էր հա մա րում միա կու սակ ցա կան ռե ժի-
մի դեմ պայ քա րը, ազ գա յին կեր պա րի 
եւ հա յոց լեզ վի ա նա ղար տութ յան պահ-
պա նու մը, ինչ պես նաեւ ԽՍՀՄ կազ մից 
Հա յաս տա նի դուրս գալն ու ան կախ պե-
տա կա նութ յան հռչա կու մը: Պատ մա կան 
գի տութ յուն նե րի դոկ տոր Ար մե նակ Մա-
նուկ յանն այս առ թիվ գրում է. « Հայ ժո-
ղո վուրդն իր գի տակ ցութ յան մեջ կրում 
էր հայ կա կան պատ մա կան տա րածք-
նե րի կորստ յան չմա րող գա ղա փա րը, 
եւ հենց այդ հո ղի վրա դրսե ւոր վե ցին 
հան րա պե տութ յու նում սկիզբ ա ռած այ-
լա խո հա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 
ո րոնք, բնա կա նա բար, ա ռաջ էին քա շում 
նաեւ ան կա խութ յան եւ ա զա տութ յան 
կար գա խոս ներ»6։

Այդ ըն թաց քում տե ղի էին ու նե-
նում բազ մա թիվ ձեր բա կա լութ յուն-
ներ ու քա ղա քա կան հե տապն դում-
ներ, ինչն ա վե լի մեծ ճեղ քեր էր բա ցում 
հա մա կար գի փլուզ ման հա մար։ Ըստ 
խորհր դա յին տա րի նե րի քաղ բան-
տարկ յալ Վար դան Հա րութ յուն յա նի 
հա վա քագ րած տվյալ նե րի, 1953-1988 
թվա կան նե րի ըն թաց քում խորհր դա-
յին Հա յաս տա նում քա ղա քա կան հե-
տապնդ ման է են թարկ վել 168 մարդ7։  
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Կայսրության նահանջն ու հակագրոհը. Մեծ պտույտ եւ վերադարձ դեպի բռնապետություն

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ստեղծ ված ճեղ քե րը 
վե րա նո րո գե լու փորձ կա րե լի է դի տար-
կել պատ մութ յա նը հայտ նի գոր բա չով-
յան վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նութ-
յու նը։

1980-ա կան թվա կան նե րի կե սե րին 
Խորհր դա յին Միութ յու նը թե ւա կո խեց 
պատ մա կան մի նոր ժա մա նա կաշր ջան։ 
Այն դար ձավ շրջա դար ձա յին ոչ միայն 
երկ րի, այ լեւ աշ խար հա քա ղա քա կան 
տե սանկ յու նից։ Եվ որ քան էլ վե րա կա-
ռուց ման գոր ծըն թա ցը միտ ված էր ո րո-
շա կի ա զա տա կա նաց մա նը, սա կայն այն 
վե րա բե րում էր կա ռա վա րող վեր նա խա-
վին, իսկ հան րա յին մաս նակ ցութ յունն 
այդ գոր ծըն թա ցում գրե թե բա ցա կա յում 
էր։ Ու քա նի որ 1960-ա կան թվա կա նից 
խմոր վող գա ղա փար ներն ար դեն հա սու-
նա ցել էին, երկ րում սկսված փո փո խութ-
յուն նե րը նպաս տե ցին զանգ ված նե րի 
ա լե կոծ մա նը։ Սկս վեց բռնա պե տութ յու-
նից ա զա տագր ման վեր ջին փու լը, որն 
այ նու հե տեւ պատ մութ յան մեջ կամ-
րագր վի որ պես Ղա րա բաղ յան շար ժում։ 
Սա կայն մին չեւ Ղա րա բաղ յան շարժ ման 
ծա վալ վե լը, Ե րե ւա նում տե ղի ու նե ցան 
բնա պահ պա նա կան ուղղ վա ծութ յան 
մի քա նի ցույ ցեր ու հան րա հա վաք ներ: 
Ըստ էութ յան, մար դիկ ա ռա ջին ան գամ 
հա մա կար գի դեմ դուրս ե կան` գնա լով 
հենց այդ ցույ ցե րին։ Եվ ինչ պես նշում է 
բնա պահ պա նա կան շարժ ման ա կունք-
նե րում կանգ նած՝ « Հա յաս տա նի Կա-
նաչ նե րի միութ յան» նա խա գահ Հա կոբ 
Սա նա սար յա նը․ «․․․խորհր դա յին տա րի-
նե րին «է կո լո գիա» բառն ըն դու նե լի չէր, 
«այ լա խո հա կան» բառ էր»: Է կո լո գիա-
կան ցույ ցե րից ա ռա ջի նը տե ղի ու նե-
ցավ 1987 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 1-ին՝ 
« Նաի րիտ» գոր ծա րա նի առ ջեւ։ Պա հան-
ջը « Նաի րիտ»-ի փա կումն էր։ Այ նու հե-
տեւ տե ղի ու նե ցավ ստո րագ րա հա վաք 
եւ «Ե րե ւա նին՝ մա քուր օդ» քայ լեր թը8։

Շատ հե տաքր քիր ու պատ մա կա նո-
րեն խորհր դան շա կան է, որ ու ղիղ 20 
տա րի անց ան կախ Հա յաս տա նի դե-

մոկ րա տա կան նոր ա լի քի եւ նոր քա-
ղա քա ցիա կան գի տակ ցութ յան ու ոչ 
ֆոր մալ խմբե րի ձե ւա վոր ման սկիզ բը 
2007 թվա կա նին դարձ յալ է կո լո գիա-
կան խնդիր ներն էին՝ « Թե ղու տի ան-
տա ռի պաշտ պա նութ յան» շարժ մամբ9։ 
Սա կայն վե րա դառ նանք 1987-88 թվա-
կան ներ եւ դի տար կենք Ղա րա բաղ յան 
շարժ ման զար գաց ման կա րե ւո րա գույն 
գծե րը։

Ա զա տագ րա կան շար ժումն ու եր կու 
ազ գա յին պե տութ յուն նե րի հռչա կու մը 

Ընդ հան րա պես, Ղա րա բաղ յան շար-
ժումն ի սկզբա նե ու ներ եր կու ուղ ղա-
գիծ: Մե կը դե մոկ րա տա կան շար ժումն 
էր, ո րի հիմ նա կան խնդի րը ժո ղովր-
դա վա րա կան ար ժեք նե րի եւ մար դու 
ի րա վունք նե րի վրա հիմն ված պե տա-
կա նութ յան ստեղ ծումն էր, մյու սը՝ էթ-
նիկ-ազ գայ նա կան ուղ ղութ յու նը, որն իր 
առ ջեւ դնում էր Հայ դա տի, հո ղե րի վե-
րա դար ձի, ազ գա յին միաս նութ յան ու վե-
րա միա վոր ման հար ցե րը։

Ղա րա բաղ յան շարժ ման սկիզբն ըն-
դուն ված է հա մա րել 1988 թվա կա նը, եւ 
ինչ պես նշում է « Ղա րա բաղ» կո մի տեի 
գաղտ նի կազ մի ան դամ Դա վիթ Շահ-
նա զար յա նը․ « Ղա րա բաղ յան շար ժու մը 
ծնվեց որ պես ազ գա յին շար ժում, ո րի 
նպա տակ նե րը միան գա մայն հստակ 
էին, սա կայն շատ ա րագ՝ 1988 թվա կա-
նի մա յի սից, զուտ ազ գա յին շար ժու մից 
այն սկսեց վե րած վել ազ գա յին-ժո ղովր-
դա վա րա կան շարժ ման: Ի՞նչ տե ղի ու-
նե ցավ 1988 թվա կա նի մա յի սին: Շարժ-
ման ա ռաջ նորդ նե րի մի ջեւ քա ղա քա-
կան, գա ղա փա րա կան տա րա ձայ նութ-
յուն ներ ի հայտ ե կան: Ո մանք գտնում 
էին, որ կա միայն Ղա րա բա ղի հար ցը, եւ 
ո րե ւէ այլ խնդիր ներ պետք չէ ա ռաջ քա-
շել: Մ յուս մո տե ցումն այն էր, որ այն քան 
խնդիր ներ գո յութ յուն ու նեն, որ անհ նար 
է Ղա րա բա ղի խնդիրն ա ռաջ տա նել եւ 
հա ջո ղութ յան հաս նել ա ռանց դրանք 
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բարձ րա ձայ նե լու: Այդ մո տե ցու մը հաղ-
թեց, եւ պատ մութ յու նը ցույց տվեց, որ 
դա էր ճիշտ ու ղին: Ա ռաջ ե կան ներ քին 
ու ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան, ար-
ժե քա յին հա մա կար գի, Հա յաս տա նի 
ա պա գա յի հետ կապ ված հար ցե րը եւ, 
ի վեր ջո, սեպ տեմ բե րից ուղ ղա կիո րեն 
դրվեց նաեւ Հա յաս տա նի ինք նիշ խա-
նութ յան հար ցը»10։

Այդ եր կու մո տե ցում նե րը հա մակց-
ված էին գոր ծում, եր բեմն բախ վում 
էին, սա կայն հիմ նա կա նում ազ գայ նա-
կա նութ յունն առ կա էր եր կու կող մե-
րում էլ, եւ դա ա մե նե ւին պա տա հա կան 
չէր, քա նի որ ղա րա բաղ յան շար ժումն 
ա ռաջ նոր դում էր 1960-ա կան նե րի սե-
րուն դը, ո րի հա մար ազ գա յին խնդիր-
նե րի բարձ րա ձայ նու մը ինք նութ յան ու 
գի տակ ցութ յան զար թոն քի կա րե ւո րա-
գուն մասն էր։ Ազ գայ նա կան պատ կե րա-
ցում ներն ա վե լի վառ ար տա հայտ վե ցին 
պա տե րազ մա կան ի րա վի ճա կի ազ դե-
ցութ յան պայ ման նե րում։ Պա տե րազմն 
ինք նին նպաս տեց ազ գայ նա կա նութ յան 
ամ րապն մա նը եւ ժո ղովր դա վա րա կան 
պատ կե րա ցում նե րի կրող ներն ան պայ-
մա նո րեն պետք է հաշ վի առ նեին այդ 
հան գա ման քը։ Սա կայն, ինչ պես նշում 
է պատ մա բան Ա շոտ Սարգս յանն իր՝ 
« Հա յաս տա նի նո րա գույն պատ մութ յան 
ու րա ցումն ու կեղ ծու մը» աշ խա տութ յան 
մեջ, « Խորհր դա յին կայս րութ յու նը ու նրա 
շուրջ ստեղծ ված «սո ցիա լիս տա կան 
ճամ բա րը» փլուզ վեց ժո ղո վուրդ նե րի 
ազ գա յին-ա զա տագ րա կան պայ քար նե-
րի հար ված նե րի տակ։ « Ղա րա բաղ» կո-
մի տեի ղե կա վա րած Հայ կա կան ժո ղովր-
դա վա րա կան շար ժու մը՝ վե րած ված 
ի րա կան ազ գա յին-ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի, պատ մա կան այդ ա ռա քե լութ-
յան ա ռա ջա մար տիկն էր: Ի սկզբա նե 
ա ռա ջի նը եւ մոտ կես տա րի միա կը լի-
նե լով՝ Հայ կա կան ժո ղովր դա վա րա կան 
շար ժու մը հսկա յա կան ազ դե ցութ յուն 
եւ ներ գոր ծութ յուն ու նե ցավ ԽՍՀՄ-ում 
եւ Ա րե ւել յան Եվ րո պա յում նմա նա տիպ 

շար ժում նե րի ա ռա ջաց ման ու ըն թաց-
քի վրա՝ հե տա գա յում էլ այդ շար ժում-
նե րի մեջ մնա լով բռնա պե տութ յան դեմ 
պայ քա րի ա ռա ջա տարն ու յու րա տե սակ 
օ րենս դի րը, ինչն ան վե րա պա հո րեն ըն-
դուն վում էր ինչ պես մի ջազ գա յին քա ղա-
քա կան վեր լու ծա կան մտքի, այն պես էլ՝ 
նույն այդ շար ժում նե րի կող մից։ Ա վե լին՝ 
այդ բանն ար ձա նագր վում էր պե տա կան 
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րում»11։

Անդ րա դառ նա լով նաեւ եր կու ազ գա-
յին պե տութ յուն նե րի հռչակ ման հա վակ-
նոտ ծրագ րին, հստա կո րեն կա րե լի է 
եզ րա կաց նել, որ այն բնույ թով ա մե նե ւին 
ազ գայ նա կան պատ կե րա ցում նե րի տի-
րույ թում չէր, քա նի որ չէր գտնվում վե րա-
միա վոր ման, « Ղա րա բա ղը մերն է», «հետ 
տվեք մեր հո ղե րը» պատ կե րա ցում նե րի 
ծի րում։ Փաս տո րեն տա րա ծաշր ջա նում 
հռչակ վեց եր կու ազ գա յին պե տութ յուն՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը՝ Հա-
յաս տա նի ան կա խութ յան մա սին հռչա-
կագ րով (1990 թվա կան, օ գոս տո սի 23), 
եւ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հան րա պե-
տութ յու նը՝ Ղա րա բա ղի ան կա խութ յան 
մա սին hռչա կագ րով (1992 թվա կան, 
հուն վա րի 6)։ Ինք նո րոշ ման գա ղա փա-
րը, որն այս դեպ քում դրված է Ղա րա բա-
ղի ժո ղովր դի պայ քա րի հիմ քում, ու նի 
ա զա տագ րա կան ի մաստ՝ ա զա տագ րում 
բռնա պե տութ յու նից, «այս տա րած քում 
բնակ վող մարդ կանց խումբն ինք նո-
րոշ վում է, չի ու զում ապ րել այն կա-
նոն նե րով, ո րոնք պար տադր ված են, ոչ 
ընտր ված»։ Ի՞նչ ընտ րեց Ղա րա բա ղի 
հան րութ յու նը. ընտ րեց ան կա խութ յուն, 
սե փա կան ճա կա տա գի րը տնօ րի նե լու 
ցան կութ յուն, այլ ոչ էթ նիկ վե րա միա վո-
րում այն երկ րին, որն ա ջակ ցել էր, երբ 
ֆի զի կա կան ոչն չաց ման վտանգ կար։ 
Ընտ րեց այդ ճա նա պար հը, ո րը են թադ-
րում էր ու նե նալ Սահ մա նադ րութ յուն, 
ան կախ կա ռա վար ման հա մա կարգ, իշ-
խա նա կան թե ւեր, ո րոնք ձե ւա վոր վում 
են ժո ղովր դա վա րա կան ճա նա պար հով՝ 
ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով։
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Այդ ըն թաց քը տե ղի ու նե ցավ 1992–
97 թվա կան նե րի մի ջեւ ըն կած ժա մա-
նա կա հատ վա ծում։ Փորձ ար վեց ձե ւա-
վո րել հայ կա կան երկ րորդ պե տութ յու-
նը տա րա ծաշր ջա նում՝ մի պե տութ յուն, 
ո րը հայտ ներ կա յաց րեց ինք նու րույն 
ար տա քին քա ղա քա կա նութ յան, ջա-
նաց ձե ւա կեր պել իր մո տե ցում ներն ու 
սկզբունք նե րը, տեր կանգ նել իր ընտ-
րած, այլ ոչ պար տադր ված լու ծում նե-
րին։ 1997 թվա կա նին այդ ըն թաց քը 
կանգ ա ռավ, երբ ա զա տագր ման ձգտող 
երկ րի՝ ԼՂՀ նա խա գա հը դար ձավ, թեեւ 
էթ նիկ ի մաս տով ընդ հա նուր, սա կայն 
ի րա վա բա նո րեն այլ երկ րի՝ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յան վար չա պետ, ա պա 
1998 թվա կա նին՝ ՀՀ Սահ մա նադ րութ-
յան կոպ տա գույն խախտ մամբ՝ նաեւ 
նա խա գահ12։ Դ րա հե տե ւանք ներն ա ռա-
վել քան բա ցա սա կան էին։ Նախ՝ ԼՂՀ-ն 
զրկ վեց ինք նու րույն քա ղա քա կա նութ-
յուն վա րե լու ի րա վուն քից՝ այն կա մո-
վին հանձ նե լով մեկ այլ երկ րի, ա պա 
նաեւ նետ վեց ազ գա յին շա հի դաշտ, 
ո րը են թադ րում էր բա խում այլ շա հե րի 
հետ։ Այս տեղ ա վարտ վեց եր կու ա ռան-
ձին պե տա կա նութ յուն նե րի ինք նիշ խան 
զար գաց ման հե ռան կա րը։ Ու թեեւ այժմ 
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից 
դի տարկ վում են եր կու ա ռան ձին պե-
տութ յուն ներ, մե կը՝ ճա նաչ ված Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը, իսկ մյու սը՝ 
մի ջազ գա յին ճա նա չում չստա ցած Լեռ-
նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե տութ յու նը: 
Սա կայն 1998 թվա կա նին խա թար վեց 
Ղա րա բաղ յան հար ցի 1992-ին ձե ւա-
կերպ ված ու ապ րե լու ի րա վունք նվա-
ճող բնա կա նոն ըն թացքն՝ իր ինք նահռ-
չակ, ա զա տա կան ի մաս տով, ու սկիզբ 
դրվեց մեկ այլ հար ցի, տա րած քա յի նի 
վե ճի, որ տեղ մի կող մից լուծ վում է էթ-
նիկ վե րա միա վոր ման խնդիր, մյուս 
կող մից՝ եր կու պե տութ յուն ներ հա կա-
մար տում են մի կտոր հո ղի հա մար։  
Այս պի սով՝ ա զա տագր ման գոր ծըն թա ցը 
ստվեր վեց « Ղա րա բա ղը մերն է» պատ-

մա կան ու էթ նիկ-ազ գայ նա կա նութ յան 
պատ կե րա ցում նե րի տի րույ թում։ Թու-
լա ցավ նաեւ ԼՂՀ-ի՝ ան կախ բա նակ-
ցա յին գոր ծոն լի նե լու եւ լու ծում ներ 
ա ռա ջար կե լու հնա րա վո րութ յու նը՝ այդ 
ինք նահռ չակ միա վո րը չա փա զանց մեծ 
կախ ման մեջ դնե լով Հա յաս տա նից։  
 Միա ժա մա նակ մե ծա պես ազ դեց հա-
յաս տան յան քա ղա քա կան հա մա կար գի 
զար գաց ման վրա։ Ժո ղովր դա վա րութ-
յան ու մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կած 
սկզբունք նե րը մնա ցին ազ գա յին միաս-
նութ յան ստվե րում, նաեւ՝ հայ-ադր բե-
ջա նա կան պա տե րազ մի հենց սկզբից 
Հա յաս տա նում հիմն վեց ռազ մա կան օ լի-
գար խիան, ո րը մինչ այժմ կա ռա վա րում է 
երկ րի պա շա րա մի ջոց նե րը եւ ակ տիվ քա-
ղա քա կան դե րա կա տարն է։ Պա տե րազ-
մը դար ձավ է լի տա նե րի հարս տաց ման 
եւ չա րա շա հում նե րի «ար դա րա ցում»՝ 
եր կու ազ գա յին պե տութ յուն ներն էլ գցե-
լով հան ցա վո րութ յան ցան ցի ծու ղա կը։ 

Ժո ղովր դա վա րութ յան եւ մար դու 
ի րա վունք նե րի սկզբունք նե րի հռչա-
կու մը

Հա յաս տա նի ան կա խութ յան հռչա կա-
գիրն ըն դուն վեց 1990 թվա կա նի օ գոս-
տո սի 23-ին, ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի 
կող մից13։ Ե լա կե տը մար դու ի րա վունք-
նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի եւ մի-
ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք ներն 
էին։ Այն ազ դա րա րում էր ան կախ պե-
տա կա նութ յան հաս տատ ման գոր ծըն-
թա ցի սկիզ բը՝ 

ա ռա ջին հեր թին հան դես գա լով որ-
պես « Հա յաս տա նի ժո ղովր դի միաս-
նա կան կամ քի» ար տա հայ տութ յուն։ 
Միա ժա մա նակ ան կախ ու ինք նիշ-
խան պե տա կա նութ յան հիմ քում դնե-
լով մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մերն 
ու սկզբունք նե րը, խնդիր ու նե նա լով 
«ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան հա-
սա րա կար գի ստեղ ծու մը»՝ հռչա կեց, որ 
« Հա յոց պե տա կա նութ յան կրո ղը Հա յաս-
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տա նի Հան րա պե տու թյան ժո ղո վուրդն 
է, որն իր իշ խա նութ յունն ի րա կաց նում 
է ան մի ջա կա նո րեն ու ներ կա յա ցուց չա-
կան մար մին նե րի մի ջո ցով՝ ՀՀ Սահ մա-
նադ րութ յան եւ օ րենք նե րի հի ման վրա»։ 
Ն ման ձե ւա կեր պումն անկ յու նա քա րա-
յին նշա նա կութ յուն ու ներ պե տա կա նա-
շի նութ յան գոր ծըն թա ցում, հատ կա պես 
ի րա վա կան պե տութ յան կա յաց ման եւ 
այդ նպա տա կով անհ րա ժեշտ ի րա վա-
կան ու կա ռու ցա կար գա յին ե րաշ խիք-
ներ ստեղ ծե լու հա մար։

Սահ մա նադ րաի րա վա կան ա ռու մով 
բա ցա ռիկ նշա նա կութ յուն ձեռք բե րե-
ցին քա ղա քա ցիութ յան կար գա վի ճա-
կի, անխտ րա կա նութ յան սկզբուն քի, 
խոս քի, մա մու լի, խղճի ա զա տութ յան, 
քա ղա քա կան ա զա տութ յուն նե րի, երկ-
րի ինք նիշ խա նութ յան, մի ջազ գա յին 
ի րա վա սուբ յեկ տութ յան, տնտե սա կան, 
սո ցիա լա կան, մշա կու թա յին հա րա բե-
րու թյուն նե րի ի րա վա կան հի մունք նե րի, 
բազ մա կու սակ ցա կա նութ յան, ա զա տա-
կան տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ար մա տա վոր ման եւ մի շարք այլ հիմ նա-
րար ար ժեք նե րի վե րա բեր յալ հռչա կագ-
րա յին մո տե ցում նե րը։

Բո վան դա կա յին ա ռու մով Ան կա խութ-
յան հռչա կա գի րը հայ սահ մա նադ րա-
կան մշա կույ թի պատ մութ յան մեջ ո րա-
կա պես նոր էջ բա ցեց։ Այն հիմ նա րար, 
հե տե ւո ղա կա նո րեն հա մա կարգ ված, 
պատ մատ րա մա բա նա կան խոր ընդ հան-
րա ցում ներ բո վան դա կող, ազ գա յին ինք-
նութ յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը հաշ-
վի առ նող, մի ջազ գա յին սահ մա նադ րաի-
րա վա կան զար գա ցում նե րի ընդ հա նուր 
տրա մա բա նութ յու նից ել նող նոր մե րի ու 
սկզբունք նե րի հա մա կար գա յին ամ բող-
ջա կա նութ յուն է14։ Դ րանք սահ մա նադ-
րա կան նոր զար գա ցում նե րի հա մար 
սկզբուն քա յին կողմ նո րո շիչ ներ էին։ Հռ-
չա կագ րով պար տա վոր վե լով Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յու նում ա պա հո վել 
«օ րենս դիր, գոր ծա դիր եւ դա տա կան իշ-
խա նու թյուն նե րի տա րան ջա տում»՝ հիմք 

դրվեց ո րա կա պես նոր ի րա վա կան հա-
մա կար գի, ո րը պետք է դառ նար հռչա-
կագ րա յին նպա տակ նե րի ի րա կա նաց-
ման ե րաշ խի քը, ինչ պես նաեւ Սահ մա-
նադ րութ յան ու սահ մա նադ րա կան պե-
տութ յան կերտ ման ա ռանց քը։ Սա կայն 
ՀՀ Սահ մա նադ րութ յան եւ՛ ըն դուն ման, 
եւ՛ եր կու փո փո խութ յուն նե րի գոր ծըն-
թաց նե րը տե ղի ու նե ցան ոչ թե հան րա-
յին հա մա ձայ նութ յան ու մաս նակ ցութ-
յան, այլ է լի տա նե րի փոխ պայ մա նա վոր-
վա ծութ յան ու իշ խող վար չախմ բի քա-
ղա քա կան վե րար տադ րութ յունն ա պա-
հո վե լու նպա տա կով15։

 
27 տա րի անց արդ յո՞ք սա այն Հա յաս-
տանն է, ո րը հռչա կել էինք

Փաս տա ցի՝ ա զա տագ րա կան շարժ-
ման եր կու վեկ տոր նե րը, հա տուկ ժո-
ղովր դա վա րա կան պե տութ յան ստեղծ-
ման եւ ազ գա յին միաս նութ յան ու ազ-
գա յին շա հի տի րույ թում գտնվող խնդիր-
նե րը ար տա ցոլ վե ցին Հա յաս տա նի 
ան կա խութ յան հռչա կագ րում։ Սա կայն 
ե լա կե տա յին դրույթն այն էր, որ Հա յոց 
պե տա կա նութ յան կրո ղը Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ժո ղո վուրդն է, ինչն 
ա վե լի ուշ ար տա ցոլ վեց ՀՀ Սահ մա նադ-
րութ յան մեջ16։ Իսկ ժո ղովր դա վա րա կան 
անց ման ա ռանց քա յին տար րը ընտ-
րութ յուն ներն են։ Դի տար կենք, թե քա նի 
ընտ րութ յուն է նշա նակ վել եւ կա յա ցել 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ան-
ցած 25 տար վա ըն թաց քում եւ ինչ պի-
սին են ե ղել դրանք։

Ան կա խութ յան 25 տա րի նե րի ըն-
թաց քում Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ-
յունն անց է կաց րել 6 նա խա գա հա կան, 
5 խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն, 4 
հան րաք վե, ինչ պես նաեւ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման եւ լրա ցու ցիչ բազ-
մա թիվ ընտ րութ յուն ներ: Տե սա կա նո րեն 
այդ բո լոր ընտ րութ յուն ներն ու հան րաք-
վե նե րը ըն ձե ռում էին ե թե ոչ հա մա կար-
գա յին, այլ գո նե մաս նա կի փո փո խութ-
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յուն նե րի հնա րա վո րութ յուն, սա կայն 
ան ցած 25 տար վա ըն թաց քում Հա յաս-
տա նում ընտ րութ յուն նե րի մի ջո ցով իշ-
խա նութ յուն չի փոխ վել: Տե ղի է ու նե ցել 
մեկ պա լա տա կան հե ղաշր ջում՝ 1998 
թվա կա նին, երբ գոր ծող նա խա գահ Լե-
ւոն Տեր- Պետ րոս յա նը հրա ժա րա կան 
տվեց նե րիշ խա նա կան տա րա ձայ նութ-
յուն նե րի պատ ճա ռով17 եւ նշա նակ վե-
ցին ար տա հերթ ընտ րութ յուն ներ։ Այդ 
գոր ծըն թա ցում ժո ղովր դի մաս նակ ցութ-
յունն ու դե րա կա տա րութ յու նը բա ցա կա-
յում էին, ուս տի նման փո փո խութ յու նը 
միաս նա կան կամ քի ար տա հայ տութ յուն 
ան վա նել հնա րա վոր չէ։

Բո լոր ընտ րութ յուն նե րի ժա մա նակ՝ 
չնա յած պար բե րա կան հու զում նե րին 
ու հան րա յին բո ղոք նե րին, բա ցա ռութ-
յամբ 1990, 1991 թվա կան նե րի խորհր-
դա րա նա կան եւ նա խա գա հա կան ընտ-
րութ յուն նե րի, երբ ընտ րութ յուն նե րի 
մի ջո ցով վերջ տրվեց Կո մու նիս տա կան 
կու սակ ցութ յան մե նաշ նոր հին, ընտ րա-
կան գոր ծըն թաց նե րը հիմ նա կա նում 
ար ձա նագ րում էին այդ պա հին իշ խող 
քա ղա քա կան ու ժի «հաղ թա նա կը», իսկ 
գոր ծըն թա ցը մշտա պես ու ղեկց վում էր 
մար դու ի րա վունք նե րի կոպ տա գույն 
խախ տում նե րով՝ ընդ հուպ կյան քի ի րա-
վուն քի հան դեպ ոտնձ գութ յուն նե րով 
(2008 թվա կա նի մար տի 118)։

Ընդ հան րա պես` ընտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րը Հա յաս տա նում 1996 թվա կա-
նից ի վեր չեն լու ծել ար դար ընտ րութ-
յուն նե րով իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու 
խնդի րը: Հիմ նա կան հար ցը ե ղել է ցան-
կա ցած մի ջո ցով վե րար տադ րութ յան 
ա պա հո վու մը: Արդ յուն քում ՀՀ-ն գ րե թե 
միշտ ու նե ցել է կաս կա ծե լի լե գի տի մութ-
յամբ իշ խա նութ յուն, ո րը չի ար տա հայ տել 
ժո ղովր դի հիմ նա կան հատ վա ծի կամ քը` 
ստեղ ծե լով երկ րում կաս կա ծի մթնո լորտ, 
իսկ մի ջազ գա յին աս պա րե զում` ինք նու-
րույն գոր ծե լու եւ սե փա կան երկ րի շա հե-
րից բխող դիր քո րո շու մը պնդե լու սահ-
մա նա փակ հնա րա վո րութ յուն ներ:

Սա կայն ար դեն հաս տատ ված փաստ 
է, որ տա րի ներ շա րու նակ ոչ ժո ղովր դա-
վար երկր նե րի է լի տա ներն ի րենց առ ջեւ 
ար դար ընտ րութ յուն նե րով իշ խա նութ-
յան գա լու խնդիր չեն դնում, այլ փոր-
ձում են ի րա վա կան հիմ քեր ա պա հո-
վել կեղծ ված ընտ րութ յուն նե րի` ի րենց 
ձեռն տու արդ յունք նե րը ժո ղովր դին ու 
մի ջազ գա յին հան րութ յանն ըն դու նե լի 
դարձ նե լու հա մար: Իսկ ընտ րա կեղ ծիք-
նե րը խո սում են երկ րի բնակ չութ յան 
տնտե սա կան ծանր վի ճա կի, քա ղա քա-
կան ա նա զա տութ յան, երկ րում մար դու 
ի րա վունք նե րի ցու ցա նի շի, ա զա տութ-
յուն նե րը ստո րա դա սող ար ժե հա մա կար-
գի վրա հիմն ված քա ղա քակր թա կան 
ցածր մա կար դա կի մա սին: Շա րու նա կա-
կան բռնութ յան են թարկ վող ժո ղո վուր-
դը, ո րի առ ջեւ փակ ված են օ րի նա կան 
իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու հնա րա վո-
րութ յուն նե րը եւ ո րը հե տե ւո ղա կան են-
թարկ վում է ստո րաց ման, ա զա տագր վե-
լու հա մար զրկված է ցան կա ցած ի րա-
վա կան խո ղո վա կից: Եվ ա մե նամ տա հո-
գիչն այն փաստն է, որ ընտ րա կեղ ծի քով 
վե րար տադր ված իշ խա նութ յու նը գե րա-
դա սում է ցան կա ցած գնով պա հել այն` 
վտան գե լով երկ րի ինք նիշ խա նութ յունն 
ու քա մահ րե լով բնակ չութ յան շա հե րը: 
Այս պա րա գա յում սեղմ վում է հան րա-
յին մաս նակ ցութ յան հնա րա վո րութ յու նը 
քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րին։

Հա յաս տա նի եւ ան ցու մա յին բնույ թի 
այլ ժո ղովր դա վա րութ յուն նե րի քա ղա-
քա կան եւ ընտ րա կան հա մա կար գե րի 
ան կա տա րութ յու նը նման պե տութ յուն-
նե րի քա ղա քա կան դիս կուր սի կա րե ւոր 
թե մա է դարձ նում ապս տամ բութ յան՝ 
ժո ղովր դին պատ կա նող իշ խա նութ յու նը 
վե րա դարձ նե լու հար ցը: Եվ դա հաս կա-
նա լի է, քան զի հրա պա րա կա յին քա ղա-
քա կա նութ յան վե րա ծու մը փակ է լի տար 
գոր ծու նեութ յան եւ ժո ղովր դի՝ որ պես 
քա ղա քա կան գոր ծո նի ան տե սու մը, սո-
ցիալ-տնտե սա կան բե ւե ռա ցու մը, մար-
դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը, խոս-
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քի ա զա տութ յան ոչ լիար ժեք ա պա հով-
ված լի նե լը հա սա րա կութ յա նը ստի պում 
են փնտրել պե տա կան իշ խա նութ յան 
ձե ւա վոր ման եւ ի րա կա նաց ման վրա 
նե րազ դե լու տար բեր ե ղա նակ ներ։ Իսկ 
երբ ժո ղո վուր դը չի կա րո ղա նում լու ծել 
երկ րում իշ խա նութ յան լե գի տի մութ յան 
հար ցը՝ դա ու ղիղ սպառ նա լիք է ազ գա-
յին անվ տան գութ յանն ու ինք նիշ խա-
նութ յա նը։ Մե խա նիզ մը հե տեւ յալն է. ե թե 
իշ խա նութ յու նը չի բխում ժո ղովր դից, 
այ սինքն՝ չու նի ներ քին քա ղա քա կան 
հե նա րան, իշ խող նե րի խում բը հե նա-
րան ներ է փնտրում դրսում, ինչն էլ 2013 
թվա կա նին տե ղի ու նե ցավ, երբ երկ րի ոչ 
լե գի տիմ նա խա գա հը ա ռանց ժո ղովր դի 
կամքն ու դիր քո րո շու մը հաշ վի առ նե լու 
հռչա կեց ԵԱՏՄ ան դա մակ ցութ յան գոր-
ծըն թա ցը՝ այդ պի սով ա վար տե լով 25 
տար վա շրջա փու լը եւ ազ դա րա րե լով 
վե րա դարձ դե պի բռնա պե տութ յուն։

Կայս րութ յան հա կագ րոհն ու քա ղա-
քա կան բան տարկ յալ նե րը

 Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միութ-
յա նը միա նա լու վե րա բեր յալ 2013թ. 
Սերժ Սարգս յա նի ո րո շու մից հե տո Հա-
յաս տա նում նկա տե լի թափ ա ռան հա-
լա ծանք նե րը ի րա վա պաշտ պան նե րի, 
լրագ րող նե րի ու քա ղա քա ցիա կան ակ-
տի վիստ նե րի նկատ մամբ: Մար դու ի րա-
վունք նե րի եւ հիմ նա րար ա զա տութ յուն-
նե րի պաշտ պա նութ յու նը Հա յաս տա նում 
վեր ջին տա րի նե րի ըն թաց քում ա վե լի է 
դժվա րա նում. ի րա վա պաշտ պան կազ-
մա կեր պութ յուն նե րի եւ ան հատ ակ-
տի վիստ նե րի գոր ծու նեութ յան դաշտն 
օ րե ցօր ա վե լի է սահ մա նա փակ վում 
օ րենսդ րա կան փո փո խութ յուն նե րով 
ու իշ խա նութ յուն նե րի պատ ժիչ գոր ծո-
ղութ յուն նե րով: Խա ղաղ հա վաք նե րի 
ա զա տութ յան եւ ա զատ ար տա հայտ վե-
լու ի րա վուն քի մե ծա ծա վալ խախ տում-
նե րը, ինչ պես նաեւ ա պա քա ղա քա կան 
ցույ ցից տար բեր վող բո ղո քի ցան կա ցած 

ակ ցիա նե րի խիստ ճնշման նպա տա կով 
ար դա րա դա տութ յան հա մա կար գի կի-
րա ռու մը վկա յում են, որ Հա յաս տա նում 
իշ խա նութ յա նը տի րա պե տող վար չա-
խում բը ակն հայ տո րեն պատ ժիչ դիր-
քո րո շում է որ դեգ րել այ լա խո հութ յան 
ցան կա ցած դրսե ւոր ման նկատ մամբ: 
Ա ռա ջին ան գամ քա ղա քա ցիա կան ոչ 
ֆո մալ խմբե րը սկսե ցին խո սել նաեւ 
ար տա քին քա ղա քա կան խնդիր նե րի 
շուրջ19, ձե ւա վոր վե ցին «Ինք նիշ խան 
Հա յաս տան», «Ար ժա նա պա տիվ Հայ րե-
նիք» եւ քա ղա քա ցիա կան այլ խմբեր, 
ո րոնք բազ մա թիվ ակ ցիա ներ ու եր թեր 
կազ մա կեր պե ցին ընդ դեմ Ռու սաս տա նի 
կայ սե րա պաշ տա կան նկրտում նե րի եւ 
Մաք սա յին միութ յան ու Եվ րա սիա կան 
տնտե սա կան միութ յա նը Հա յաս տա նի 
ան դա մակ ցութ յան։

Բա ցի բո ղո քի տար բեր գոր ծո ղութ-
յուն նե րից, ո րոնց մաս նա կից նե րը եւս 
խիստ վե րա բեր մուն քի էին ար ժա նա-
նում, Հա յաս տա նում 2013 թվա կա նից 
մինչ 2017 թվա կա նը տե ղի ու նե ցավ 
ապս տամ բութ յան եր կու փորձ, ո րոնց 
նա խա ձեռ նող ներն այժմ գտնվում են 
Հա յաս տա նի քրեա կա տա րո ղա կան հիմ-
նարկ նե րում։

Այս պես՝ 2013 թվա կա նի նո յեմ բե րի 
5-ին (նո յեմ բե րի 5-ն  ամ բողջ աշ խար-
հում եւ, հատ կա պես, Մեծ Բ րի տա նիա-
յում նշվում է որ պես իշ խա նութ յուն նե-
րի դեմ հետ հե լոո ւին յան ընդվզ ման օր) 
տե ղի ու նե ցավ Շանթ Հա րութ յուն յա նի 
եւ ըն կեր նե րի եր թը։ Շանթ Հա րութ յուն-
յա նը վա ղօ րոք հայ տա րա րել էր, որ Հա-
յաս տա նում հե ղա փո խութ յուն ա նե լու 
մտադ րութ յուն ու նի: Որ պես հե ղա փո-
խութ յան ստույգ օր նա նշել էր ՌԴ նա-
խա գահ Վ. Պու տի նի՝ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յուն այ ցի օ րը՝ 2013թ. դեկ-
տեմ բե րի 2-ը։ 2013թ. նո յեմ բե րի 5-ին 
Շանթն իր ա ջա կից նե րի հետ Ե րե ւա նի 
Մաշ տո ցի պո ղո տա յով շարժ վել է դե պի 
նա խա գա հա կան նստա վայր, սա կայն 
երթն ա վարտ վել է սկսվե լուց մի քա նի 
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րո պե անց՝ Ե րե ւա նի Մաշ տո ցի պո ղո-
տա յի սկզբնա մա սում ոս տի կան նե րի եւ 
մի խումբ ցու ցա րար նե րի մի ջեւ տե ղի ու-
նե ցած բա խու մից հե տո:

Ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան գոր ծիչ 
եւ « Ցե ղակ րոն» կու սակ ցութ յան նա խա-
գահ Շանթ Հա րութ յուն յա նը, նրա 12 գա-
ղա փա րա կից ըն կեր նե րը ձեր բա կալ վե-
ցին, այ նու հե տեւ բազ մա թիվ խախ տում-
նե րով անց կաց ված դա տա վա րութ յան 
արդ յուն քում դա տա պարտ վե ցին մին չեւ 
6 եւ ա վե լի տա րի նե րի ա զա տազրկ-
ման20։ Այս ըն թաց քում հատ կան շա-
կան է Շանթ Հա րութ յուն յա նին ա ռանց 
պատ ճա ռա բա նութ յան հո գե բու ժա րան 
տե ղա փո խե լու եւ հար կադ րա բար այն-
տեղ պա հե լու փաս տը, ո րը հի շեց նում 
է ժա մա նա կին Խորհր դա յին Միութ յու-
նում գո յութ յուն ու նե ցած՝ այ լա խոհ նե րի 
նկատ մամբ լայ նո րեն կի րառ վող պատ-
ժիչ հո գե բու ժութ յան պրակ տի կան: Այն 
Հա յաս տա նում այ սօր կի րառ վում է մի 
շարք ակ տի վիստ նե րի ( Վարդ գես Գաս-
պար, Ար մի նե Ա ռա քել յան եւ այլք) ու 
այ լա խոհ նե րի նկատ մամբ։ Միա ժա մա-
նակ վե րա գոր ծարկ վում է քա ղա քա կան 
բան տարկ յալ նե րի հան դեպ քրեա կան 
աշ խար հի կող մից ոտնձ գութ յուն նե րի ու 
բան տախ ցե րում ճնշում նե րի խորհր դա-
յին ա րա տա վոր գոր ծե լա կեր պը։

2013 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 2-ին ՌԴ 
նա խա գահ Վ լա դի միր Պու տի նի՝ Հա յաս-
տան այ ցի օ րը, ինչ պես հայ տա րա րել էր 
Շանթ Հա րութ յուն յա նը, տե ղի ու նե ցավ 
երթ հա նուն Հա յաս տա նի ինք նիշ խա-
նութ յան եւ ընդ դեմ ԵՏՄ ան դա մակ ցութ-
յան։ Ցույ ցը դա ժա նո րեն ճնշվեց եւ ա վե-
լի քան 100 ցու ցա րար ա պօ րի նա բար 
բեր ման են թարկ վե ցին ոս տի կա նութ յան 
տար բեր բա ժան մունք ներ։

2015 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 31-ին 
«Ա զա տութ յան» հրա պա րա կում տո-
նա ծառ տե ղադ րե լու փոր ձի հա մար 2 
տար վա ա զա տազրկ ման դա տա պարտ-
վեց « Հիմ նա դիր Խորհր դա րա նի» ան-
դամ Գե ւորգ Սա ֆար յա նը21։ « Հիմ նա դիր 

խորհր դա րանն» այն փոք րա թիվ ու-
ժե րից է, ո րը ԵՏՄ ան դա մակ ցութ յան 
ա ռա ջին իսկ օ րից դուրս էր ե կել դի-
մադ րութ յան գոր ծո ղութ յուն նե րի։ 2016 
թվա կա նից մին չեւ այժմ կա լան քի տակ 
են այդ կա ռույ ցի մի քա նի ան դամ ներ 
ու ա ջա կից ներ: Ն րան ցից ո մանք 2016 
թվա կա նի ամ ռա նը կազ մա կեր պե ցին 
ապս տամ բութ յան փորձ, որն ու ղեկց վեց 
ՊՊԾ գնդի տա րած քի գրավ մամբ։ Այդ 
զին ված ե լույ թը հան րա յին հար թա կում 
ստա ցավ « Սաս նա Ծ ռե րի» ապս տամ-
բութ յուն ա նու նը։ 2016 թվա կա նի հու լի-
սի 17-ին սկսված եւ գրե թե եր կու շա բաթ 
տե ւած « Սաս նա Ծ ռե րի» ապս տամ բութ-
յան կազ մա կեր պիչ նե րը պա հան ջում են 
Սերժ Սարգս յա նի հրա ժա րա կանն ու 
քաղ բան տարկ յալ նե րի ա զատ ար ձա կու-
մը։ Ա պա սկսվում են հե տապն դում ներն 
ու ա զատ հա վաք նե րի ի րա վուն քի սահ-
մա նա փա կում նե րը։ Բազ մա թիվ տե ղե-
կութ յուն ներ են ստաց վում քա ղա քա ցի-
նե րի նկատ մամբ ոս տի կան նե րի կա տա-
րած զանգ վա ծա յին բռնութ յուն նե րի մա-
սին, ո րոնք ա ռանձ նա կի դա ժա նութ յան 
բնույթ են ստա նում քա ղա քա ցիա կան 
ակ տի վութ յամբ աչ քի ընկ նող ան ձանց 
հան դեպ:

2016թ. հու լի սի 17-ից օ գոս տո սի 5-ն  
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ ի րա-
վա պահ մար մին նե րի կող մից ի րա կա-
նաց ված գոր ծո ղութ յուն նե րի եւ դրսե-
ւո րած ան գոր ծութ յան հե տե ւան քով 
խախտ վել են բազ մա թիվ քա ղա քա ցի-
նե րի ի րա վունք նե րը, ո րոնք ե րաշ խա-
վոր ված են ՀՀ Սահ մա նադ րութ յամբ, 
« Մար դու ի րա վունք նե րի եւ հիմ նա րար 
ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նութ յան 
մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով, 
ներ պե տա կան օ րենսդ րութ յամբ եւ այլ 
փաս տաթղ թե րով, բեր ման է են թարկ-
վել առն վազն 547 քա ղա քա ցի22: Հու լի-
սի 3-ին « Սաս նա Ծ ռե րը» վայր դրե ցին 
զեն քերն ու որ պես ռազ մա գե րի հանձն-
վե ցին՝ հա մալ րե լով քա ղա քա կան բան-
տարկ յալ նե րի թի վը։ Այժմ ի րա վա պաշտ-
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պան կազ մա կեր պութ յուն նե րի տվյալ-
նե րով՝ Հա յաս տա նում կա առն վազն 20 
քաղ բան տարկ յալ23։ « Սաս նա Ծ ռե րի» 
կա լան քի ժամ կետն ա նընդ հատ եր կա-
րաց վում է, թեեւ նրան ցից ո մանց ա ռող-
ջա կան վի ճա կը բա վա րար չէ քրեա կա-
տա րո ղա կան հիմ նար կում գտնվե լու 
հա մար։ « Սաս նա Ծ ռե րի» հետ կա լա նա-
վոր ված Ար թուր Սարգս յա նի (« Հաց բե-
րող»)24 ա պօ րի նի կա լանքն ու հա ցա դու-
լը նրա մահ վան պատ ճառ դար ձավ։ Այդ 
մա հը հան րութ յան կող մից ըն կալ վեց որ-
պես սպա նութ յուն։ 

Իշ խա նութ յուն ձե ւա վո րե լու եւ երկ-
րի քա ղա քա կան կյան քի մաս նակ ցութ-
յու նից օ տար ված ժո ղովր դի ապս տամ-
բե լու ի րա վուն քը

« Սաս նա Ծ ռե րի» ապս տա մութ յու նը 
հան րա յին օ րա կարգ բե րեց ապս տամ-
բութ յան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ պատ-
կե րա ցում նե րի ձե ւա կերպ ման անհ րա-
ժեշ տութ յուն։ Հա յաս տա նի եւ, ընդ հան-
րա պես, ան ցում նա յին ժո ղովր դա վա-
րութ յուն նե րի քա ղա քա կան եւ ընտ րա-
կան հա մա կար գե րի ան կա տա րութ յու նը 
նման պե տութ յուն նե րի քա ղա քա կան 
դիս կուր սի կա րե ւոր թե մա է դարձ նում 
ապս տամ բութ յան հար ցը: Երբ հրա-
պա րա կա յին քա ղա քա կա նութ յու նը վե-
րած վում է փակ է լի տար գոր ծու նեութ-
յան, ժո ղովր դի՝ որ պես քա ղա քա կան 
գոր ծո նի, օ տա րու մը հա սա րա կութ յա նը 
ստի պում է փնտրել պե տա կան իշ խա-
նութ յան ձե ւա վոր ման եւ ի րա կա նաց-
ման վրա նե րազ դե լու այ լընտ րան քա յին 
տար բե րակ ներ, ո րոն ցից մեկն ապս-
տամ բութ յունն է:

Երբ հան րա յին օ րա կար գում առ կա 
հար ցադ րում նե րը դուրս են մնում իշ խող 
է լի տա նե րի ու շադ րութ յան կենտ րո նից, 
երբ հան րա յին բա րիքն ու սե փա կա-
նութ յու նը կու տակ վում են մեկ խմբա-
վոր ման ձեռ քում, սո ցիա լա կան ա նար-
դա րութ յան ու ան հա վա սա րութ յան 

արդ յուն քում երկ րում մի կող մից աղ քա-
տութ յու նը, մյուս կող մից կո ռուպ ցիան 
դառ նում են ազ գա յին անվ տան գութ յան 
սպառ նա լիք, ին չը հստա կո րեն ե րե ւաց 
2016 թվա կա նի ապ րիլ յան ռազ մա կան 
գոր ծո ղութ յուն նե րի ժա մա նակ, ապս-
տամ բութ յու նը շատ խմբե րի կող մից ըն-
կալ վում է որ պես փո փո խութ յան միակ 
մի ջոց։ Ասպ տամ բութ յու նը մի ե րե ւույթ 
է, որ տեղ միա խառն վում են ի րա վունքն 
ու քա ղա քա կա նութ յու նը, հե տե ւա բար՝ 
ապս տամ բութ յա նը հա կազ դող պե տա-
կան իշ խա նութ յան ինս տի տուտ նե րի 
կող մից ա վան դա բար ձե ւա կան ի րա-
վուն քին ա պա վի նե լը բնավ լա վա գույն 
լու ծու մը չէ, քան զի ապս տամ բութ յան 
պա րա գա յում իշ խող վար չա կազ մը գործ 
ու նի ոչ թե հա սա րա կութ յան ինչ-որ ծայ-
րա հե ղա կան փոք րա մաս նութ յան, այլ 
բուն ի րա վունքն ու սահ մա նադ րա կան 
պե տա կան հա մա կար գը ստեղ ծող եւ իշ-
խա նութ յան ի րա կան աղբ յուր հան դի սա-
ցող ժո ղովր դի ու ժի հետ:

Այս պի սով՝ երբ պե տութ յան ղեկն ու-
զուր պաց րած խմբա վո րումն ի րեն դրսե-
ւո րում է իբ րեւ ագ րե սոր, ո րը ոտ նա կոխ 
է ա նում հան րա յին շահն ու բա րի քը, 
կոպ տո րեն խախ տում մար դու եւ քա-
ղա քա ցու հիմ նա րար ի րա վունք նե րը, 
պե տա կան իշ խա նութ յան գոր ծո ղութ-
յուն նե րի ա նօ րի նա կա նութ յու նը պետք է 
բաձ րա ձայն վի: Ն մա նա տիպ խախտ ման 
օ րի նակ են պե տա կան իշ խա նութ յա նը 
տի րա պե տող քա ղա քա կան ու ժի կող մից 
ընտ րութ յուն նե րի կեղ ծու մը, ակն հայտ 
ա նար դար տնտե սա կան քա ղա քա կա-
նութ յու նը, պե տութ յան ինք նիշ խա նութ-
յու նը վտան գող ար տա քին քա ղա քա կան 
ո րո շում նե րի ըն դու նու մը: Հա յա սա տա-
նի պա րա գա յում այս բո լոր գոր ծոն ներն 
առ կա են եւ ապս տամ բութ յան պա րարտ 
հո ղը՝ նա խա պատ րաստ ված, ու ան կաս-
կած ապս տամ բութ յունն այն հա յե լին 
է, որն ար տա ցո լում է պե տութ յան ողջ 
կա ռու ցա կար գի, պե տա կան կա ռա վար-
ման սահ մա նադ րա կան հա մա կար գի 
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խա թար վա ծութ յու նը, հա սա րա կութ յուն-
պե տութ յուն կա պի խզվա ծութ յու նը25։  
 
 Վե րա դարձ դե պի բռնա պե տութ յուն

Ն ման ի րա վի ճա կում ամ բող ջո վին 
ուր վագծ վում է պե տա կան ինս տի-
տուտ ներն ու զուր պաց րած վեր նա խա վի 
ձգտու մը դե պի ար տա քին ու ժա յին հո-
վա նա վոր-հե նա րան, ին չի ա կա նա տես 
ենք մենք այժմ՝ ռու սա կան քա ղա քա կան 
ու տնտե սա կան ազ դե ցութ յան մե ծաց-
ման ու Հա յաս տա նի՝ որ պես ինք նիշ խան 
պե տութ յան, դե րի նվա զեց ման, ազ գա-
յին անվ տան գութ յան չա պա հով ման ու 
ար տա քին քա ղա քա կան հա մար ժեք 
ո րո շում նե րի չի րա կա նաց ման հա մա-
տեքս տում։ 

Փաս տո րեն՝ 25 տար վա շրջապ տույ-
տից հե տո Հա յաս տա նը վե րա դար ձավ 
դե պի բռնա պե տութ յուն, ո րի պատ ճա ռը 
իշ խա նութ յան վա րած ներ քին ու ար տա-
քին քա ղա քա կա նութ յան, սո ցիա լա կան 
ա նար դար հա մա կար գի, պե տա կա նա-
շի նութ յան գոր ծըն թա ցի ձա խո ղում ներն 
են։

ՀՂՈՒՄՆԵՐ

1 Հ ենր իկ Աբ րահամյան՝ «Հ այաստ անի 
Հանրապետութ յան անկա խութ յու նը 
եւ հա սարա կա կա ն- քա ղաքա կան  կյ-
անքի առաջ ն քայլեր ը 198 0- 1990 -ակ ան 
թվակա նն երի ն»։ Կապու ղի՝ http:// 
public at ions.ysu.am/ wp -conten t/uplo-
ads/2016/07/20.He nrik_ Abraham yan.pdf

2  ԽՍ ՀՄ- ում  «խրուշ չովյա ն ձն հալ ի» ժա-
մանակ աշր ջանու մ ա րդա րա ցվել են  
(հիմնա կան ում ՝ հետմահ ու ) 1930-ա կա ն 
թթ․ բռնադատ վածներ ից շատեր ը, հայ-
րե նիք ե ն վերադարձել  1949-ին  Ալ թայի 
երկ րամ աս արտաքսվ ած հա յ ընտա-
նիքնե րը, ը նդլա յն վե լ է  երկրի  կա պն 
արտաքի ն աշ խարհ ի հետ։ Դ րական  ա յս 
տեղ աշարժեր ը,  սա կայն, չ են շ ոշափե լ 
ամբողջատ իրական հա մակարգ ի 

հիմքերը։  Այդո ւհանդերձ ՝ « ձնհ ալ ի» 
քաղաք ականո ւթյ ան հետեւ անք ով շատ 
բան է փոխվ ել մարդկան ց գիտակց-
ութ յան  մե ջ։ Անձ ի պաշտամունքի  
քնն ադատո ւթյո ւն ը մեր կացրե լ է 
խորհրդային իր ականությ ան բաց ասա-
կան շատ կ ողմեր ։ 

3 Արմ ան Գա լոյ ան «Հայա ստ անի անկ-
ախութ յան գ աղա փարը «Սամիզդատ» -
-ի թեր թերու մ։ Կապուղի՝ fi le: /// C:/
User s/ zarou/ Downloads/th e-i dea-of-
independent -armenia-in-s amizdat-public-
ation s. pdf

4 Հենրի կ Աբրահ ամ յան ՝ «Հայաստանի 
Հ անրապ ետ ութ յան անկա խու թյո ւնը 
եւ  հ ասարակ ակ ան- քաղաքական կյա-
նքի առաջի ն քա յլերը 1 980-1 990-ա կան  
թվակ աննե րին»։ Կ ապուղ ի՝ http://p ub-
li cations.ysu .am /wp-cont ent /upload s/20-
16/07 /20. Henrik_ Abrah amyan.p df

5 Людмил а Алексеева « Ис тория ин-
акомыс лия  в СС СР»․ Կա պուղի՝ http://
www. mem o.ru/histor y/diss/bo oks /AL EXE-
EWA/index.ht m

6  Արման Գալոյ ան «Հ այա ստանի  ան-
կախութ յան գաղափ արը « Սամի զդատ» 
թե րթերում։  Կապուղի՝ f il e:///C :/ Users /
z  arou/  Downlo ads/ t  he- idea-of  - inde-
pendent-arm enia-in -s amiz da t-publicatio-
ns.pdf

7 Վարդան  Հարու թյո ւն յան «Այլ ախոհո-
ւթյու նը Խորհրդային  Հայա ստանում»։  
Կ ապուղի՝ htt p://upub.am /books/
ailakhohutyun y-khorhr da yi n-hayasta-
num/? pdf=1&boo kid=55 15

8 [ Շարժու մ 1988/ 25]. Բնա պահպանական 
սկիզբը ։ Կ ապուղի՝ http:/ /w ww .med iamax. 
am/am/new s/ sharjum2 5/7011/

9  ՀՀ կառ ավա րության 2007 թվ ականի 
նոյ եմբերին ընդուն ված որ ոշման համա-
ձա յն`  Թեղուտ ի պղինձ-մոլի բդե նային 
հանք ավա յրը 2 5 տար ով  շ ահագ ործ ման 
է տ րամա դրվում « Արմենիան քափըր 
փրոգ րամ» ընկերու թյա նը: Բացի հ ար-
յուրավոր հ եկտար ան տառների հատ-
ումի ց, հան քավայրի շահագործման 
հ ետ եւ անքով թու նավոր վե լու էի ն գե-
տեր ու ս տոր գետնյա ջրագոյա ցմ ան 
աղ բյ ուրնե ր,  ոչն չանալու  էր բո ւսական 
եւ  կ ենդանակ ան աշ խարհը` այդ թվ ու մ 
Կա րմիր գրքու մ գրանցվա ծ կենդա նի-
ներ ու բուսատ եսակն եր: Վն ասների  
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շարք ն ա յսքանո վ չ էր սահ մանափակ-
վելու. Թեղուտի ս ար երը վերա ծվելու  
էին պոչամ բարի, ուր կու տակվելու 
էին մի ք անի հար յուր միլիոն տ ոնն ա 
թունավոր թափոնն եր, ինչը  կհ ան գեց-
ներ նաեւ  ծանր հիվ անդությ ուննե րի 
առաջացմանն ու տա րած մանը, ա յդ  
թվու մ` բն ածին արատներ, ուռ ուցքային 
եւ շ նչա ռական  հիվանդու թյունն եր : 
Թ եղ ուտի հանքավայրի շահագո րծմա ն 
ծրագիր ն ուղ եկցվո ւմ էր բ ազմաթիվ 
գյուղացինե րի ու նեզր կումով. ո րպես  
օրին ակ`  1 քմ հողը գյուղաց ուց գ նվել 
է մ ոտ 40 դրամով : Շա րժման ա կտ իվի-
ստն երը վիճար կու մ էին ա յդ ծրագիրը , 
որն իրակ անա ցվե լու էր  ՀՀ  բ ազմաթիվ 
օրենքների եւ միջազգային  կո նվե նցի-
աներ ի խ ախտու մն եր ով:

10 [Շարժո ւմ  198 8/25 ]. Դավիթ Շահ նազ-
արյ ան. շարժում ն ունե ր բարձր քա-
ղաքակ ան հաս ուն ությու ն:  Կապուղի` 
ht tp:  / /www.mediamax.am/a m/news /
sharjum25/681 1/ #st hash.90 XE9HQ F.dp-
uf

11 ԱՄ Ն Ս ենատի ա նդ ամ Ջո զեֆ Լ իբերմա-
նի հ եղինակած  եւ ԱՄՆ  Սե նատի 
կողմ ից 19 91 թ . նո յեմբեր ի 1 2-ին 
ընդու նված «Բանաձեւ Հայաստանի 
մասին» փա ստաթղթ ից մի հատված. 
« Պա տմաբանն երն իրավամ բ կա րող են 
արձան ագրել, որ կո մունիզմի փլ ուզում ը 
խորհրդ ային բլոկ ի ներսու մ սկ սվեց ոչ  թե 
Ռուսա ստանի սր տից կամ Կենտ րոն ակ-
ան Եվրոպայ ից, այլ  Հ այաստանից։ 1988 
թվական ի փե տր վարին հա յ ժ ողովուր-
դը բ ող ոք ի խիզախ ալիք բա րձր ացրեց 
կ ոռումպա ցված կո մունիստա կան  
վարչակ արգի դ եմ, որը նրան պարտ-
ադ րվ ել էր  Կր եմլի կո ղմի ց։ Կոմ ունիս-
տակա ն տիրապետությ ան դեմ այս 
ըմբոստ ու թյ ունը որպես  մո դել  եւ ոգ եշն-
չման օ րին ակ ծառ այեց նու յն տա րու մ 
ավել ի ու շ Կենտր ոնակ ան  Եվ րոպ այում 
տե ղի ունեց ած ապ ստամբությ ուննե-
րի հ ամար (ընդ գծումն ի մն է – Ա . Ս.)։ 
Ոգ եշնչե լով Կենտրո նական Եվրոպայի  
ժող ովուր դներ ին՝ հա յե րն, ի րենց  հե-
րթին, քա ջալերվեցին Բեռլին ի պատի 
փլ ու զմ ամբ։ 19 90 թվականի օգոստոս-
ին Հայաս տանի՝ ժող ովրդավ արա կան 
հիմ ունքնե րով ընտրվա ծ խորհրդարանը 
ըն դու նեց երկրի անկախության հռ-
չակագ իրը , 1 991-ի ս եպ տեմ բե րին հան-
րապ ետո ւթյան ը նտրող ների ճնշող  

մեծամասնո ւթյունը կողմ քվեար կեց 
անկախությ ան ը, իսկ հոկտեմբերի 16-ի ն 
քվեներ ի 83 տո կոս ով նախագա հ ընտր-
վեց Լ եւո ն Տեր-Պետրոսյանը։  ԵԱ ՀԽ 
դ իտոր դները ող ջու նեց ին  այդ ընտրու-
թյուն ներ ը» (Պատմ աբան ասի րակ ան 
Հան դես, 201 5, 1, էջ  260)։

12  ՀՀ Սահմանա դրութ յուն, Հ ոդված  
50. Հ անրա պետության Նա խա գահն 
ը նտրվում է Հայաստա նի Հանրա պետ-
ութ յան  քաղաքաց ինե րի կո ղմի ց` հինգ 
տարի ժամկետով: Հ անրապետո ւթյան 
Նախա գահ  կա րող է  ընտրվել երես-
ունհինգ  տա րի ն լր ացա ծ, վե րջի ն տաս ը 
տ արում Հայա ստանի Հա նրապետության 
քաղաք աց ի հանդ իս ացող, վեր ջին տ ասը 
տարում հ անր ապետո ւթյո ւնում մ շտա-
պես բնակվող եւ ըն տրա կան իրավունք 
ունեցո ղ յուր աքա նչյ ուր ոք: Նո ւյն անձը  
չ ի կարո ղ ա վելի քան  ե րկ ու ա նգամ 
անը նդմ եջ ըն տրվ ել Հա նր ապետությա ն 
Նախա գա հի պաշ տոնու մ:

13 «Ան կախո ւթ յա ն հ ռչակագիր ն» 
ընդունվել է  Խո րհր դային Հայաս տանի 
ԳԽ -ի  կողմից 1990թ. օգ ոստոս ին: 
Ա յս  փա ստա թուղթ ը, սա կայն, անկ-
ախության  փա ստա ցի հռչ ակ ում չէր , այլ 
ա վել ի շ ուտ  նմա ն մտադր ության արտ-
ահա յտում: Փա ստա ցի անկ ախո ւթյունը 
ամր ագրվեց Ա նկ ախո ւթյան հանրաք վե ի 
արդյուն քո ւմ,  որը տեղի ունեց ավ 1991թ. 
ս եպտեմբ երի 21-ին :

14 Գ .Գ. Հարութ յունյ ան  - ՀՀ ՍԴ նախա գահ, 
«Հայաստա նի ան կախ ության մ ասին 
հռչա կա գրի պ ետակ անագիտակ ան 
դերն  ու ն շա նակո ւթյու նը նոր անկախ 
Հայաստանի  ի րավական համ ակարգի 
ձեւ ավո րման  գո րծո ւմ » զեկո ւյց, 23 
օգոստո սի 201 0թ .

15 ՀՔԱ  Վանա ձո րի գրա սեն յակի զ եկու յցը՝ 
սահ մա նադ րական փ ոփոխո ւթյուննե րի  
ըն դունման գ ործ ըն թացի վերաբեր յալ։ 
Կա պուղ ի՝ http ://hc av.a m/ publicatio ns/21-
0 1-2016-555879/

16  ՀՀ Սահմանադ րությունն ընդո ւն վեց  
1995թ.  հու լիսի  5-ին համա ժողով րդակ-
ան հ անրա քվեով։ Սա հմանադ րությ ան 
ըն դու նո ւմից հետո հուլ իսի 5-ը  դա րձավ 
պետ ական տոն՝ Ս ահ մանադրության  
օր ։ Սահմանադրությո ւնն  ա մրագրեց  
Հայաս տան ի Հանրապ ետության բնու-
յթը՝ որ պե ս ինքնիշխան , ժողովրդ ավա-
րակա ն, ի րավա կան  ե ւ սոցիալ ական 
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պետութ յա ն, հռչա կեց մարդու ե ւ քաղ-
աքացու հ իմն ական ի րավունքներն  
ո ւ ազ ատութ յու նները, սա հմա նեց 
հանրապ ետ ության կառավա րման ձեւ-
ը՝ հիմնվ ած օրեն սդիր, գո րծա դիր եւ 
դ ատական իշխանո ւթյ ու նների  տ արա-
նջատման սկզբ ունքի վ րա ։ Ս ահ-
մանադրո ւթյամբ ձեւ ավորվեց կ իսան-
ախա գա հական կա ռավարման ձ եւ։ 
Այնո ւհետեւ Հ Հ Սահ մանադրու թյունը  
փոխվեց 2005  եւ 2015 թվական նե րին՝ 
դառ նա լով խոր հր դարանակ ան կառ ավ-
արման  հա մակարգի պե տությ ուն։  

17 ՀՀ ա ռաջին նախա գահ Լ եւոն Տե-
ր-Պ ետր ոսյանը հ րա ժարակա ն տվեց 
1 998 թ.  փետրվ արի 3-ին՝ ՀՀ  վար-
չապետ  Ռոբեր տ Քոչա րյանի,  Պ աշտ-
պանութ յան նախարա ր Վա զգեն 
Սարգ սյ անի ե ւ Ա նվտանգո ւթ յան ու 
ներ քին գործեր ի նախարար Սե րժ Սա-
րգս յան ի հետ ո ւնեցած սկզբու նքայի ն 
տար աձ այնությո ւնն եր ի պատճառով, 
եւ երկիրը նե րքաղա քական  ցնցու մներ-
ից զե րծ պահելո ւ ն կատառում ով: Նր ա 
հետ մեկտե ղ, նո ւյն պատ ճառներով, իր-
ենց  պաշտոն ներից կամավոր  կերպով 
հրա ժարվեցին հան րապ ետությ-
ան բազմաթ իվ  ա յլ ղ եկա վարնե ր եւ 
պ ատասխա նատ ու  աշխատ ող ներ.  
Ազգա յին ժ ողովի նա խագահ Բաբ կեն 
Արարքցյա նը, փոխնախագահներ Ա րա 
Սահակյ անը եւ Կարապ ետ Ռու բինյանը, 
խորհ րդարանակ ան  մշտական հանձնա-
ժո ղովնե րի նախա գահ ներ  Սամվել 
Գ եւորգյանը, Վիգե ն Խաչատրյանը եւ 
Տեր -Հուսի կ Լ ազար յա նը,  Արտաք ին գո-
րծե րի նախ արա ր Ալեքս անդր  Ար զու-
մանյանը, Տա րածքա յին կառավարման 
նախարար Գալու ստ Գամազյա-
նը, Երե ւանի քաղաքապե տ Վանո 
Սիրադ եղյան ը, Կե նտրոնա կան 
բանկի նախագահ Բագ րատ Ասատ-
րյանը , Ա րմավիր ի մարզպետ Սեդրա կ 
Հ ովհաննիսյանը , «Հա յաստան» հիմնա-
դրամի տնօր են Մանուշակ Պե տրոս յանը, 
Ֆրանսի այու մ Հա յաստանի Հա նրա պե-
տո ւթյան դեսպան Վահան Փափազյան ը, 
հա նրապ ետությ ան նախագ ահի խոր հրդ-
ականն եր Վահ ագն  Խաչա տրյա նը,  Նիկ-
ոլ Շա հգա լդ յանը, Կարեն Շահինյանը, 
Նա խագահի  ա շխատակազ մի ղ եկավար 
Ավետիս Ավագ յանը, մ ամ լո քա րտուղա ր 
Լեւոն Զու րաբյա նը, կ ադրերի  բա ժնի 
վարիչ Ժոզեֆ Ա վետիսյա նը, Ազգային  
ժողովի  աշ խատակա զմ ի ղ եկա վար 

Աշոտ Անտին յանը, «Ռեսպուբլիկա Արմե-
նիա » պաշ տոն աթերթի խմբ ագիր Ար մեն 
Խանբաբ յանը, Եր եւ անի քաղաքապետ-
ար անի բա րձր աստի ճա ն պաշտո նյաներ 
Սամ սոն Ղազա րյան ը եւ Վա րդա ն 
Հարութ յո ւնյ անը:

18 Հա յաս տան ի Հելսինկյան կո մի տե – 
Դիտ որդ  « ՀՀ նա խագահական ընտրո-
ւթյունն եր 2 008»։ Կա պուղի՝  http ://arm-
he ls.com/ wp- content/ uploads /2012 /0 6/7-
16a rm-Di tor d_2-440-4 2_2 008 .pdf

19 Հ այա ստա նում 200 8 թվակ ան ից ի վեր 
ի հայտ եկավ  ակտիվությա ն մի  ձե ւ, 
որը էակ անորեն տարբերվ ում էր  մի նչ 
ա յդ քաղաքա կան ընդիմա դիր ուժերի  
կո ղմից կազմակերպված ձե ւերից : Այն  
տարբերվո ւմ է ր նաեւ հա սար ակ ական 
կազմակերպությու նների գո րծ ունեությ-
ան ձեւերից : Խոս քը քաղ աքացիա կան 
նա խաձե ռնութուն նե րի աճի մա սին էր, 
որ ը հ ատկապե ս մեծ թ ափ ստա ցա վ 
2010 թվա կան ից:

20 Քա ղա քական  բ անտա րկյալնե րը Հայ-
աստա նում։ ՀՔ Ա Վանաձո րի գրասենյ-
ակի  կո ղմից  պա տր աստվախ տեղեկանք ։  
 Կապ ուղի՝ http://hc av .a m/ wp- cont en t/
uploa ds/ 201 5/11/ARM -P olit .-P rison .-05. 
11.2015sha nt -1. pdf

21 Ինչպես նշել է խորհ րդայ ին տա րին-
երի քաղ բանտարկյ ալ Վարդա ն Հա-
րություն յա նը․  «Իշխ անո ւթյունները 
Գեւ որգ  Սաֆարյանի եւ նրա նմանն երի 
նկատմա մբ կա յաց նում են ոչ  թե  դատ-
ավճ իռներ, այլ վ ենդ ետա  են ի րակ-
անացնում, պատժո ւմ  են մար դու ն, 
որը  հ ամակարծիք չէ ի րենց հետ: Մենք 
ապրու մ ե նք մի ժ ամանա կահատվածում, 
որը Կաֆկա ն կարող է ր նկարագ րել  իր 
«Դ ատա վարության» մ եջ կ ամ որեւէ 
մեկ ը այդ  աբսուր դի ժան րում կարո ղ էր 
նկ արագրել : Բայց ա յդ աբսո ւրդը մեր  
կյա նքն է, մեր իրակա նութ յու նն է,  մ ենք 
ստիպ ված  են ք այդտ եղ ապրել, եւ մ եր 
ամենալուսավոր եր իտաս ար դները  ստ-
իպված են լինել բանտերում»։ «Մ եդիա 
կեն տրո ն»,  18 հո ւնվար ի,  2017 թ վական , 
Երեւան։

22 Հայա ստանի  հելսին կյա ն կոմ իտե․  զեկ-
ու յց 201 6թ . հ ուլի սի 17- ից օգ ոստոս ի 
5-ը Հ այ աստանի Հանրա պետու թյ ունում 
տեղի ու նեցած  իր ադարձու թյո ւնն եր ի 
վ երա բերյալ ։ Կապ ուղի՝  http:/ /a rmhels.
com/w p-conten t /up loads /2 016/  08/
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ԶԱՐՈՒՀԻ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

Հաշվետվություն_2016-թ.-հուլիսի-17-
ից-օգոստոսի-5-ը-ՀՀ-ում-տեղի-ունեցած-
իրադարձությունների-վերաբերյալ-.pdf

23 Հայաս տանի  հելսին կյա ն կ ոմիտե զեկույց․ 
Մար դո ւ իրավու նքները Հայաստանո ւմ  
2016։ Կապո ւղի՝ htt p:// armhels .com/w p-
con ten t/uplo ads/2017 /01/Di tor d- 20 17- 
01a rm-Web.pdf

24  20 16թ. հ ու լիսի 26 -ին առավոտ յա ն ժ. 
07 ։00-ի ս ահմ աններ ում Ար թուր Սարգ-
սյանն իր  անձն ական մեքենայով ճեղքել 
է Էրեբ ունու ոստ իկանական գումա-
րտա կի ոստ իկա նական պատնեշը եւ 
սնունդ հ աս ցր ել այ ն գրաված եւ ար-
դեն 10 օր այ նտեղ գտնվ ող «Ս աս նա 
Ծռերին»։  Նու յն  օրը « Հիմնադիր խորհր-
դար անը » տարածեց «Սա սնա Ծռեր ի»  
հա յտա րարութ յունը․ «Ոստիկաննե րը 
բոլոր կո ղմեր ից կրակ ե ն բացել Արթ-
ուրի մեքենայ ի վրա: Բ ար եբա խտա բար, 
Արթուրը ոչ մի վնասվածք  չի ստացել եւ  
բարեհ աջ ող կերպ ով սնուն դը տեղ  է հաս-
ցրել» ։ 2016թ. հ ուլիսի 31 -ին «Սասնա 
Ծռերի » կո ղմ ից զենք ը վայ ր դնելո ւց  եւ 
իր ավապ ահ ներին հան ձնվելուց հ ետո, 
Արթուր Սարգ սյա նը կա լանա վո րվեց,  նր-
ան մեղ ադրանք առ աջադրվ եց  ՀՀ ք րե-
ական օրենսգրքի 218 հ ոդ վածի 3 -րդ 
մ աս ի 1-ի ն կետով  (պ ատանդ վեր ցնել ը)  
եւ 2 35 հոդ վածի 3 -րդ մ աս ով (ապօ րինի  
զ ենք -զի նա մթերք ձեռք բերել ը,  իրացնե-
լը, պահելը , փ ոխ ադրել ը)։ 

 Օգո ստ ոսի  5- ին  վե րաորակավորվեց 
Արթուր Սա րգս յան ի մեղադր անքը, եւ նա 
մեղադ րվեց զին ված խմ բի անդամնե րին 
օժ անդակել ու մեջ։ 2016 թ. դեկտե մբե րի 
3 0- ին Արթուր Սարգսյանը ազատվեց 
կա լանքի ց՝  ծա նր  հիվանդ ության պա-
տճառով,  սակայն 2017թ . փե տր վարի 
9-ին կրկին ձեր բակալվ եց` փ ետր վար ի 
3-ի ն քն նչական մարմին չնե րկ այանալու 
մ եղադրան քով, մինչդե ռ նա ներկայ ացել  
էր  քննչական մարմի ն փետրվարի  6-ին :

  Երկ րոր դ ձերբ ակա լու թյան ա ռաջ ին օր-
վա նից Արթուր Սարգսյան ն անժ ամ կետ 
հացա դուլ հայտարարեց,  ին չի հ ետևա-
նքով նրա  առ ողջ ակ ան վիճակը կտր-
ուկ վա տացավ եւ պատճառ դար ձավ 
մահվան ։

25   Ար տաշես Խ ալ աթյ ան․ « Ժողովրդ ի ապս-
տա մբ ելու իրա վունք ը»։ Կա պո ւղ ի՝ http: //
www .lr agi r.am/inde x/ar m/0/co mments/
v iew/14632 0

Zaruhi Hovhannisyan

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 Arme-
nia and the factors that motivated several 
attempts of liberation struggle against the 
dictatorship and the continuing serious 
failures in the process of state-building, 
which have provided a return to dictator-
ship. In light of this, the article considers 
such realities as the authorities’ persecu-
tion and repression of political activists, as 
well as the issue of dissidents and political 
prisoners, which are indicators of the situ-
ation of democracy and human rights in 
the country.

Заруи Ованнисян

Отступление империи и контрна-
ступление: Большой оборот и возвра-
щение к диктатуре.

Автор обращается к истории, прой-
денной за прошедшие 25 лет независи-
мой Республики Армения и тем факто-
рам, которые подвигли предпринять не-
сколько попыток освободительной борь-
бы против диктатуры и продолжающих-
ся серьезных провалов в процессе го-
сударственного строительства, которые 
обеспечили возвращение к диктатуре. В 
этом контексте рассматриваются реа-
лии преследований и травли со стороны 
властей по отношению к политическим 
активистам, проблемы диссидентства 
и политзаключенных, которые являют-
ся отдельным показателем состояния 
общества с точки зрения демократии и 
прав человека.
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Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները և դրա փոփոխության հնարավորությունները

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 
 

Վեր ջին տա րի նե րին, հատ կա պես ԼՂ-
ում 2016թ. ապ րիլ յան պա տե րազ մից 
հե տո, մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յու-
նում և Հա յաս տա նի ներ քա ղա քա կան 
կյան քում Ար ցա խի խնդիրն ա վե լի ու 
ա վե լի է հան գում «ստա տուսքվո յի պահ
պան ման ան թույ լատ րե լիութ յան և ն րա 
փո փո խութ յան անհ րա ժեշ տութ յան» թե-
զին, ինչ պես նաև «հա կա մար տութ յու նը 
ռազ մա կան լու ծում չու նի» պնդմա նը։ 
Ֆոր մալ ա ռու մով՝ փո փո խութ յան ա ռա-
ջարկ վող հա յե ցա կար գը ներ կա յաց ված 
է ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ-
նե րի ա ռա ջարկ նե րի տես քով։ Այդ հա յե-
ցա կար գի ի րա կա նաց ման պայ մա նը զի-
նա դա դա րի ռե ժի մի մա սին 1994-95թթ. 
կնքված ե ռա կողմ ( Հա յաս տան, Լեռ նա-
յին Ղա րա բաղ, Ադր բե ջան) հա մա ձայ-
նագ րի պահ պա նումն է։

Բա նակ ցութ յան կող մե րը (Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յուն, Ադր բե ջա նա կան 
Հան րա պե տութ յուն) ըն դու նել են ԵԱՀԿ 
Մինս կի խմբի այդ ա ռա ջար կը՝ որ պես 
բա նակ ցութ յուն նե րի հիմք։ Ընդ ո րում, 
Ադր բե ջանն իր զի նա նո ցում է պա հում 
խնդի րը ռազ մա կան ճա նա պար հով լու-
ծե լու ի րա վուն քը, իսկ հա կա մար տութ-
յան կար գա վոր ման ի րա վա քա ղա քա-
կան հիմք է ճա նա չում 1993թ. ՄԱԿ-ի 
ըն դու նած չորս բա նաձ ևե րը։ Այ դու հան-
դերձ, Ադր բե ջա նը չի հրա ժար վում բա-
նակ ցութ յուն նե րից՝ զու գա հե ռա բար 
վա րե լով քա ղա քա կա նութ յուն, ո րը հաս-
տա տում է Ար ցա խի վե րահս կո ղութ-
յան տակ գտնվող բո լոր տա րածք նե րի 
նկատ մամբ իր ի րա վուն քը։ Ար ցախն, իր 
հեր թին, այդ տա րածք նե րի նկատ մամբ 
ի րա վուն քը սահ մա նադ րո րեն հաս տա-
տել է իր պե տութ յան օգ տին։ Ադր բե ջա-
նի և Ար ցա խի այս ի րա րա մերժ դիր քո-
րո շում նե րը կաս կա ծի տակ են դրվում 
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ 
երկր նե րի, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի 
կող մից, ո րը «դե յու րե» ճա նա չում է Ադր-
բե ջա նի ինք նիշ խա նութ յունն ու տա րած-
քա յին ամ բո ջա կա նութ յու նը և չի ճա նա-
չում ԼՂՀ ան կա խութ յու նը։ Միև նույն 
ժա մա նակ Հա յաս տա նը հայ տա րա րել է 
Ար ցա խի անվ տան գութ յան ե րաշ խա վո-
րը լի նե լու իր ի րա վուն քի, ինչ պես նաև 
վեր ջի նիս ան կա խութ յու նը ճա նա չե լու 
մտադ րութ յան մա սին՝ Ադր բե ջա նի կող-
մից նրա դեմ լայ նա ծա վալ պա տե րազմ 
սկսե լու դեպ քում։

Փաս տո րեն խնդրո ա ռար կան Ար ցա-
խի վե րահս կո ղութ յան տակ գտնվող 
տա րածք նե րի նկատ մամբ ի րա վուն քի 
շուրջ տա րա ձայ նութ յուն ներն են։ Հենց 
սա է ստա տուս-քվո հաս կա ցութ յան 
էութ յու նը. տա րածք նե րը գտնվում են 

Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները
և դրա փոփոխության հնարավորությունները
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Հա յաս տա նի հո վա նա վո րութ յան և Ար-
ցա խի վե րահս կո ղութ յան ներ քո, սա-
կայն դրանց նկատ մամբ մի ջազ գայ նո-
րեն ճա նաչ ված ի րա վուն քը Ադր բե ջա-
նինն է։ 

Գործ նա կա նում Ադր բե ջա նի այդ ի րա-
վուն քը կաս կա ծի տակ է դրվել. 2007 
թվա կա նից սկսած, ո րո շա կի պայ ման նե-
րի բա վա րար ման դեպ քում, ճա նաչ վում 
է Ար ցա խի բնակ չութ յան ինք նո րոշ ման 
ի րա վուն քը։ Ըստ այդմ, ԵԱՀԿ Մինս կի 
խմբի հա մա նա խա գահ նե րի ա ռա ջար-
կութ յուն նե րի էութ յու նը մի այն պի սի հա-
մա ձայ նութ յան հաս նելն է, ըստ ո րի հա-
կա մար տող կող մե րի միջև ի րա վունք նե-
րը կբաշխ վեն ա ռա ջարկ վող գծա պատ-
կե րով։

Ան ցած 23 տա րի նե րի ըն թաց քում 
այդ պի սի հա մա ձայ նութ յան հաս նել չի 
հա ջող վել։ Շփ ման գծում ռազ մա կան 
դրութ յան սրման մի տում ներ են ար ձա-
նագր վում, իսկ ստա տուս-քվո յի փո փո-
խութ յան անհ րա ժեշ տութ յան թե ման 
օ րա կար գա յին է դառ նում թե՛ հա կա մար-
տութ յան կար գա վոր ման դի վա նա գի-
տութ յան մեջ, թե՛ հա կա մար տող կող մե-
րի ներ պե տա կան կյան քում։

Սա կայն օ րա կար գա յին են դար ձել 
նաև անհ րա ժեշտ փո փո խութ յուն նե-
րի բնույ թի մա սին հա կա սութ յուն նե-
րը։ Մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յան 
հա մար զի նա դա դա րի պահ պան ման 
ամ րապնդ ման ա ռա ջար կութ յուն նե րը 
դար ձել են գլխա վոր թե մա։ Գործ նա կա-
նում դրանք ար տա հայտ վում են շփման 
գծում վե րահս կո ղութ յան մե խա նիզմ-
նե րի ներդր ման և ԵԱՀԿ գոր ծող նա-
խա գա հի անձ նա կան օգ նա կա նի ման-
դա տի լիա զո րութ յուն նե րի ընդ լայն ման 
պա հանջ նե րով։ Ադր բե ջա նը նման պա-
հանջ ներն ա նըն դու նե լի է հա մա րում, 
քա նի որ դրանք ստա տուս-քվո յի պահ-
պան ման լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ ներ են 
են թադ րում։ Այս հա կա սութ յուն նե րը բե-
րել են բա նակ ցա յին գոր ծըն թա ցի լճաց-
ման։

Ս տեղծ ված ի րա վի ճակն ա ռա ջին 
պլան է մղում կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճա-
կի հան գեց նող հիմ նա կան բա ղադ րա-
տար րե րի՝ մաս նա վո րա պես ա ռա ջա ցած 
ստա տուս-քվո յի էութ յան վե րաի մաս տա-
վո րու մը։ Թ վում է, թե մի ջազ գա յին նոր 
պայ ման նե րում ստա տուս-քվո յի քա ղա-
քա կան էութ յան գնա հատ ման՝ եր կու 
տաս նամ յակ շա րու նակ ան փո փոխ մնա-
ցած մո տե ցում ներն ինք նին ա պա կա ռու-
ցո ղա կան հան գա մանք են։ Հենց միայն 
այն հան գա ման քը, որ զի նա դա դա րի 
պայ մա նա կար գի խախտ ման դեպ քե րը 
մի ջազ գա յին դի վա նա գի տութ յան կող-
մից եր բեք հաս ցեա կան գնա հա տա կան 
չեն ստա նում, կա րող է կի րառ վող մո-
տե ցում նե րի ա պա կա ռու ցո ղա կա նութ-
յան օ րի նակ լի նել։ Այդ պի սի մո տեց ման 
հա մար պետք է ծան րակ շիռ պատ ճառ 
ու նե նալ. ու ժի կի րառ ման ի րա վուն քի 
վե րա բեր յալ զգա լի ա նո րո շութ յուն կա։ 
Հետ ևա բար, ա ռա ջին հեր թին, պետք 
է պար զել, թե ինչ պես է ստեղծ վել մի 
ի րա վի ճակ, որ տա րածք նե րը հայտն վել 
են մե կի վե րահս կո ղութ յան ներ քո, իսկ 
դրանց նկատ մամբ ի րա վունք նե րը՝ մեկ 
ու րի շի։

Այս հար ցի պա տաս խա նը ստա նա-
լու հա մար էքս կուրս կա տա րենք դե-
պի ԽՍՀՄ կազ մա քանդ ման և ԱՊՀ 
ա ռա ջաց ման պատ մութ յան կար ճատև 
ժա մա նա կաշր ջան։ Կաս կա ծից վեր է, 
որ Ար ցա խի այժմ յան ստա տուս-քվո յի 
ա կունք նե րը այդ ժա մա նա կաշր ջա նում 
ըն դուն ված ո րո շում նե րի և  ի րա կա նաց-
ված գոր ծո ղութ յուն նե րի մեջ են: Խորհր-
դա յին Միութ յան վերջ նա կան փլու զու մը 
սկսվեց 1991թ. օ գոս տոս յան հե ղաշրջ-
ման փոր ձի տա պա լու մից հե տո։ Ան մի-
ջա պես դրա նից հե տո՝ օ գոս տո սի 29-ին, 
Ադր բե ջա նի ԽՍՀ Գե րա գույն խոր հուր-
դը հռչա կեց «19181920թթ. Ադր բե ջա
նա կան Հան րա պե տութ յան պե տա կան 
ան կա խութ յան վե րա կանգն ման» մա-
սին։ Ադր բե ջանն, այդ պի սով, փաս տա ցի 
ամ րագ րեց Ռու սաս տա նի ու Թուր քիա յի 
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միջև 1921թ. Մոսկ վա յի և Ղար սի պայ-
մա նագ րե րի դրույթ նե րը, որ տեղ կող-
մե րի հա մա ձայ նութ յամբ գծագր վել էին 
նո րաս տեղծ պե տութ յուն նե րի սահ ման-
նե րը։ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղը (այն ժա մա-
նակ դեռ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ինք նա-
վար մարզ), ի պա տաս խան Ադր բե ջա նի 
այդ միա կող մա նի ո րոշ ման, սեպ տեմ բե-
րի 2-ին՝ ԼՂԻՄ-ի և Շա հում յա նի շրջա նի 
բո լոր մա կար դակ նե րի պատ գա մա վոր-
նե րի հա մա տեղ նստաշր ջա նում հռչա-
կեց Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան րա պե-
տութ յու նը որ պես ԽՍՀՄ կազ մի մեջ 
մնա ցող տա րածք՝ մինչև կար գա վի ճա կի 
վերջ նա կան հստա կե ցու մը։ Ն ման ո րոշ-
ման հիմ քը «ԽՍՀՄ կազ մից միու թե նա
կան պե տութ յուն նե րի դուրս գա լու հետ 
կապ ված հար ցե րի լուծ ման կար գի մա
սին» ԽՍՀՄ օ րենքն էր։

Պաշ տո նա պես ԽՍՀՄ-ը՝ որ պես պե-
տութ յուն, դա դա րեց գո յութ յուն ու նե նալ 
1991թ. դեկ տեմ բե րի 31-ին, երբ Կ րեմ-
լում տե ղա կայ ված Գե րա գույն խորհր դի 
շեն քից ի ջեց վեց ԽՍՀՄ դրո շը։ Սա կայն 
մինչ այդ, 1991թ. դեկ տեմ բե րի 8-ին, բե-
լա ռու սա կան Վիս կու լի 

քա ղա քում Ռու սաս տա նի Դաշ նութ-
յան, Ուկ րաի նա յի և Բե լա ռու սի միջև 
ստո րագր վեց ԱՊՀ ստեղծ ման Հա մա-
ձայ նա գի րը, ո րի 5-րդ կե տում աս ված 
է. « Պայ մա նա վոր վող Բարձր կող մե
րը ճանաչում և հարգում են միմյանց
տարածքային ամբողջականությունն
ու գոյություն ունեցող սահմաննե-
րի անձեռնմխելիությունը Համագոր-
ծակցության պետությունների շրջա-
նակներում։ Ն րանք ե րաշ խա վո րում են 
սահ ման նե րի թա փան ցի կութ յու նը, քա
ղա քա ցի նե րի տե ղա շար ժի ի րա վուն քը 
և տե ղե կատ վութ յան շրջա նա ռութ յան 
ա զա տութ յու նը Հա մա գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նակ նե րում»1: Դեկ տեմ բե րի 10-ին 
ԱՊՀ ստեղծ ման պայ մա նա գի րը վա վե-
րաց վեց Ուկ րաի նա յի Գե րա գույն ռա-
դա յում և Բե լա ռու սի Գե րա գույն խորհր-
դում, իսկ դեկ տեմ բե րի 12-ին՝ Ռու սաս-

տա նի Դաշ նութ յան Գե րա գույն խորհր-
դում։ ՍՍՀՄ ստեղծ ման մա սին պայ մա-
նա գի րը (1922թ.) չեղ յալ հայ տա րար վեց: 
Դեկ տեմ բե րի 13-ին՝ Աշ գա բա դում կա յա-
ցած երկ շա բաթ յա բա նակ ցութ յուն նե րից 
հե տո, Ղա զախս տա նի, Տա ջիկս տա նի, 
Թուրք մենս տա նի և Ուզ բեկս տա նի ղե-
կա վար նե րը հայ տա րա րե ցին ստեղծ-
վող Հա մա գոր ծակ ցութ յա նը միա նա լու 
ի րենց ցան կութ յան մա սին, նման ցան-
կութ յուն հայտ նե ցին նաև Ադր բե ջանն ու 
Հա յաս տա նը2։

Այս տեղ պետք է նշել, որ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տութ յու նը վե րը նկա րագր-
ված ժա մա նա կաշր ջան էր հա սել քա ղա-
քաի րա վա կան զի նա նո ցում ու նե նա լով 
Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի և 
ԼՂԻՄ Ազ գա յին խորհր դի 1989թ. դեկ-
տեմ բե րի 1-ին ըն դու նած միա վոր ման 
մա սին Հա մա տեղ ո րո շու մը3, 1990թ. 
Գե րա գույն խորհր դի Հռ չա կա գի րը4, 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան-
կա խութ յան՝ 1991թ. սեպ տեմ բե րի 21-ի 
հան րաք վեն, Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տութ յան ան կա խութ յան հռչակ ման 
մա սին Գե րա գույն խորհր դի ո րո շու մը։ 
Ընդ ո րում, Ան կա խութ յան հռչա կագ րի 
և 1991թ. ան կա խութ յան հան րաք վեի 
միջև ար դեն իսկ խիստ հա կա սութ յուն 
կար Հա յաս տա նի ան կախ Հան րա պե-
տութ յան տա րած քի հար ցում։ Այ սինքն՝ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը հան-
րաք վե ի րա կա նաց նե լու գոր ծո ղութ յամբ 
փաս տա ցի հրա ժար վեց Ան կա խութ յան 
հռչա կագ րի դրույթ նե րից (միա վոր ման 
վե րա բեր յալ 1989թ. դեկ տեմ բե րի 1-ին 
ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի և ԼՂԻՄ Ազ-
գա յին խորհր դի հա մա տեղ ըն դու նած 
ո րոշ ման դրույթ նե րից)։ ՀՀ-ը չճա նա չեց 
1991թ. դեկ տեմ բե րի 10-ին ԼՂՀ տա րած-
քում անց կաց ված Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան 
հան րաք վեի արդ յունք նե րը։ 

Հետ ևա բար, սկզբնա կան շրջա նում 
իր բո լոր մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե-
րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը 
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ստո րագ րել է՝ հիմ քում ու նե նա լով այս 
ի րա րա մերժ քա ղա քաի րա վա կան բա-
զան։

Ինչ վե րա բե րում է ԱՊՀ-ին, ար դեն 
1991թ. դեկ տեմ բե րի 21-ին ստո րագր-
վեց Ալ մա թիի Հռ չա կա գի րը, որ տեղ մաս-
նա վո րա պես աս վում էր. 

 «…ձգտե լով կա ռու ցել ժո ղովր դա
վա րա կան, ի րա վա կան պե տութ յուն ներ, 
ո րոնց փոխ հա րա բե րութ յուն նե րը կզար
գա նան պե տա կան ինք նիշ խա նութ յունն 
ու ինք նիշ խան հա վա սա րութ յու նը, ինք
նո րոշ ման ան կապ տե լի ի րա վուն քը փո
խա դար ձա բար ճա նա չե լու և հար գե լու, 
ի րա վա հա վա սա րութ յան և միմ յանց ներ
քին գոր ծե րին չմի ջամ տե լու, ուժևուժի
սպառնալիք, տնտեսական և ճնշման
ցանկացած այլ եղանակներ գործադ-
րելուցհրաժարվելու,վեճերըխաղաղ
կարգավորելու, մարդու իրավունք-
ներն ու ազատությունները, ներառ-
յալազգայինփոքրամասնությունների
իրավունքըհարգելու,պարտավորութ-
յունները և միջազգային իրավունքի
մյուս հանրաճանաչ սկզբունքներն ու
նորմերը բարեխղճորեն կատարելու
հիմանվրա,
…ճանաչելով և հարգելով միմյանց

տարածքային ամբողջականությունն
ու գոյություն ունեցող սահմանների
անխախտելիությունը,

…նվիր ված լի նե լով Ան կախ պե տութ
յուն նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան ստեղծ
ման Հա մա ձայ նագ րի նպա տակ նե րին 
ու սկզբունք նե րին, հայ տա րա րում են 
հետև յա լի մա սին. …»5։ Հա յաս տա նի 
կող մից այս փաս տա թուղ թը ստո րագ րել 
է նա խա գահ Լ ևոն Տեր- Պետ րոս յա նը, 
Ադր բե ջա նի կող մից՝ նա խա գահ Ա յազ 
Մու թա լի բո վը6։

Շատ փոր ձա գետ ներ ա ռանձ նա պես 
ու շադ րութ յուն չեն դարձ նում սույն Հա-
մա ձայ նագ րին կից մի կար ևո րա գույն 
փաս տաթղ թի վրա։ Դա Հա մա ձայ նագ րի 
ար ձա նագ րութ յունն է, որն ի րա վա կան 
ա ռու մով այդ փաս տաթղ թի ան բա ժա-

նե լի մասն է7։ Հա մա ձայ նագ րի այս ար-
ձա նագ րութ յու նը տար բեր ժա մա նա-
կա հատ վա ծում ստո րագ րել են բո լո րը8։ 
Ար ձա նագ րութ յան մեջ դրույթ կա այն 
մա սին, որ «Անկախ պետություննե-
րի համագործակցության ստեղծման
Համաձայնագիրը Պայմանավորվող
Բարձրկողմերից յուրաքանչյուրիհա-
մար ուժի մեջ է մտնում նրա վավե-
րացմանպահից»։ Այ նու հետև.«Անկախ
պետությունների համագործակցութ-
յանՀամաձայնագրիհիմքովև,հաշվի
առնելովվավերացմանժամանակար-
ված վերապահումները, կձևավորվեն
փաստաթղթեր, որոնք կկարգավորեն
հարաբերությունները Համագործակ-
ցությանշրջանակներում»։

Այս պի սով՝ այդ փաս տա թուղ թը երկր-
ների խորհրդարանների վավերա-
ցումից հետո կար գա վո րում է պաշ տո-
նա կան ան դա մակ ցութ յու նը ԱՊՀ-ին և 
հ նա րա վո րութ յուն է տա լիս վա վե րաց-
ման ժա մա նակ վե րա պա հում ներ հայտ-
նել, ո րոնց ըն դուն ման և պահ պան ման 
դեպ քում եր կիրն ան դա մակ ցում է ԱՊՀ-
ին։ Այդ պի սի վե րա պա հում ներ Հա յաս-
տա նի կող մից չեն հայտն վել։ Այս փաս-
տա թուղթն ա ռանց վե րա պա հում նե րի և 
դի տո ղութ յուն նե րի ստո րագ րե լով՝ Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ճանաչել
էԱդրբեջանիտարածքայինամբողջա-
կանությունը և նրա գոյություն ունե-
ցող սահմանները, ինչպես նաև ԱՊՀ
շրջանակումամբողջությամբանտեսել
էԼեռնայինՂարաբաղի՝գոյությունու-
նեցողխնդիրը։

ՀՀ ԱԺ ար խի վում պահ պան վում է 
Հա մա ձայ նագ րի վա վե րաց ման մա սին 
Ն-0495-1 փաս տա թուղ թը, ո րը ստո-
րագր ված է այն ժա մա նակ վա խորհր դա-
րա նի նա խա գահ Բաբ կեն Ա րարքց յա նի 
կող մից։ Այդ փաս տաթղ թում կա կար ևո-
րա գույն 2-րդ կե տը, ըստ ո րի Գե րա գույն 
խորհր դի ար տա քին հա րա բե րութ յուն-
նե րի հար ցե րի, ան կախ պե տա կա նութ-
յան հաս տատ ման և  ազ գա յին քա ղա-
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քա կա նութ յան հար ցե րի մշտա կան ու 
Ար ցա խի հար ցե րի հա տուկ հանձ նա ժո-
ղով նե րին հանձ նա րար վում է մշա կել և 
Հա յաս տա նի հան րա պե տութ յան Գե րա-
գույն խորհր դի հաս տատ մա նը ներ կա-
յաց նել Ան կախ պե տութ յուն նե րի հա մա-
գոր ծակ ցութ յան ստեղծ ման հա մա ձայ-
նագ րի վե րա պա հում նե րի վե րա բեր յալ 
ա ռա ջար կութ յուն ներ9։ Սա կայն, 2-րդ 
կե տի տրա մա բա նութ յա նը հա կա ռակ, 
3-րդ կե տի մեջ աս վում է, որ վավերա-
ցումնուժիմեջէմտնումհրապարակ-
ման պահից։ Հայտ նի չէ՝ հե տա գա յում 
վե րոնշ յալ հան ձա ժո ղով նե րը Գե րա գույն 
խորհր դի հաս տատ մա նը ներ կա յաց րե՞լ 
են արդ յոք վե րա պա հում նե րի վե րա բեր-
յալ ա ռա ջարկ ներ, և  ե թե ներ կա յաց րել 
են, այդ հար ցե րը քննարկ վե՞լ են արդ յոք։ 
Պարզ է մի բան՝ Հա մա ձայ նագ րի վա վե-
րաց ման փաս տա թուղ թը Մոսկ վա է ներ-
կա յաց վել ա ռանց վե րա պա հում նե րի։ Ի 
դեպ, ինչ պես այդ փաս տա թուղ թը, այն-
պես էլ 1993թ. օ գոս տո սին ԼՂՀ խորհր-
դա րա նի ներ կա յաց րած խնդրան քը՝ 
ան դա մակ ցել ԱՊՀ-ին, պաշ տո նա կան 
աղբ յուր նե րում գտնել չհա ջող վեց։ Հա-
յաս տա նը կա րո՞ղ էր ԱՊՀ-ին Ադր բե ջա նի 
ան դա մակ ցութ յան վե րա բեր յալ իր մեկ-
նա բա նութ յուն նե րը ներ կա յաց նել։ Կա-
րո՛ղ էր։ Հա յաս տա նը նաև կա րող էր պա-
հան ջել, որ ԼՂՀ տա րած քը ԱՊՀ կող մից 
հա մար վի որ պես հա տուկ կար գա վի ճակ 
ու նե ցող տա րածք, ինչ պես այն տեղ ներ-
կա յաց ված Մերձդ նեստ րի Մոլ դո վա կան 
Հան րա պե տութ յու նը (ԱՊՀ գո յութ յան 
ողջ ըն թաց քում), Աբ խա զա կան Հան րա-
պե տութ յու նը (1992թ.-ից), Հա րա վա յին 
Օ սիան (1992թ.-ից), և Չեչ նիան (մինչև 
2000թ.)։ Այ նինչ Հա յաս տա նը ճա նա չել է 
Ադր բե ջա նը որ պես ան կախ պե տութ յուն՝ 
Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ սահ ման նե րով։ 
ԱՊՀ Կա նո նադ րութ յու նը Հա յաս տա նը 
վա վե րաց րեց 1993թ. նո յեմ բե րի 9-ին10։

Գոր ծո ղութ յուն նե րը, ո րոնք Հա յաս-
տանն ի րա կա նաց րեց ԱՊՀ ան դա մակ-
ցութ յան ըն թաց քում, մեծ ազ դե ցութ յուն 

ու նե ցան հետ խորհր դա յին տա րած քում 
ձևա վոր ված նոր երկր նե րի վե րա բեր յալ 
մի ջազ գա յին հան րութ յան ո րո շում նե րի 
կա յաց ման հար ցում՝ փո խե լով վեր ջին-
նե րիս կող մից նրանց հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րի վեկ տո րը։ ԽՍՀՄ փլու զու մը և 
դ րա արդ յուն քում 15 ան կախ պե տութ-
յուն նե րի ձևա վո րու մը Եվ րո պա յում 
հարց ա ռա ջաց րեց, թե ինչ սկզբունք նե-
րով պետք է ճա նա չել այդ պե տութ յուն-
նե րը։ Եվ րա խորհր դի կող մից մշակ վեց 
«Ար ևել յան Եվ րո պա յում և Խորհր դա
յին Միութ յու նում նոր պե տութ յուն նե
րի ճա նաչ ման սկզբունք ներ»11 փաս-
տա թուղ թը։ Հա մա տեղ ըն դուն ված այդ 
փաս տաթղ թի մեջ, ո րը հաս տատ վեց 
1991թ. դեկ տեմ բե րի 16-ին Բր յու սե լում, 
նշված է, թե ինչ չա փա նիշ նե րի պետք է 
հա մա պա տաս խա նի պե տութ յու նը, որ-
պես զի ճա նաչ վի Եվ րո պա յի կող մից։ 
Մի շարք սկզբունք նե րի թվում, ո րոնք 
նշված էին Ար ևել յան Եվ րո պա յի և նախ-
կին Խորհր դա յին Միութ յան տա րած-
քում պե տութ յուն նե րի ճա նաչ ման հա-
մար, կա յին սկզբուն քո րեն կար ևոր նե րը, 
ո րոնց թվում. ... «  Հան րութ յու նը և ն րա 
ան դամպե տութ յուն նե րը հաս տա տում 
են Հել սինկ յան եզ րա փա կիչ ակ տին և 
Փա րիզ յան խար տիա յի սկզբունք նե րին 
ի րենց հա վա տար մութ յու նը և, հատ կա
պես, ազ գե րի ինք նո րոշ ման սկզբուն քին,

 պար տա վոր վում են հա մա ձայ նութ
յուն նե րի մի ջո ցով լու ծել պե տութ յուն նե
րի ի րա վա հա ջոր դութ յան և տա րած քա
յին վե ճե րի հար ցե րը, այդ թվում՝ միջ
նորդ դա տա րան նե րի մի ջո ցով,

 չեն ճա նա չում այն տրված քը, որն 
ագ րե սիա յի հետ ևանք է։ Նրանքհաշվի
ենառնելուճանաչմանհետեւանքները
հարևանպետություններիհամար»։

Գործ նա կա նում եվ րո պա կան հան-
րութ յու նը ստիպ ված չե ղավ կի րա ռել 
այս սկզբունք նե րը, քա նի որ հետ խորհր-
դա յին տա րած քում նոր ձևա վոր ված 
երկր նե րը դրանց տվե ցին ԱՊՀ շրջա-
նակ նե րում ար տա ցոլ ված ճա նաչ ման 



30

ԿԱՐԱՊԵՏ ԿԱԼԵՆՉՅԱՆ

ի րե՛նց գծա պատ կեր նե րը։ Ե թե Հա յաս-
տա նը ԱՊՀ դրույթ նե րին Ադր բե ջա նի 
հա մա պա տաս խա նութ յան մա սին վե-
րա պա հում հայտ ներ, Ադր բե ջա նը ի րա-
վա կան հար թութ յան մեջ մի ջազ գա յին 
ճա նաչ ման հետ կապ ված լուրջ խնդիր-
նե րի առջև կկանգ ներ, քա նի որ հենց 
այդ ժա մա նա կաշր ջա նում իր պե տութ-
յան ողջ տա րած քում էթ նիկ զտում ներ 
էր ի րա կա նաց նում և պա տե րազմ էր 
վա րում ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րութ յա-
նը հա մա պա տաս խան ան կա խութ յուն 
հռչա կած Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի Հան-
րա պե տութ յան դեմ։ Բայց այդ պի սի 
խնդիր չա ռա ջա ցավ։ 1992թ. փետր վա-
րին Հա յաս տանն ու Ադր բե ջա նը ան դա-
մակ ցե ցին ԵԱՀԽ-ին և ՄԱԿ-ին։ Մի ջազ-
գա յին այս կա ռույց նե րին ան դա մակ ցե-
լիս Հա յաս տա նի կող մից Ադր բե ջա նի 
ան դա մակ ցութ յան վե րա բեր յալ ո՛չ մի 
ա ռար կութ յուն չհետ ևեց։ Այ սինքն՝ ի րա-
վա կան ա ռու մով Հա յաս տա նը այս տեղ էլ 
ճա նա չեց Ադր բե ջա նի տա րած քա յին ամ-
բող ջա կա նութ յու նը։ Հա յաս տա նը կա րող 
էր ԵԱՀԽ-ին Ադր բե ջա նի ան դա մակ ցե լու 
վե րա բեր յալ ա ռար կութ յուն ներ հայտ-
նել, քա նի որ դա չէր հա մա պա տաս խա-
նում վե րոնշ յալ կե տե րին։ Նա Ար ցա խի 
հա յե րի դեմ պա տե րազմ էր վա րում, և  
այդ ժա մա նակ զանգ վա ծա յին տե ղա հա-
նում ներն ար դեն տե ղի ու նե ցած փաստ 
էին։ Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան դա մակ ցե լով 
այս կա ռույց նե րին, Ադր բե ջա նը, օբ յեկ-
տի վո րեն, իր ինք նիշ խա նութ յունն ու 
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նութ յու նը 
պաշտ պա նե լու հա մար օ րի նա կան ուժ 
կի րա ռե լու ի րա վունք ստա ցավ։ Ճիշտ 
է, նա վե րոնշ յալ բո լոր կա ռույց նե րում 
պար տա վո րութ յուն ստանձ նեց այդ վե-
ճե րը լու ծել խա ղաղ ճա նա պար հով: 

Այս ի րա վա կան ակ տե րին հետ ևե ցին 
ռազ մա կան գոր ծո ղութ յուն նե րը։ Ադր-
բե ջա նը խախ տեց ու ժի կի րա ռու մից 
հրա ժար վե լու իր ստանձ նած պար տա-
վո րութ յուն նե րը, սա կայն պարտ վեց պա-
տե րազ մում։ 1993թ. ա վար տին ար դեն, 

Ադր բե ջա նի հան րա պե տութ յան տա-
րած քը բա ժան ված էր ռազ մա քա ղա քա-
կան վե րահս կո ղութ յան եր կու հատ վա-
ծի՝ Ադր բե ջան և ԼՂՀ։ Տե ղի ու նե ցավ էթ-
նիկ սկզբուն քով զտում. հա յե րը և  ադր-
բե ջան ցի նե րը տե ղա փոխ վե ցին ա մենքն 
ի րենց սե փա կան պե տութ յուն նե րի 
բա նակ նե րի վե րահս կո ղութ յան տակ 
գտնվող տա րածք ներ։ 1994թ. ստո-
րագր ված զի նա դա դա րի պայ մա նա գի րը 
հաս տա տեց նախ կին Ադր բե ջա նա կան 
ԽՍՀ տա րած քում ստեղծ ված ռազ մա-
քա ղա քա կան ի րադ րութ յու նը, ո րը մինչ 
օրս ո րակ վում է որ պես ստա տուս-քվո։   
ԼՂՀ տա րած քը գտնվում է Ադր բե ջա նի 
վե րահս կո ղութ յու նից դուրս, սա կայն 
այդ տա րածք նե րի նկատ մամբ մի ջազ-
գայ նո րեն ճա նաչ ված ի րա վունք նե րը 
մնում են վեր ջի նիս մոտ։ Հենց սա՛ է 
կոնֆ լիկ տա յին հա րա բե րութ յուն նե րի 
հիմ քը։

Ներ կա փու լում կրկին օ րա կար գա յին 
է դար ձել Հա յաս տա նի ղե կա վա րութ յան 
կող մից 1991թ.-ին ըն դուն ված ո րո շում-
նե րի թե ման։ Ներ կա տես քով տա տուս-
քվո յի ձևա վոր ման պա րա մետ րե րը մե-
ծա մա սամբ կախ ված էին այն օ րե րի ո րո-
շում նե րից։ Մինչ օրս, գնա հա տե լով հա-
կա մար տութ յան ի րա վի ճա կը, մի ջազ գա-
յին հան րութ յու նը մատ նան շում է հենց 
այն հան գա ման քը, որ ԼՂՀ-ն ճա նաչ ված 
չէ որ ևէ մե կի կող մից, այդ թվում՝ Հա յաս-
տա նի։ Բա ցի դրա նից, Ադր բե ջա նը պար-
բե րա բար իր գոր ծո ղութ յուն ներն ար դա-
րաց նում է «օ րի նա կան ու ժի կի րառ ման» 
իր ի րա վուն քով։ Պարզ է, որ 1991-ին 
բո լոր այս հան գա մանք նե րը հաշ վի չէին 
առն վել։ Գե րա կա յութ յու նը տրվում էր 
այլ հան գա մանք նե րի, ո րոնց ի մաստն 
այն ժա մա նակ բո լո րո վին պարզ չէր։ 

« Լեռ նա յին Ղա րա բաղ։ Խն դիր և հա
կա մար տութ յուն» իր ու սում նա սի րութ-
յան մեջ քա ղա քա գետ Սու րեն Զոլ յա նը, 
ով1990-95թթ. ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի 
պատ գա մա վոր էր և Ար ցա խի հար ցե-
րով հա տուկ հանձ նա ժո ղո վի քար տու-



31

Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները և դրա փոփոխության հնարավորությունները

ղար, նշում է, որ ՄԱԿ-ին և ԵԱՀԽ-ին այդ 
երկր նե րի ան դա մակ ցութ յամբ «ո րո շա կի 
լա վա տե սութ յուն և հույս ա ռա ջա ցավ, որ 
մի ջազ գա յին կա ռույց նե րը Ղա րա բա ղի 
հար ցում կա րող են ա նա չառ դա տա վո րի 
դեր ստանձ նել։ Հա վա նա բար, այդ սպա
սում ներն ամ րապնդ վում էին նաև պատ
մա կան նա խա դե պով, երբ 1919թ. Ազ-
գերիԼիգանձեռնպահմնացանդրկով-
կասյան երեք հանրապետությունների
ճանաչումիցայնքանժամանակ,մինչև
նրանք բանակցությունների միջոցով
կարգավորեն միմյանց միջև տարած-
քային վեճերը, իսկ սեփական ուժե-
րովդրանհասնելուանհնարինության
դեպքում՝ ընդունել Ազգերի Լիգայի
կողմից ստեղծված արբիտրաժային
հանձնաժողովի որոշումը։ Սա կայն 
տվյալ դեպ քում, բո լոր կող մե րը հույս էին 
կա պել ԵԱՀԽի արդ յու նա վետ մի ջամ
տութ յան հետ, ո րը խնդի րը լու ծե լու էր 
«մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք նե րի 
հա մա ձայն», ո րոնք յու րա քանչ յուր կողմ 
յու րո վի էր պատ կե րաց նում, ին չը բխում 
է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի բազ մա կող
մա նիութ յու նից»12։ Հա յաս տա նի կող մից 
նո րան կախ ԼՂՀ-ի հետ հա րա բե րութ-
յուն նե րի կա ռու ցու մը նույն պես հարթ 
չէր ըն թա նում։ Նույն գրքում Զոլ յա նը 
նկա րագ րում է. «ԼՂ Հան րա պե տութ
յան հռչակ ման փաս տը, հան րաք վեն և 
ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի ընտ րութ յուն
նե րը, ինչ պես նաև 06.01.1991թ. ԼՂՀ 
ԳԽ կող մից ըն դուն ված Ան կա խութ յան 
հռչա կա գի րը Հա յաս տա նից պա հան ջում 
էին սե փա կան դիր քո րոշ ման հստա կե
ցում։ Հոկ տեմ բե րին հան րաք վեն և նա
խա գա հա կան ընտ րութ յուն ներն ա ռանց 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի, բա ցա ռա պես 
Հայ կա կան ԽՍՀ տա րած քում անց կաց
նե լով և ԼՂԻՄ տա րած քում ու Շա հում
յա նի շրջա նում նմա նա տիպ հան րաք վե 
ու ԳԽ ընտ րութ յուն ներ կազ մա կեր պե
լով, Հա յաս տանն ու Ղա րա բա ղը, փաս
տա ցի, չե ղար կե ցին միա վոր ման մա սին 
01.12.1989թ. ո րո շու մը։ Սա կայն ֆոր

մալ ա ռու մով, այն ու ժի մեջ էր մնում։ 
1991թ. հուն վա րին ԼՂՀ ճա նաչ ման և 
միա վոր ման ո րոշ ման չե ղարկ ման շուրջ 
սուր քա ղա քա կան քննար կում ներ ծա
վալ վե ցին, ո րոնք, ճիշտ է, հան րա յին 
չէին՝ փակ բնույթ ու նեին։ Ե թե չհաշ
վենք լու սանց քա յին կու սակ ցութ յուն նե
րի ծայ րա հեղ դիր քո րո շում նե րը, ո րոնք 
պնդում էին միա վոր ման մա սին նախ կին 
ո րոշ ման օ րի նա կա նութ յու նը, մե ծա մաս
նութ յու նը հակ վում էր ԼՂՀ ճա նաչ ման 
և ն րա հետ տնտե սա կանքա ղա քա կան 
դա շին քի կնքման ո րոշ մա նը, ին չը կփոխ
հա տու ցեր միա վոր ման վե րա բեր յալ չե
ղարկ ված ո րո շու մը։ Այս պայ ման նե րում 
նա խա գահն ու նրա շրջա պա տը ստիպ
ված ե ղան փոխ զի ջու մա յին բա նաձև ըն
դու նել. Հա յաս տա նը ձեռն պահ է մնում 
ԼՂՀ ան կա խութ յան ճա նա չու մից այն
քան ժա մա նակ, մինչև այն չճա նաչ վի այլ 
երկր նե րի կող մից, բայց այս դեպ քում, 
ինչ պես հայ տա րար վեց ար տա քին գոր
ծե րի նա խա րա րի կող մից, այս ուղ ղութ
յամբ աշ խա տանք նե րը կդառ նան ար
տա քին քա ղա քա կան գլխա վոր խնդի րը։ 
Միա ժա մա նակ, Գե րա գույն խորհր դի 
նա խա գա հութ յու նը խոր հուրդ տվեց 
ձեռն պահ մնալ Հա յաս տա նի և Լեռ նա
յին Ղա րա բա ղի միջև հա րա բե րութ յուն
նե րի բնույ թի մա սին քննար կում նե րից, 
ո րոնք մտցվել էին հեր թա կան նստաշր
ջա նի օ րա կարգ, այն պայ մա նով, որ ի րա
վի ճա կի հստա կեց ման և ԵԱՀԽին ու 
ՄԱԿին Հա յաս տա նի ան դա մակ ցութ յան 
դեպ քում այդ հար ցը խորհր դա րա նում 
կքննարկ վի»…«Ա վե լի վաղ՝ 1989թ.ին, 
Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուրդն 
ըն դու նել էր տա րած քը Հա յաս տա նին 
միաց նե լու՝ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հայ 
հա մայն քի պա հան ջը։ Սա կայն 1992թ. 
փետր վա րի 18ին խորհր դա րա նի նա
խա գահ Բաբ կեն Ա րարքց յա նի հետ հան
դիպ ման ժա մա նակ ար ցա խա հա յութ յան 
պատ վի րա կութ յու նը տե ղե կաց վեց, որ 
1989թ. Հա յաս տա նի և Լեռ նա յին Ղա
րա բա ղի միա վոր ման մա սին կա յաց րած 
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ո րո շու մը կարճ ժա մա նակ է ուժ ու նե ցել 
և հե տա գա յում կյան քի չի կոչ վել։ Պա րոն 
Ա րարքց յա նը ա վե լաց րեց, որ Հայաս-
տանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգա-
վիճակը որոշելու լիազորություններ
չունիևմտադիրէենթարկվելմիջազ-
գայինիրավունքին»։

Այն հան գա ման քը, որ մի ջազ գա յին 
հան րութ յունն ի սկզբա նե գի տակ ցում 
էր նախ կին Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ տա-
րած քում ի րադ րութ յան բար դութ յու նը, 
պարզ է դառ նում նրա նից, որ 1992թ. 
մար տի 24-ին Հել սին կիում կա յա ցել է 
ԵԱՀԽ լրա ցու ցիչ հան դի պում, որ տեղ 
Ղա րա բա յան հա կա մար տութ յան լուծ-
ման ման դատ է տրվել, ո րի 8-րդ կե տում 
աս վում է. « Նա խա րար նե րը հա մոզ մունք 
հայտ նե ցին, որ Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
հար ցով ԵԱՀԽ հո վա նու ներ քո անց կաց
վե լիք կոն ֆե րան սը ճգնա ժա մի կար գա
վոր ման նպա տա կով մշտա կան գոր ծող 
ֆո րում կա պա հո վի՝ հիմ քում ու նե նա լով 
ԵԱՀԽ սկզբունք նե րը, պար տա վո րութ
յուն ներն ու դրույթ նե րը։ Նա խա րար
ներն այդ կա պակ ցութ յամբ ԵԱՀԽ նա
խա րար նե րի Խորհր դի գոր ծող նա խա
գա հին խնդրե ցին հնա րա վո րինս շուտ 
նման կոն ֆե րանս հրա վի րել»13։ Բա ցի 
դրա նից, 9-րդ կե տում ար տա քին գոր ծե-
րի նա խա րար նե րը հա մա ձայ նութ յան են 
գա լիս, որ Մինս կում տե ղի ու նե ցող այդ 
կոն ֆե րան սին պի տի մաս նակ ցեն Ադր-
բե ջա նը, Հա յաս տա նը, Բե լա ռու սը, Գեր-
մա նիան, Ի տա լիան, Ռու սաս տա նի Դաշ-
նութ յու նը, ԱՄՆ-ն, Թուր քիան, Ֆ րան-
սիան, Չե խիա յի ու Ս լո վա կիա յի Դաշ-
նա յին Հան րա պե տութ յու նը և Շ վե դիան։ 
Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի ընտ րո վի և մ յուս 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ որ պես շա հագր գիռ 
կող մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, նա խա գա-
հո ղի կող մից կհրա վիր վեն կոն ֆե րան-
սին՝ մաս նակ ցող պե տութ յուն նե րի հետ 
խորհր դակ ցե լուց հե տո։ ԵԱՀԽ գոր ծող 
նա խա գա հը կնշա նա կի Լեռ նա յին Ղա-
րա բա ղի հար ցով ԵԱՀԽ հո վա նու ներ քո 
անց կաց վող կոն ֆե րան սի նա խա գա հող։ 

Ս րանք են փաս տե րը։ ԵԱՀԽ (ԵԱՀԿ) 
Մինս կի խմբի ա ռա ջարկ նե րի էութ-
յունն ի սկզբա նե հան գում էր Լեռ նա յին 
Ղա րա բա ղի տա րածք նե րի նկատ մամբ 
ի րա վունք նե րի բաշխ ման և  ա ռա ջարկ-
ված բա նաձ ևե րով հա մա ձայ նութ յան 
փնտրտու քի։ Բա նակ ցա յին գոր ծըն թա-
ցի սկզբնա կան փու լում քննար կումն 
ըն թա նում էր բա նակ ցութ յուն նե րի ձե ւա-
չա փի և նախ կին ԼՂԻՄ-ի ա պա գա կար-
գա վի ճա կի մա սին։ Ա ռա ջարկ վում էր 
այդ կար գա վի ճա կը ո րո շել Մինս կի կոն-
ֆե րան սի շրջա նա կում։ 1994թ. զի նա-
դա դա րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից 
հե տո ի րա վուն քի բաշխ ման բա նաձ ևը 
փոխ վեց. ԼՂՀ վե րահս կո ղութ յան տակ 
գտնվող տար բեր տա րածք նե րի տրվե-
ցին տար բեր կար գա վի ճակ ներ։ Ան փո-
փոխ մնաց միայն ԼՂԻՄ նախ կին տա-
րած քի ա պա գա կար գա վի ճա կի խնդի րը, 
իսկ մյուս տա րածք ներն ա ռա ջարկ վեց 
վե րա դարձ նել Ադր բե ջա նին։ Այդ մա սին 
է հա վաս տում նաև ռու սա կան հե տա-
խու զութ յան նախ կին ղե կա վար Վ յա չես-
լավ Տ րուբ նի կո վը։ « Հայ կա կան կող մը 
միշտ պնդել է և հի մա էլ հա վաս տիաց
նում է, թե հայ կա կան ու ժե րի կող մից 
յոթ շրջան նե րի ա զա տու մը ղա րա բաղ
յան հա կա մար տութ յան հա մա պար փակ 
լուծ ման բաղ կա ցու ցիչ մասն է… Ճիշտ է՝ 
2000ա կան նե րի սկզբին կող մե րը, այ նո
ւա մե նայ նիվ, ընդ հուպ մո տե ցել էին հա
կա մար տութ յան լուծ մա նը։ 2000թ. ապ
րի լին մենք հան դի պե ցինք ՔիՈ ւես թում 
(ԱՄՆ)։ Նա խա գահ ներ Ա լիևն ու Քո չար
յա նը նույ նիսկ հա մա ձայ նեց րել էին խա
ղաղ հա մա ձա յանգ րի կե տե րը»14։

Միայն 2007թ. Մադ րիդ յան սկզբունք-
նե րի ա ռա ջարկ նե րի մեջ ամ րագր վեց 
նախ կին ԼՂԻՄ բնակ չութ յան ինք նո րոշ-
ման՝ ոչն չով չսահ մա նա փակ ված ի րա-
վուն քը՝ պայ մա նով, որ ո րո շա կի պա-
հանջ ներ կկա տա րեն։ Ընդ հուպ մինչև 
2016թ. բա նակ ցութ յուն նե րը դրա կան 
արդ յուն քի չհան գեց րին, ա վե լին՝ Ադր բե-
ջա նը ապ րի լին խախ տեց զի նա դա դա րի 
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Արցախի ստատուս-քվոյի կազմավորման ակունքները և դրա փոփոխության հնարավորությունները

պայ մա նա գիրն ու ռազ մա կան հար ված 
հասց րեց ԼՂՀ-ին։ Փաս տա ցի, հա կա մար-
տութ յան կար գա վոր ման հայ կա կան ղե-
կա վա րութ յան կող մից որ դեգր ված հա յե-
ցա կար գը հան գում էր «խա ղա ղութ յուն 
ա մեն գնով» բա նաձ ևին։ ԼՂՀ ան կա-
խութ յան մի ջազ գա յին ճա նաչ մա նը հաս-
նե լու որ ևէ խո սակ ցութ յուն չէր տար-
վում։ Այդ պի սի խո սակ ցութ յուն նե րը 
կար գա վոր ման խո չըն դոտ էին հա մար-
վում։ Այս մո տեց ման մեջ բա ցա կա յում 
էր մի կար ևոր հան գա ման քի գի տակ ցու-
մը՝ օ րի նա կան ուժ կի րա ռե լու ի րա վուն-
քը տրված էր Ադր բե ջա նին15, սա կայն 
խա ղադ րույ քը դրված էր այդ երկ րի 
կող մից խա ղաղ ճա նա պար հով խնդի րը 
լու ծե լու ստանձ նած պար տա վո րութ յան 
վրա։ Գործ նա կա նում ար դեն 1992թ. 
Ադր բե ջա նը ո րո շեց, որ կա րող է օգտ վել 
ռազ մա կան ուժ կի րա ռե լու իր ի րա վուն-
քից16։ Արդ յուն քում Ար ցախ յան ա ռա ջին 
պա տե րազ մը ան ցավ ա ռանց մի ջազ գա-
յին հան րութ յան մի ջամ տութ յան և  եր կու 
կող մե րի հա մար հան գեց րեց տասն յակ 
հա զա րա վոր զո հե րի։ Այդ պա տե րազ մի 
արդ յուն քում էլ ձևա վոր վեց ներ կա յիս 
ստա տուս-քվոն։ Մինչ օրս այդ կան խադ-
րույթն ա ռանց քա յին է Ադր բե ջա նի դիր-
քո րոշ ման մեջ։ Դ րա վկա յութ յունն է Ադր-
բե ջա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար 
Մա մեդ յա րո վի ե լույ թը ՄԱԿ-ի 70-ամ-
յա կին նվիր ված Գլ խա վոր ա սամբ լեա-
յի հո բել յա նա կան նստաշր ջա նում։ Ըստ 
նրա. «Ե թե Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի հա
կա մար տութ յան կար գա վոր ման ուղ
ղութ յամբ հայադր բե ջա նա կան բա նակ
ցա յին գոր ծըն թացն արդ յու նա վետ չլի նի, 
այ սինքն՝ Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րը 
ա ռանց նա խա պայ ման նե րի ու ամ բող
ջութ յամբ չլքեն գրավ ված ադր բե ջա նա
կան տա րածք նե րը, մենք, մի ջազ գայ
նո րեն ճա նաչ ված սահ ման նե րում, մեր 
ինք նիշ խա նութ յունն ու տա րած քա յին 
ամ բող ջութ յունն ա պա հո վե լու նպա տա
կով ստիպ ված կլի նենք օգտ վել ինք
նա պաշտ պա նութ յան մեր ան քակ տե լի 

ի րա վուն քից, ին չը ե րաշ խա վոր ված է 
ՄԱԿի կա նո նադ րութ յան 51րդ հոդ վա
ծով»17։ Միա ժա մա նակ հատ կան շա կան 
է, որ ԼՂՀ ան կա խութ յան ճա նաչ ման 
հար ցը հա յաս տան յան քա ղա քա կա նութ-
յան օ րա կարգ չմտավ նույ նիսկ Ադր բե-
ջա նի պար տութ յու նից հե տո։

ԼՂՀ ան կա խութ յան ճա նաչ ման խնդրի 
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը փոխ վեց 
միայն 2008թ., երբ միա կող մա նի ճա նաչ-
վե ցին Կո սո վո յի, Աբ խա զիա յի և Օ սիա յի 
ան կա խութ յուն նե րը։ 2008թ. հոկ տեմ բե-
րի 17-ին Եր ևա նում հրա վիր ված հան րա-
հա վա քի ժա մա նակ նախ կին նա խա գահ 
Լ ևոն Տեր- Պետ րոս յա նը Հա յաս տա նի ԱԺ-
ին հոր դո րեց ճա նա չել ԼՂՀ ան կա խութ-
յու նը, որ պես զի հա կա մար տութ յու նը մի-
ջազ գա յին գոր ծըն թաց նե րից դուրս չթող-
նեն18։ Մինչ դեռ երկ րի ղե կա վա րութ յու նը 
հայ տա րա րեց, որ կճա նա չի ԼՂՀ-ն, ե թե 
Ադր բե ջա նը լայ նա ծա վալ պա տե րազմ 
սկսի։ Այս մա սին Հա յաս տա նի նա խա-
գահ Սերժ Սարգս յա նը ա ռա ջին ան գամ 
հայ տա րա րեց 2011թ. Աս տա նա յում անց-
կաց վող ԵԱՀԿ գա գա թա ժո ղո վի ամ բիո-
նից։ Վեր ջին տա րի նե րին ԼՂՀ ան կա խութ-
յու նը ճա նա չել են ԱՄՆ մի շարք նա հանգ-
ներ, Ավստ րա լիա յի Նոր-Ո ւելս նա հան գը։ 
2017թ. ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար 
Վի գեն Սարգս յա նը հայ տա րա րեց, որ ԼՂՀ 
հա կա մար տութ յան հան գու ցա լուծ ման 
ե ղա նա կը նրա մի ջազ գա յին ճա նա չումն է։

ԼՂՀ ճա նաչ ման թե մա յին անդ րա-
դառ նա լը, ան կաս կած, վկա յում է այն 
մա սին, որ Հա յաս տա նի քա ղա քա կան 
դա սը նման մո տե ցու մը սկսել է դի տար-
կել որ պես ստա տուս-քվոն փո խե լու ճա-
նա պարհ։ Ճա նա պարհ, որ կաս կա ծի 
տակ է դնում հա կա մար տութ յան լուծ-
ման հա մար օ րի նա կան ուժ կի րա ռե-
լու՝ Ադր բե ջա նի մե նաշ նոր հա յին ի րա-
վուն քը։ ԵԱՀԿ կող մից ստա տուս-քվո յի 
փո փոխ ման 23 տա րի կի րառ վող բա-
նաձ ևը, ե թե նույ նիսկ կաս կա ծի տակ չի 
դրվում, ա պա գնա լով ա վե լի քիչ վստա-
հութ յուն է ներշն չում։ Մինչ դեռ հա յաս-
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տան յան հան րութ յու նը, ո րը սո վո րել 
է ԵԱՀԿ կի րառ վող մո տե ցում նե րին, 
քա ղա քա կան դա սի նոր ա ռա ջարկ նե-
րին տար բեր վե րա բեր մունք է ցու ցա-
բե րում։ « Խաղաղություն ամեն գնով» 
բա նաձ ևը դեռևս հա մո զիչ է թվում նա-
խորդ դա րի 20-ա կան նե րի պատ մա կան 
ա վան դույթ նե րով դաս տիա րակ ված 
հան րութ յան ո րո շա կի խա վի հա մար։ 
Դա մի ժա մա նա կաշր ջան է, երբ հայ ժո-
ղո վուր դը կանգ նել էր ոչն չաց ման վտան-
գի առջև։ « Ցե ղաս պա նութ յան հա մախ-
տա նի շը»` որ պես պատ մա կան վա խի 
և հան րա յին գի տակ ցութ յան մեջ կեղծ 
եզ րա հան գում նե րի ու հա մոզ մունք նե-
րի հետ ևանք, դեռևս հաղ թա հար ված 
չէ։ Նույ նիսկ ա մե նաին տե լեկ տո ւալ գոր-
ծիչ նե րը կոչ են ա նում հաշտ վել կար գա-
վոր ման հայ ժո ղովր դին ա ռա ջարկ ված 
բա նաձ ևե րի հետ և  են թարկ վել մի ջազ-
գա յին հան րութ յան պա հանջ նե րին։ Ըստ 
էութ յան, հա կա մար տութ յան կար գա-
վոր ման խնդի րը մի ջազ գա յին հան րութ-
յա նը փո խան ցե լու գա ղա փա րը ցայ սօր 
օ րա կար գա յին է։

1990-ա կան նե րի սկզբին, երբ մի-
ջազ գա յին կար գի մա սին քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի գի տակ ցութ յու նը ձևա վոր-
ված էր «սա ռը պա տե րազ մի» տրա մա-
բա նութ յան մեջ, բա վա կան հա մո զիչ էր 
թեզն այն մա սին, որ ԼՂՀ ճա նաչ ման 
հար ցում հայ ժո ղո վուր դը դաշ նա կից ներ 
չու նի։ Նույն քան հա մո զիչ էր թվում նաև 
այն թե զը, որ կով կաս յան տա րա ծաշր-
ջա նում պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված 
ստա տուս-քվոն չի կա րող փո փոխ վել։ 
« Խաղաղություն ամեն գնով» թե զը 
դի տարկ վում էր որ պես Հա յաս տա նի 
թրքա լե զու հար ևան նե րի հետ բնա կա-
նոն հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման 
միակ ճա նա պարհ։ Ն ման մո տե ցու մը այ-
լընտ րանք ներ չէր ճա նա չում։ Հա մա պա-
տաս խա նա բար՝ Լեռ նա յին Ղա րա բա-
ղում ձևա վոր ված նոր ստա տուս-քվոն 
դի տարկ վում էր որ պես հայ ժո ղովր դի 
անվ տան գութ յան սպառ նա լիք։

Ներ կա յումս խոս վում է ստա տուս-քվո-
յի պահ պան ման ան թույ լատ րե լիութ յան, 
իսկ նրա պահ պան ման դեպ քում՝ վտան-
գի մա սին, այ սինքն՝ դրա հաղ թա հար-
ման հա մար ել քեր են փնտրվում։ Հա մա-
պա տաս խա նա բար՝ ու նենք հետև յա լը. 
մի ջազ գա յին հան րութ յու նը պնդում է, որ 
տվյալ հա կա մար տութ յու նը ռազ մա կան 
լու ծում չու նի, դրան զու գա հեռ գնա լով 
ա վե լի քիչ մարդ է հա վա տում, որ կար-
գա վո րու մը հնա րա վոր է տե ղի ու նե նա 
կող մե րի միջև հա մա ձայ նութ յան հաս նե-
լու մի ջո ցով։ Դեռևս լրջո րեն չի դի տարկ-
վում եր րորդ մո տե ցու մը՝ ստա տուս-քվո-
յի փո փո խութ յու նը՝ Ադր բե ջա նին ԼՂՀ-ի 
նկատ մամբ օ րի նա կան ու ժի կի րառ ման 
ի րա վուն քից զրկե լու մի ջո ցով։ Այս մո տե-
ցու մը կեն սա կո չե լու ճա նա պար հին խո-
չըն դոտ ներ չու նի՝ այն ԼՂՀ մի ջազ գա յին 
ճա նաչ ման ճա նա պարհն է։ 2016թ. ապ-
րիլ յան պա տե րազ մից հե տո այս ճա նա-
պար հի մա սին սկսե ցին խո սել մի ջազ-
գա յին աս պա րե զում։ Հա յաս տա նում ևս  
այս թե ման քննարկ վում է, սա կայն ի րա-
կան քա ղա քա կա նութ յան մեջ տա կա վին 
տե ղա շարժ չկա։
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Ղարա բաղի հարցը, ո րո շակի ա ռումո վ, 
դուրս  է  մնո ւմ ս առեցվ ած  հա կա մարտու-
թյո ւնն երի  լուծման  ը նդհանու ր գործըն-
թացից, թերեւս ժամանակն է  մտածել այ ն 
մասին , ո ր Հայաստա նի Հանրապետո-
ւթյան Ազ գա յին Ժ ողովը  հանդե ս գա 
Լեռնային Ղար աբաղի  անկախ ության 
ճանա չման նախաձեռ նո ւթյա մբ։ Սեր ժ 
Սարգս յանը պ արտավոր ված չպետ ք է 
լինի ա րձագա նքելու այդ  նախ աձեռնո-
ւթյ անը, բ այց մի  կո ղմի ց ու նե նալով 
խորհրդարանի  որոշում ը, իսկ  մյուս կող-
մից՝  առկախ թող նել ով նրա վավե րաց-
ումը , նա արտաք ին ճնշո ւմները  դիմա-
կայ ելու եւ խուս անավ ելու մեծ հնարավո-
րությունն եր  կստա նա առաջիկա բա նա-
կցութ յուն ներում »։  ht tp ://le vonpr esi dent.
a m/?ca tID= 20 &contID=377
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Karapet Kalenchyan

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 conclu-
sions 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 измене-
ния

За последние годы, особенно после 
апрельской войны 2016 года в Нагор-
ном Карабахе, в международной дипло-
матии и внутриполитической жизни Ар-
мении проблема Арцаха (Нагорно-Кара-
бахской Республики) все более сводит-
ся к тезису «о неприемлемости статус-
кво и необходимости его изменения», а 
также, к утверждению о том, что «кон-
фликт не имеет военного решения». 
Формально, концепция предлагаемого 
изменения представлена в виде предло-
жений сопредседателей Минской груп-

пы ОБСЕ. Условием реализации этой 
концепции является требование сохра-
нения условий трехсторонних (Армения, 
Нагорный Карабах, Азербайджан) дого-
воров о режиме перемирия, заключен-
ных в 1994-95 годах.

В работе представлены истоки фор-
мирования статус-кво вокруг нагорно-
карабахского конфликта и рассматри-
ваются причины его формирования в 
том виде, в каком сейчас находится эта 
проблема.
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ԿԱՐՊԻՍ ՓԱՇՈՅԱՆ
Պատմաբան, հրապարակախոս

Ներածություն

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է հայ հան-
րութ յան գա ղա փա րա կան ըն կա լում նե-
րում ա ռաջ նա յին նշա նա կութ յուն ու նե-
ցող եր կու կա րե ւո րա գույն խնդիր նե րի՝ 
ան հա տի դե րին ու նշա նա կութ յա նը եւ 
ազ գա յին գա ղա փա րա խո սութ յուն կոչ-
ված ե րե ւույ թին: 

Ա ռա ջին են թա վեր նագ րի ներ քո՝ որ-
պես ու սում նա սի րութ յան թի րախ, դի-
տարկ վում է ան հա տը՝ իբ րեւ հան րութ-
յանն ա ռաջ նոր դող գլխա վոր շար ժիչ ուժ, 
իսկ երկ րոր դում խոս վում է Հա յաս տա-
նում հա մընդ հա նուր, ամ բող ջա տի րա-
կան գա ղա փա րա կան մի ջա վայր ստեղ-
ծե լու մի տում նե րի մա սին:

Ընդ հան րա պես՝ ան հա տի ու գա ղա-
փա րա խո սութ յան հան րա յին ըն կա-
լում նե րը խիստ աղ ճատ ված են, ինչն էլ 
հան գեց նում է քա ղա քա կան, մշա կու-
թա յին եւ հո գե բա նա կան ծան րա գույն 
հե տե ւանք նե րի: Հոդ վա ծի նպա տակն 
է գի տա հան րա մատ չե լի եւ հրա պա րա-
կա խո սա կան լու սա բան մամբ մա տու ցել 
այդ ա ղա վաղ ված պատ կե րա ցում նե րը:

Ան հա տի դե րը քա ղա քա կան մտքի 
չա փում նե րում

Պատ մութ յան վե րա բեր յալ ձե ւա վոր-
ված ծայ րա հեղ ի դեա լիս տա կան մո տե-
ցում նե րը լրջո րեն խա թա րում են ըն-
թա ցիկ կյան քի կա ռուց ման եւ կազ մա-
կերպ ման մի տում նե րը: Քան զի այդ մո-
տե ցում ներն օգ տա գործ վում են որ պես 
քա րոզ չա կան յու րօ րի նակ մե խա նիզմ, 
ո րի ա ռաջ նա յին նպա տակն է ձե ւա խե-
ղել պե տութ յան ներ կա յի ու ա պա գա յի 
վե րա բեր յալ հան րութ յան քա ղա քա կան, 
մշա կու թա յին, հո գե բա նա կան պատ կե-
րա ցում նե րը:

Մաս նա վո րա պես՝ պատ մա կան գոր-
ծըն թաց նե րի բնա կա նոն ըն թաց քի հա-
մար որ պես ա ռաջ նա յին շար ժիչ ուժ 
դի տարկ վում են բա ցա ռա պես ան հատ-
նե րը:

Օ րի նակ՝ հա ճախ է հի շա տակ վում, որ 
Նժ դե հը կամ Անդ րա նի կը փրկե ցին Հա-
յաս տա նը եւ հայ ժո ղովր դին: Կամ հա-
կա ռա կը՝ Պետ րոս Գե տա դար ձը, Վա սակ 
Ս յու նին, Մե րու ժան Արծ րու նին դա վա-
ճա նութ յան արդ յուն քում կոր ծա նե ցին 
հայ ժո ղովր դին: Իսկ ե թե ինչ-որ մե կը 
փրկել է, ա պա պետք է նո րից փրկի, 
բայց չի բա ցառ վում, որ դարձ յալ կա րող 
է լի նել դա վա ճա նութ յուն, ո րի պատ ճա-
ռով հան րութ յու նը նո րից կկորց նի պատ-
մա կան պա հը:

Խոս տո վա նենք, որ պար զու նակ է 
հնչում, ե րե ւի թե այդ պես էլ կա, բայց, ին-
չե ւի ցե, անց նենք բուն թե մա յի քննարկ-
մա նը: 

Ի հար կե, ան հատ նե րը մեծ դեր են 
խա ղա ցել մարդ կութ յան պատ մութ յան 
ըն թաց քում, նույ նիսկ այս կամ այն գոր-
ծըն թաց նե րի վրա ու նե ցել են վճռա կան 
ու վերջ նա կան ազ դե ցութ յուն: Առ նոլդ 
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Թոյն բին գե ղար վես տա կան հրաշ քի եւ 
ան հա տի մա սին խո սե լիս նշում է, որ 
այդ հրաշքն ա րա րող մար դիկ ա պա հո-
վում են ի րենց հան րութ յան ա ճը, նրանք 
ա վե լին են, քան պար զա պես մարդ լի-
նե լը, քան զի նրանց տրված է ա նել այն, 
ինչ մյուս ներն ըն կա լում են իբ րեւ հրաշք: 
Ն րանք ո րոշ ի մաս տով գեր մարդ են եւ՝ 
ա ռանց փո խա բե րութ յան: Նույն հա մա-
տեքս տում Ան րի Բերգ սո նը գրում է, թե 
թռիչ քը տե ղի է ու նե նում, երբ հա սա րա-
կութ յու նը փոր ձա րա րութ յան ո րո շում 
է կա յաց նում: Դա նշա նա կում է, որ հա-
սա րա կութ յու նը կամ տո գոր վել է ո րե ւէ 
հա մոզ մուն քով, կամ ինչ-որ մե կը ցնցել 
է նրան, բայց հատ կա պես՝ ինչ-որ մե կը:

Սա կայն որ քան էլ ան հատ նե րի դե րը 
վճռա կան ազ դե ցութ յուն ու նե նա, այ նո-
ւա մե նայ նիվ, մարդ կութ յան պատ մութ-
յան ըն թացքն էա պես կապ ված է ե ղել 
տա րաբ նույթ այլ գոր ծոն նե րի հետ եւս, 
դրանք են՝ տնտե սութ յուն, կլի մա, աշ-
խար հագ րա կան մի ջա վայր, քա ղա քա-
կան ինս տի տուտ ներ եւ այլն: Այ սինքն՝ 
մար դու գոր ծու նեութ յան թի րա խա վո-
րու մը կա րող է կապ ված կամ պայ մա-
նա վոր ված լի նել վե րո հիշ յալ գոր ծոն-
նե րով, ո րոնց ա ռան ձին կամ հա մա լիր 
ներ գոր ծութ յան արդ յուն քում, ան հա տի 
կամ քից ան կախ, ի րա դար ձութ յուն նե րի 
ըն թացքն ան խու սա փե լիո րեն կա րող է 
փո փոխ վել: Սա նշա նա կում է, որ ան հա-
տի գոր ծո նը պետք է փոխ կա պակց ված 
լի նի քա ղա քա կան, տնտե սա կան, մշա-
կու թա յին ինս տի տուտ նե րի ձե ւա վոր-
ման եւ բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան հետ, 
որ տեղ հստակ սահ ման ված լի նեն խա ղի 
կա նոն նե րը, ինչ պես նաեւ ա ռա ջադր ված 
լի նեն եր կա րա ժամ կե տութ յան ու շա րու-
նա կա կա նութ յան խնդիր նե րը:

Ե թե ան հատ նե րի կող մից ձե ւա վոր-
ված վե րո հիշ յալ ինս տի տուտ նե րը կամ 
խա ղի կա նոն նե րը եր կա րա ժամ կետ 
շա րու նա կա կա նութ յուն չեն ե րաշ խա վո-
րում, ա պա ան հա տի նշա նա կութ յու նը 
չե զո քա նում է, քան զի հա մա կարգն այդ 

դա տա պարտ ված է կոր ծան ման: Այ-
սինքն՝ ե թե խնդի րը դի տար կենք Բերգ-
սո նի՝ վե րը նշված մտքի տրա մա բա նութ-
յան մեջ, ա պա ան հատ նե րը ձե ւա վո րում 
են ինս տի տուտ ներ, սահ մա նում խա ղի 
կա նոն ներ, եւ հան րութ յու նը թռիչք է ար-
ձա նագ րում, իսկ այդ թռիչ քի եր կա րա-
ժամ կե տութ յու նը պայ մա նա վոր ված է 
ինս տի տուտ նե րի կեն սու նա կութ յամբ եւ 
պար բե րա բար բա րե փոխ վե լու մի տու-
մով: Օ րի նակ՝ Ար տա շես յան թա գա վո-
րութ յան ան կու մից հե տո Մեծ Հայ քում 
ստեղծ վել էր այն պի սի մի ի րա վի ճակ, 
երբ չկար թա գա վոր, բայց քա ղա քա կան 
ինս տի տուտ նե րը գոր ծում էին ան խա-
փան եւ դրանց հա մա լիր ներ գոր ծութ յան 
արդ յուն քում հնա րա վոր ե ղավ չե զո քաց-
նել ար տա քին մար տահ րա վեր նե րը, այն 
է՝ Հ ռո մը եւ Պար թեւս տա նը չկա րո ղա-
ցան կոր ծա նել պե տա կան հա մա կար գը:

Թե մա յի շրջա նա կում խիստ ար դիա-
կան է դի տար կել ԱՄՆ-ի եւ Խորհր դա յին 
Միութ յան օ րի նա կը եւ խնդրի վե րա բեր-
յալ նրանց հա մա պա տաս խան մո տե-
ցում նե րը: ԱՄՆ հիմ նա դիր հայ րե րը՝ Թ. 
ՋԵֆ ֆեր սո նը, Ջ.Ա դամ սը, Ջ. Վա շինգ տո-
նը, ստեղ ծե ցին այն պի սի հա մա կարգ, 
որն ան կախ տա րաբ նույթ ան հատ նե րի 
ներ գոր ծութ յու նից, շա րու նա կա կան է, 
ու նի եր կա րա ժամ կետ հե ռան կար ներ եւ 
բա րե փոխ վե լու, փո խա կերպ վե լու շղթա-
յա կան մի տում ներ: Մին չեւ օրս ԱՄՆ-ն  ու-
նե ցել է 45 նա խա գահ, ո րոնք որ դեգ րել 
են սե փա կան կամ թի մա յին մո տե ցում-
նե րը եւ ոչ միշտ՝ պե տութ յան շա հե րից 
բխող, բայց կեն սու նակ ինս տի տուտ նե-
րի առ կա յութ յամբ այդ մո տե ցում նե րը 
սահ մա նա փակ վել են եւ հնա րա վո րութ-
յուն ստեղ ծել ճգնա ժա մա յին ի րա վի ճակ-
նե րից դուրս գա լու հա մար:

ԽՍՀՄ-ում կա տար վել է ճիշտ հա-
կա ռա կը, այ սինքն՝ ինս տի տուտ նե րի 
գոր ծու նեութ յունն է սահ մա նա փակ վել 
ան հատ նե րով, ին չի արդ յուն քում հա մա-
կարգն ամ բող ջութ յամբ խարսխ վել է մեկ 
ան հա տի հե ղի նա կութ յան եւ ազ դե ցութ-
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յան վրա, իսկ ինս տի տուտ ներն աս տի-
ճա նա բար կորց րել են ի րենց կեն սու նա-
կութ յու նը, դերն ու նշա նա կութ յու նը: Վ. 
Լե նի նը, Ի.Ս տա լի նը ա պա հո վե ցին հան-
րութ յան թռիչ քը, սա կայն չսահ մա նե ցին 
եր կա րա ժամ կետ խա ղի կա նոն ներ: Եվ 
որ պես վերջ նարդ յունք՝ ու ժեղ ան հա տի 
մահ վա նից կամ չե զո քա ցու մից հե տո 
հա մա կարգն աս տի ճա նա բար լճա նում 
է, բա րե փոխ վե լու փորձ է կա տա րում եւ 
ձա խող վե լուց հե տո կոր ծան վում:

Սա ռը պա տե րազ մում Խորհր դա յին 
Միութ յան պար տութ յան պատ ճառ նե րը 
բազ մա զան եւ բազ մաբ նույթ էին, բայց 
հիմ նա կան պատ ճա ռը, թե րեւս, եր կու 
հա կա մար տող կող մե րի կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի ու ինս տի տուտ նե րի 
ո րա կա կան տար բե րութ յունն էր: Փոր-
ձը ցույց է տա լիս, որ ան հա տի հե ղի նա-
կութ յան վրա խարսխ ված ամ բող ջա տի-
րա կան կամ ավ տո րի տար հա մա կար գը 
չի կա րող եր կա րա տեւ պայ քար մղել 
ժա մա ցույ ցի ճշգրտութ յամբ գոր ծող ժո-
ղովր դա վա րա կան հա մա կար գի դեմ: 
Նույ նը կա րող ենք ա սել Ի րա քի կամ Լի-
բիա յի դեպ քում: Մ. Քա դա ֆին եւ Ս. Հու-
սեյ նը ստեղ ծե ցին տա րա ծաշր ջա նա յին 
հզոր պե տութ յուն ներ, բայց վեր ջին նե րի 
չե զո քա ցու մից հե տո Ի րաքն ու Լի բիան 
հայտն վե ցին կոր ծան ման եզ րին, քա նի 
որ չկա յին ինս տի տուտ ներ, չկա յին խա ղի 
կա նոն ներ, այլ կա յին հզոր ան հատ ներ:

Թե րեւս թե մա յի շուրջ ան վերջ կա րե լի 
է խո սել, բայց այժմ փոր ձենք դրա տի-
րույ թում դի տար կել Հա յաս տա նի ար դի 
ի րա վի ճա կը՝ փոր ձե լով ա ռանձ նաց նել 
շա րադ րան քի սկզբում նշված եւ Հա յաս-
տա նում կի րառ վող քա րոզ չա կան մե խա-
նիզմ նե րը, ո րոնք կապ ված են ան հա տի 
ներ գոր ծութ յան հետ:

Սկ սենք նրա նից, որ Հա յաս տա նում 
ինս տի տուտ նե րը ԽՍՀՄ-ի օ րի նա կով 
ստո րա դաս ված եւ սահ մա նա փակ ված 
են ան հա տի կամ քով եւ քմա հա ճույ քով: 
Իսկ քա ղա քա կան դաշտն առ հա սա րակ 
բաղ կա ցած է ոչ թե քա ղա քա կան ու ժե-

րից, այլ ան հատ նե րից: Այս տրա մա բա-
նութ յու նից ել նե լով՝ հան րութ յան մեջ 
կարծ րա ցել է այն մտայ նութ յու նը, թե 
երկ րին ու ժեղ ա ռաջ նորդ է պետք, ո րը 
միջ նա դար յան գա հա կա լի մո տե ցում-
նե րով, այ սինքն՝ որ պես բա րի կամ քի 
դրսե ւո րում, Աստ ծո ո ղոր մա ծութ յամբ 
ժո ղովր դին կա ռաջ նոր դի դե պի փրկութ-
յուն: Մ յուս կող մից՝ դպրոց նե րում, հա-
մալ սա րան նե րում, բա նա կում մշտա պես 
քա րոզ վում է այն գա ղա փա րը, թե հայ 
ժո ղովր դին միշտ ինչ-որ մե կը փրկել է, եւ 
այդ մտա կա ղա պա րի տրա մա բա նութ-
յամբ հի մա նույն պես պետք է փրկի:

Այս պատ կե րա ցում ներն այն քան ար-
մա տա ցած են, որ պարզ մար դիկ հա-
ճախ են դնում հե տեւ յալ հար ցադ րու մը. 
ո՞վ պետք է փո խա րի նի Սերժ Սարգս յա-
նին. չէ՞ որ դաշ տում չի նշմար վում ո րե ւէ 
այլ խա րիզ մա տիկ ա ռաջ նորդ: Այս պի-
սի պայ ման նե րում Սերժ Սարգս յա նի 
ա ռաջ նոր դութ յամբ Հա յաս տա նի Հան-
րա պե տութ յու նում հաս տատ վել է ավ-
տո րի տար վար չա կարգ, որ տեղ կենտ-
րո նում հենց ին քը՝ հան րա պե տութ յան 
նա խա գահն է: Վեր ջինս հաս տա տել է 
բա ցար ձակ մե նիշ խա նութ յուն՝ բա ցա ռե-
լով իշ խա նութ յուն նե րի տա րան ջատ ման 
սկզբուն քը: Արդ յուն քում մշու շոտ են պե-
տութ յան եր կա րա ժամ կետ զար գաց ման 
հե ռան կար նե րը, բա ցառ ված են հա մա-
կար գա յին բա րե փոխ ման մի տում նե րը 
եւ, ի վեր ջո, վտանգ ված է պե տութ յան 
շա րու նա կա կա նութ յան խնդի րը, քան զի 
ինս տի տուտ ներն ու խա ղի կա նոն նե րը 
սահ մա նա փակ ված են ան հա տի կամ քով 
եւ քմա հա ճույ քով: Ե թե Սերժ Սարգս յա-
նի իշ խա նութ յու նը սահ մա նա փակ ված 
լի ներ հա մա պա տաս խան ինս տի տուտ-
նե րի ներ գոր ծութ յամբ, ա պա հնա րա վոր 
է՝ Հա յաս տա նը ժա մա նա կին չհայտն վեր 
ԵԱՏՄ-ում, հնա րա վոր է՝ չլի ներ նաեւ 
Ռու սաս տա նի հետ հա մա տեղ ՀՕՊ հա-
մա կարգ ստեղ ծե լու նա խա գի ծը, քան զի 
նա խա գա հի ո րո շու մը կհան դի պեր ինս-
տի տու ցիո նալ դի մադ րութ յան: 
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Բե րենք պատ մա կան մեկ օ րի նակ եւս. 
Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Վուդ-
րո Վիլ սո նը աշ խար հի ա մե նաազ դե ցիկ 
ան հատ նե րից մեկն էր, Եվ րո պա յում եւ 
Մեր ձա վոր Ա րե ւել քում ԱՄՆ-ի ակ տիվ 
ներգ րավ վա ծութ յան կողմ նա կի ցը եւ, 
ըստ էութ յան, ար տա քին քա ղա քա կա-
նութ յու նը կա ռու ցում էր հա մա պա տաս-
խան դրույթ նե րի հի ման վրա: Բայց աշ-
խար հում այդ քան մեծ ազ դե ցութ յուն 
ու նե ցող ան հա տը չկա րո ղա ցավ կյան քի 
կո չել իր գա ղա փար նե րը եւ քա ղա քա-
կան դիա կի կար գա վի ճա կով հե ռա ցավ 
քա ղա քա կա նութ յու նից, քան զի սահ մա-
նա փակ ված էր ինս տի տուտ նե րով եւ չէր 
կա րող շրջան ցել դրանք: Արդ յուն քում 
ԱՄՆ-ը որ դեգ րեց ինք նա մե կու սաց ման 
եւ եվ րո պա կան գոր ծե րին չմի ջամ տե լու 
քա ղա քա կա նութ յուն:

Ինչ պես Խորհր դա յին Միութ յան 
օ րի նա կով նշե ցինք, որ ան հա տի վրա 
խարսխ ված ամ բող ջա տի րա կան կամ 
ավ տո րի տար հա մա կար գը չի կա րող եր-
կա րա ժամ կետ հա կա մար տութ յան մեջ 
հաղ թող դուրս գալ, քան զի չու նի ներ քին 
հե նա րան, այն պես էլ Հա յաս տա նը մեկ 
ան հա տի ո րո շում նե րով չի կա րող հաղ-
թա նա կած դուրս գալ Ադր բե ջա նի դեմ 
առ ճա կատ ման մեջ եւ, առ հա սա րակ, ի 
զո րու չէ դի մագ րա վել ար տա քին մար-
տահ րա վեր նե րին:

Հատ կա պես զա վեշ տա կան է, երբ 
հան րութ յան պատ մա կան ճգնա ժա մա-
յին շրջա փու լե րը փոր ձում են կա պել 
ինչ-որ ան հատ նե րի դա վա ճա նութ յան 
հետ: Այս հա մա տեքս տում նույն պես գե-
րագ նա հա տե լով ան հա տի դե րը՝ իշ խա-
նութ յուն նե րը քա րոզ չա կան տի րույ թում 
ի րենց քննա դա տող նե րին հա ճախ ներ-
կա յաց նում են որ պես դա վա ճան, ո րոնց 
քննա դա տութ յունն, իբր, կա րող է ու րա-
խաց նել թուր քին, «ջուր լցնել նրա ջրա-
ղա ցին» եւ կոր ծա նել պե տութ յու նը:

Այս պի սով՝ այն մտայ նութ յու նը, թե 
իբր հայ ժո ղովր դին ինչ-որ մե կը փրկել 
է, պարզ քա րոզ չա կան հնարք է՝ նոր 

փրկիչ նե րի ստեղծ ման եւ ամ րապնդ ման 
հա մար գա ղա փա րա կան հիմ քեր ձե ւա-
վո րե լու նպա տա կով: Հան րութ յան պատ-
մա կան ըն թաց քը ան հատ նե րի եւ նրանց 
ստեղ ծած ինս տի տուտ նե րի փոխ գոր-
ծակ ցութ յան հա մա լիր ամ բող ջութ յունն 
է, եւ ներ կան ու ա պա գան եւս պետք է 
կա ռու ցել հենց այս օ րի նա չա փութ յան 
շրջա նակ նե րում: Հան րութ յունն ինքն է 
ըստ իր փոր ձա ռութ յան ո րո շում կա յաց-
նե լու, ի հար կե՝ ո րո շա կի ան հատ նե րի 
ներ գոր ծութ յան արդ յուն քում:

Ազ գի դեմ ազ գա յին գա ղա փա րա խո-
սութ յուն

Վեր ջին ժա մա նակ նե րում Հա յաս տա-
նում տա րա ծում են ստա ցել ֆա շիս-
տա կան գա ղա փար նե րը: Շղ թա յա կան 
տրա մա բա նութ յուն ու նե ցող այս խմո-
րում ներն ան շուշտ հրահր վում են իշ խա-
նութ յուն նե րի եւ իշ խա նա մետ «վեր լու-
ծա բան նե րի» կող մից:

Խն դիրն այն է, որ Սերժ Սարգս յա նը 
փոր ձում է Հա յաս տա նում հաս տա տել 
միա հե ծան ամ բող ջա տի րա կան հա մա-
կարգ: Այդ ուղ ղութ յամբ ա ռաջ նա յին 
պլան են մղվում տի րա պե տող գա ղա-
փա րա խո սութ յան հաս տատ ման հրա-
մա յա կա նը եւ այդ գա ղա փա րա խո սութ-
յան տի րույ թում չգտնվող ու ժե րին ու ան-
հատ նե րին լու սանց քից դուրս թող նե լու, 
ակ տիվ թա տե րա բե մից չե զո քաց նե լու 
անհ րա ժեշ տութ յու նը: Մե խա նիզ մը շատ 
պարզ է. ՀՀԿ-ի գա ղա փա րա խո սութ-
յունն «ազ գա յին» է, իսկ դրա հա կա ռա-
կորդ ներն «ա պազ գա յին տար րեր» են:

Բայց իշ խա նութ յուն նե րի ինք նադր-
սե ւոր ման միակ շար ժիչ ու ժը ՀՀԿ-ն չէ: 
Կան ան հայտ ծագ ման բազ մա թիվ ու-
ժեր եւ ան հատ ներ, ո րոնք ա ռաջ նա յին 
պլան են մղում Հան րա պե տա կա նի շա-
հերն ու գա ղա փա րա խո սութ յու նը՝ ներ-
կա յա նա լով որ պես ան կախ, ինք նու րույն 
ու ժեր: Մար տա վա րութ յան հիմ քում ըն-
կած է այն հան գա ման քը, որ իշ խող կու-
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սակ ցութ յունն ար ժեզրկ ված է եւ նրա 
մա տու ցած գա ղա փա րա կան դրույթ-
նե րը չեն կա րող ո րե ւէ կերպ հաս նել 
հա սա րա կութ յա նը, ուս տիեւ այդ գոր-
ծը ստանձ նել են քա րոզ չա կան գոր ծա-
ռույթ ներ ու նե ցող լրատ վա մի ջոց նե րը, 
վե րոնշ յալ ան հայտ ծագ ման ու ժերն ու 
ան հատ նե րը: Ս րանց գոր ծու նեութ յան, 
հրա պա րա կա յին ե լույթ նե րի ա ռաջ նա-
յին թի րա խը ազ գա յին ար ժեք ներն են, 
իսկ ա վե լի ստույգ՝ դրանց ա ղա վաղ ված 
մա տու ցու մը: Այս հիմ նադ րույթ նե րի վրա 
կա ռուց ված խոս քը հա սա րա կութ յան 
հա մար չա փա զանց գայ թակ ղիչ է, քան-
զի մարդ կանց այն սրտա մոտ է թվում: 
Եվ, իս կա պես, մի ջին վի ճա կագ րա կան, 
ա պա քա ղա քա կան եւ, մի գու ցե, ոչ այն-
քան կրթված քա ղա քա ցու հա մար ին չո՞ւ 
պետք է հա րա զատ չլի նեն Տիգ րան Մե-
ծի, ազ գի, Նժ դե հի, ե կե ղե ցու մա սին քա-
րոզ չա կան տեքս տե րը: Հենց այդ հա րա-
զա տութ յան ու գայ թակ ղութ յան տի րույ-
թում էլ նրանք ընկ նում են Սերժ Սարգս-
յա նի ան տե սա նե լի ծու ղա կը՝ դառ նա լով 
վե րահս կե լի ու հեշտ կա ռա վա րե լի:

Եվ այս պես՝ ամ բող ջա տի րա կան, 
ֆա շիս տա կան հա մա կար գի գա ղա փա-
րա կան հենքն են դառ նում Գա րե գին 
Նժ դե հի գրվածք ներն ու Հայ Ա ռա քե լա-
կան ե կե ղե ցու վար դա պե տութ յու նը: Ամ-
րագ րենք. Գա րե գին Նժ դե հը ֆա շիստ չէ, 
նրա գրվածք նե րը՝ որ պես հա մա կար գա-
յին դրսե ւո րում, ֆա շիս տա կան չեն, Հայ 
Ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին նույն պես զուտ 
կրո նա կան-ազ գա յին կա ռույց է: Բայց 
Նժ դե հի գա ղա փար նե րի վրա չա փա-
զանց մեծ ազ դե ցութ յուն է ու նե ցել Բե նի-
տո Մու սո լի նիի « Ֆա շիզ մի դոկտ րի նը»: 
Այդ պատ ճա ռով նժդե հա կա նութ յան մեջ 
առ կա են ֆա շիզ մի ո րոշ տար րեր: 

Ընդ հան րա պես՝ ֆա շիզ մը տա րա սեռ 
դրսե ւո րում ներ ու նի, այ սինքն` այն միա-
տարր գա ղա փա րա խո սութ յուն չէ: Ի տա-
լա կան ֆա շիզ մը տար բեր է գեր մա նա-
կա նից, իսկ վեր ջինս էլ էա կա նո րեն տար-
բեր վում է պոր տու գա լա կան ֆա շիզ մից: 

Այդ տե սանկ յու նից չի կա րե լի հիշ յալ 
գա ղա փա րա կան հո սան քը դի տար կել 
բա ցա ռա պես Ֆա շիս տա կան Գեր մա-
նիա յի հրե շա վոր քա ղա քա կա նութ յան 
հա մա տեքս տում: Մու սո լի նիի դոկտ րի-
նը բազ մա թիվ դրա կան հատ կա նիշ ներ 
է պա րու նա կում, եւ դրանք տա րած վել 
ու վե րա ձե ւա կերպ վել են այն պի սի երկր-
նե րում, ինչ պի սիք են Իս պա նիան, Թուր-
քիան, Պոր տու գա լիան եւ այլն: Լայ նո րեն 
տա րած վել են հայ կա կան մի ջա վայ րում 
նույն պես, եւ դրա ակ նա ռու գա ղա փա-
րա խո սը ե ղել է Գա րե գին Նժ դե հը:

Այդ գոր ծըն թա ցը բա վա կան դրա կան 
արդ յունք նե րի է հան գեց րել եւ մեծ նշա-
նա կութ յուն է ու նե ցել պե տա կա նութ յուն 
չու նե ցող ցե ղաս պան ված, հայ րե նազրկ-
ված եւ ոչն չաց ման եզ րին հայտն ված հայ 
ազ գի հա մար: Բայց հի մա ժա մա նակ նե-
րը փոխ վել են: Միան շա նակ Գա րե գին 
Նժ դե հը հա սել է իր նպա տա կին. հայ կա-
կան պե տա կա նութ յու նը վե րա կանգն-
վել է եւ, այդ պի սով, նրա գա ղա փար նե-
րը՝ հաս նե լով հաղ թա նա կի, կորց րել են 
ի րենց ար դիա կա նութ յու նը:

Բայց ա մեն ինչ այդ քան էլ պարզ չէ: 
Անց յալ դա րում պե տա կա նութ յուն չու նե-
ցող, ոչն չա ցու մից ազ գը փրկող գա ղա-
փա րա խո սութ յունն իշ խա նութ յուն նե րի 
կող մից վերս տին վե րա կեն դա նաց վում 
է ար դեն պե տա կա նութ յուն ու նե ցող եւ 
զար գա ցող հան րութ յան տի րույ թում: 
Պարզ է, որ հա կա դիր գոր ծըն թաց նե րը 
պետք է պատ ճառ դառ նան ան տա գո-
նիզ մի: Ան ցած դա րում ան տե րութ յան 
մատն ված էթ նիկ խմբին միա վո րող գա-
ղա փա րա խո սութ յան մի ջո ցով ներ կա-
յում նույն պես փոր ձում են ազ գը միա-
վո րել, բայց ոչ փրկութ յան գա ղա փա րի 
շուրջ, այլ իշ խա նութ յուն նե րի վե րահս կո-
ղութ յան տի րույ թում:

Ան շուշտ՝ պե տա կա նութ յուն չու նե-
ցող ազ գին պետք են հա մընդ հա նուր 
գա ղա փա րա խո սութ յուն ներ: Հա կա-
ռակ դեպ քում կա քրդե րի տխրահռ չակ 
օ րի նա կը: Բայց պե տութ յան առ կա յութ-
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յան պա րա գա յում նման գա ղա փա րա-
խո սութ յուն նե րի անհ րա ժեշ տութ յուն 
չկա, քան զի դրանք հիմք են դառ նում 
ամ բող ջա տի րա կան, միա գույն, «ռո բո-
տաց ված» հա սա րա կար գի ձե ւա վոր ման 
հա մար: Հայ հան րութ յու նը բազ մա գույն 
եւ բազ մա շերտ է, կան տար բեր գա ղա-
փա րա խո սութ յուն ներ եւ ար ժե քա յին 
խմբեր: Դա է ժո ղովր դա վա րութ յան 
էութ յու նը, ո րը վտան գում են ՀՀԿ-ն  եւ 
նրա կող քին կանգ նած «ազ գա յին» վեր-
լու ծա բան նե րը: Այ սինքն` հա մա կար գա-
յին տե սանկ յու նից ոչ ֆա շիս տա կան, 
բայց ֆա շիս տա կան տար րեր ու նե ցող 
Նժ դե հի գա ղա փար նե րը ներ կա յումս 
օգ տա գործ վում են ամ բող ջա տի րա կան, 
վե րահս կե լի հա սա րա կարգ ստեղ ծե լու 
նպա տա կով:

Ինչ պես նշե ցինք, Հայ Ա ռա քե լա կան 
ե կե ղե ցին նույն պես կապ չու նի ֆա շիզ-
մի հետ: Բայց այն նույն պես գոր ծիք է 
դառ նում, ընդ ո րում՝ նույն ա րա տա վոր 
նպա տա կին սպա սար կե լու հա մար: Խն-
դիրն այն է, որ ե կե ղե ցին ա վան դա կան, 
հիե րար խիկ, ժա մա ցույ ցի ճշգրտութ-
յամբ գոր ծող կա ռույց է: Ն րա վար դա-
պե տութ յու նը ձե ւա վոր վել է հա կա ճա-
ռա կան գրա կա նութ յան ստեղծ ման 
շրջա նա կում: Ե կե ղե ցու պատ մութ յան 
ըն թաց քը տե ղա վոր վում է իր վար դա-
պե տութ յան ճշմար տա ցիութ յունն ա պա-
ցու ցե լու եւ դա վա նա բա նա կան մյուս 
ուղ ղութ յուն նե րը մեր ժե լու հա մա տեքս-
տում: Այլ խոս քով` ե կե ղե ցին մեր ժում է 
դա վա նա բա նա կան, գա ղա փա րա կան 
ցան կա ցած ուղ ղութ յուն, ո րը հա կա սում 
է իր հա վա տո հան գա նա կին:

Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ե կե ղե-
ցու այս ա ռանձ նա հատ կութ յու նը վտան-
գա վոր չէր լի նի, ե թե դրան տրվեր զուտ 
կրո նա կան կազ մա կեր պութ յան կար գա-
վի ճակ՝ ամ փո փե լով բա ցա ռա պես իր 
հե տե ւորդ նե րի շրջա նակ նե րում, ինչ պես 
մյուս կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն-
ներն են: Բայց ա մեն ինչ այդ պես չէ: Իշ-
խա նութ յուն նե րը ե կե ղե ցուն դարձ նե լով 

գոր ծիք՝ նրա վար դա պե տութ յա նը շնոր-
հել են հա տուկ կար գա վի ճակ, ո րը մեր-
ժում է ցան կա ցած այ լա կար ծութ յուն: 
Կարճ ա սած՝ ե կե ղե ցու էն դո գեն ամ բող-
ջա տի րա կան էութ յու նը ներ կա յում վե-
րա կեն դա նաց վում է՝ դառ նա լով Հա յաս-
տա նում միա հե ծան գա ղա փա րա կան 
պլաց դար մի սյու նե րից մե կը: 

Ազ գա յին-կրո նա կան ար ժեք նե րի շա-
հարկ ման պրակ տի կան մե զա նում, ցա-
վոք, մեծ հա ջո ղութ յուն նե րի է հաս նում: 
Մար դիկ՝ չհաս կա նա լով խնդրի էութ յու-
նը, խան դա վա ռութ յամբ են ըն դու նում 
«նժդե հա կան ռազ մա հայ րե նա սեր նե-
րին» եւ «մաք րակ րոն աստ վա ծա բան նե-
րին»: 

Փոր ձենք ամ փո փել շա րադ րան քը՝ 
տար վող քա ղա քա կա նութ յան գոր ծի քա-
կազ մը դա սա կար գե լու մի ջո ցով: Եվ այս-
պես. ամ բող ջա տի րա կան հա սա րա կար-
գե րին բնո րոշ են հա մընդ հա նուր գա-
ղա փա րա խո սութ յուն նե րը, ո րոնք ան շե-
ղո րեն սահ մա նում են հա սա րա կա կան, 
գի տա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թա յին, 
ի րա վա կան, ինչ պես նաեւ ա ռօ րեա կան 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տա տուն 
չա փո րո շիչ նե րը:

1. Գա ղա փա րա կան պե տութ յուն

Ինչ պես նշե ցինք, Հան րա պե տա կան 
կու սակ ցութ յան կող մից հիմ նա րար 
հռչակ ված նժդե հա կան գա ղա փա րա-
խո սութ յու նը եւ Հայ Ա ռա քե լա կան ե կե-
ղե ցու վար դա պե տութ յան հետ դրա հա-
մակ ցու մը գա ղա փա րա կան պե տութ յուն 
ստեղ ծե լու ա մե նան պաս տա վոր պայ-
ման ներն է ստեղ ծում: Ինչ պես նժդե հա-
կա նութ յու նը՝ որ պես գա ղա փա րա կան 
հո սանք, այն պես էլ ե կե ղե ցին խիստ 
ան հան դուր ժող են այ լա կար ծութ յան 
նկատ մամբ եւ միա ձույլ հա սա րա կութ-
յուն ձե ւա վո րե լու ջա տա գով:

Դպ րո ցում, հա մալ սա րա նում, բա-
նա կում կրո նա կան կրթութ յու նը պար-
տա դիր է, իսկ ռազ մա հայ րե նա սի րա-
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Անհատի եւ գաղափարախոսության հանրային ընկալումները

կան-նժդե հա կան դաս տիա րա կութ յու նը՝ 
անհ րա ժեշ տութ յուն: Այ սինքն` ամ բող-
ջա տի րա կան հա սա րա կար գի հա մար 
խիստ անհ րա ժեշտ գա ղա փա րա կան 
հենքն ա պա հով ված է: Վե րո հիշ յա լից 
ել նե լով՝ ա ռա ջին պլան է մղվում ա ռա-
ջարկ վող գա ղա փա րա խո սութ յան ար-
դա րա ցիութ յան հիմ նա վոր ման անհ րա-
ժեշ տութ յու նը, ո րի կեն սու նակ գոր ծիք-
ներն են ազ գայ նա կան պո պու լիզմն ու 
գա ղա փա րա կան ամ բո խա վա րութ յու-
նը, ա վան դա պաշ տութ յու նը, մո լե ռանդ 
ֆուն դա մեն տա լիզ մը եւ այլն:

2. Ա ռա ջին կե տում նշված չա փո րո-
շիչ նե րի գործ նա կան եւ կոշտ վե րահս-
կո ղութ յուն

Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում 
ոս տի կա նա կան ու ժե րի թվա քա նա կը 
գե րա զան ցում է մեկ տասն յակ հա զա-
րը: Այ սինքն` մեկ բո ղո քող քա ղա քա ցուն 
մի ջին հաշ վարկ նե րով բա ժին է հաս նում 
ե րեք ոս տի կան: Ազ գա յին անվ տան գութ-
յու նը քո ղարկ ված մե խա նիզմ նե րի մի ջո-
ցով վե րահս կում է գրե թե բո լոր քա ղա-
քա ցի նե րին, ո րոնց մի զգա լի հատ վածն 
այս կամ այն կերպ ցան ցա յին տրա մա-
բա նութ յամբ կապ ված է հա տուկ մար-
մին նե րի հետ: Ոչ ոք չի կա րող բա ցա ռել, 
որ գեր կենտ րո նաց ված այդ ու ժե րը մի 
օր չեն կա րող վե րած վել պատ ժիչ ջո-
կատ նե րի:

Բա ցի դրա նից, ձե ւա վոր վում են հա-
տուկ ռազ մա հայ րե նա սի րա կան, ազ գայ-
նա կան մո լե ռանդ խմբեր՝ գվար դիա ներ, 
ո րոնք վա յե լում են իշ խա նութ յուն նե րի 
ա ջակ ցութ յու նը: Դ րանք ա մեն պահ կա-
րող են զին վել: Հե ռուս տաե թե րում սահ-
ման ված է հա տուկ գրաքն նութ յուն, հա-
մա ցան ցա յին մա մու լի առ յու ծի բա ժի նը 
վե րահսկ վում է իշ խա նութ յուն նե րի կամ 
նրանց ազ դե ցութ յան ներ քո գտնվող 
ան ձանց կող մից: Սա էլ իր հեր թին հան-
գեց նում է ի րա կան այ լա կար ծութ յան 
ամ բող ջա կան բա ցա կա յութ յա նը, այն է՝ 

ա զատ խոս քի, ա զատ մա մու լի, բազ մա-
կու սակ ցա կա նութ յան բա ցա ռու մը (մեր 
ի րա կա նութ յան մեջ Հան րա պե տա կան 
կու սակ ցութ յու նը նույ նաց վում է պե տա-
կա նութ յան հետ):

3. Ան հա տի պաշ տա մունք (Вождизм, 
Leaderism)

Ա ռա ջարկ վող խորհր դա րա նա կան 
հա մա կարգն, ըստ էութ յան, ոչ մի ա ղերս 
չու նի պառ լա մեն տա րիզ մի հետ: Պե-
տութ յու նը կա ռա վար վե լու է մեկ ան-
ձի կող մից, ո րը հան դի սա նա լու է ազ գի 
«անս խալ նա վա վա րը»: Գոր ծող վար-
չա պե տը, իբր, օժտ ված է «փրկչի» հատ-
կութ յուն նե րով: Ա մեն դեպ քում այդ պի սի 
պատ րանք է ստեղծ վել:

4. Մի լի տա րիզմ

Ամ բող ջա տի րա կան հա սա րա կար գե-
րի գո յա տեւ ման գլխա վոր ցու ցի չը ար-
տա քին թշնա մու առ կա յութ յունն է: Դ րա 
մի ջո ցով հա սա րա կութ յու նը պար փակ-
վում է հո գե բա նա կան ան հաղ թա հա րե լի 
բար դույթ նե րի մեջ եւ դառ նում հեշտ վե-
րահս կե լի: Այս տե սանկ յու նից Ար ցախ-
յան հիմ նախնդ րի եւ Թուր քիա յի հետ 
փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի կար գա վո-
րու մը դառ նում է անհ նար, քան զի նույն 
բար դույթ նե րի մեջ են շա ղախ ված նաեւ 
ադր բե ջա նա կան եւ թուր քա կան հա սա-
րա կութ յուն նե րը: Իսկ ռե ժիմ նե րը սնվում 
են հենց դրա արդ յուն քում թմբկա հար-
վող մի լի տա րիս տա կան եւ ազ գա յին-ա-
զա տագ րա կան դե մա գո գիա յով: Սա էլ 
իր հեր թին հան գեց նում է քսե նո ֆո բիա յի 
ար մա տա վոր մա նը, ո րը վա խի, թշնա-
ման քի ար հես տա կան վե րա բեր մունք է 
սեր մա նում ադր բե ջան ցի նե րի եւ թուր-
քե րի հան դեպ:
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Karpis Pashoyan

Public Perception of Individual and 
Ideology

The article addresses the two most im-
portant issues that have a primary signifi-
cance in the ideological perceptions of Ar-
menian 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 lead-
ing the public, while the second refers to 
the tendency of creating a comprehensive 
totalitarian ideological environment in Ar-
menia.

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-sci-
entific coverage of these distorted notions.

Карпис Пашоян

Общественное восприятие личности 
и идеологии

Данная работа посвящена двум важ-
нейшим задачам, имеющим первосте-
пенное значение в идеологических вос-
приятиях армянского общества – роли 
и значению личности и национальной 
идеологии. В первом подзаголовке в ка-
честве предмета исследования рассма-
тривается личность, как движущаяся 
сила общества, а во втором – тенденции 
создания всеобщей, тоталитарной идео-
логической среды в Армении. 

Общественное восприятие личности 
и идеологии, в общем, крайне искаже-
ны, что и приводит к тяжелейшим по-
литическим, культурным и психологи-
ческим последствиям. Целью работы 
является представление в научно-попу-
лярном и публицистическом стиле вы-
шеназванные представления. 
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Կոռուպցիայի ազդեցությունը հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների վրա

ՄԱՐԱՏ ԱՏՈՎՄՅԱՆ
Ի րա վա բան նե րի հայ կա կան ա սո ցիա

ցիա յի խորհր դի ան դամ, Շ վեյ ցա րիա
յի շրջա նա վարտ նե րի ա սո ցիա ցիա յի 
խորհր դի ան դամ

«Ամենահզոր զսպող գործոնը հա-
սարակականկարծիքնէ,որըպարսա-
վումեւդատապարտումէկոռումպաց-
վածանձանց,այլխոսքով՝ վերաբեր-
մունքը,որըկոռուպցիանդարձնումէ
այնքանով անընդունելի, որ կոռուպ-
ցիայի բիծը չի կարող մաքրվելազա-
տազրկմանկրմամբ:»

Լի Կ վան Յու
Սին գա պու րի նախ կին վար չա պետ, 

« Սին գա պուր յան հրաշ քի» հայր 

« Կո ռուպ ցիա» եզ րը ծա գել է լա տի նե-
րեն «corruptio» բա ռից, այն նշա նա կում 
է «բա րո յա կան ան կում, ան բա րո վարք, 
փտա ծութ յուն կամ նե խա ծութ յուն»:

Չ նա յած կո ռուպ ցիան պատ մա կան 
ե րե ւույթ է, նրա ըն կա լու մը ձե ւա վոր վել 
է հա մե մա տա բար վեր ջերս: Մե զա նում 

կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի գոր ծըն թա-
ցը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա-
նել 3 փու լե րի. ա ռա ջին (1986-1995թթ.)՝ 
տա բու նե րի վե րա ցում, երկ րորդ (1996-
2003թթ.)՝ մի ջազ գա յին նոր մե րի ըն դու-
նում եւ եր րորդ (2003թ. սկսած)՝ մի ջազ-
գա յին նոր մե րի ի րա կա նա ցում ազ գա յին 
մա կար դա կով: 

Ըստ էութ յան, մի ջազ գա յին ոչ մի ի րա-
վա կան ակ տում չի տրվում կո ռուպ ցիա յի 
միան շա նակ եւ հա մընդգր կուն բնո րո շու-
մը: Ընդ հան րաց նե լով տար բեր մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րի, գիտ-
նա կան նե րի, փոր ձա գետ նե րի կող մից 
կո ռուպ ցիա յին տրված սահ մա նում նե րը, 
այն կա րե լի է բնո րո շել որ պես վստահ-
ված իշ խա նութ յան չա րա շա հում՝ անձ-
նա կան շա հից ել նե լով:

 Կո ռուպ ցիա յի վե րա բեր յալ մի ջազ-
գա յին հան րա ճա նաչ ի րա վա կան փաս-
տաթղ թե րում ամ րագր ված է, որ կո ռուպ-
ցիան լրջո րեն սպառ նում է ի րա վուն քի 
գե րա կա յութ յա նը, ժո ղովր դա վա րութ յա-
նը եւ մար դու ի րա վունք նե րին, ար դա-
րա դա տութ յանն ու սո ցիա լա կան ար դա-
րութ յա նը, խարխ լում է լավ կա ռա վա րու-
մը, ա նա չա ռութ յու նը եւ հա սա րա կա կան 
ար դա րութ յու նը, խե ղաթ յու րում մրցակ-
ցութ յու նը, խո չըն դո տում տնտեuա կան 
զար գաց մանն ու ժո ղովր դա վա րա կան 
հաuտա տութ յուն նե րի, հա սա րա կութ յան 
բա րո յա կան հիմ քե րի կա յու նութ յա նը, 
վտան գում շու կա յա կան տնտեuութ յան 
պատ շաճ եւ oրի նա կան գոր ծու նեութ-
յու նը: Կո ռուպ ցիան պե տութ յան տնտե-
սա կան զար գաց ման լուրջ եւ հիմ նա կան 
խու թե րից է, ո րը կա րող է ձա խո ղել բա-
րե փո խում նե րի գոր ծըն թա ցը:

Կո ռուպ ցիան նպաս տում է նաեւ այն-
պի սի ա րա տա վոր սո ցիա լա կան ե րե-
ւույթ նե րի ա ռա ջաց մա նը, ինչ պի սիք 

Կոռուպցիայի ազդեցությունը հասարակական կյանքի
տարբեր բնագավառների վրա
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են մարդ կանց վա ճառ քը, օր գան նե րի 
ա նօ րի նա կան փոխ պատ վաս տու մը, 
այն նպաս տում է հա սա րա կութ յու նում 
խտրա կա նութ յան խո րաց մա նը, մաս-
նա վո րա պես՝ օ րեն քի եւ դա տա րա նի 
առ ջեւ բո լո րի հա վա սա րութ յան, պատ-
ժի ան խու սա փե լիութ յան սկզբունք նե րի 
խախտ մա նը:

Այդ չա րի քը բա ցա սա բար է ազ դում 
երկ րի բնա պահ պա նա կան դրութ յան 
վրա, խո չըն դո տում է մար դու կող մից 
ար դար դա տաքն նութ յան, սե փա կա-
նութ յան, աշ խա տան քի, կրթութ յան, 
ա ռող ջութ յան պահ պա նութ յան եւ այլ 
ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա-
նաց մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ կրթա կան 
հա մա կար գում այն լուրջ խո չըն դոտ է 
բա րե կիրթ, բա րո յա կան ար ժեք նե րի 
կրող սե րունդ ներ ու նե նա լու հա մար: 
Հան րա հայտ է, որ թե րուս՝ ոչ ար հես-
տա վարժ պե տա կան պաշ տոն յա նե րը 
չեն կա րող բա րեխղ ճո րեն կա ռա վա րել 
պե տութ յու նը եւ հար գել մար դու ի րա-
վունք նե րը: Նշ վա ծի ըն կա լու մը հան գեց-
րեց լավ կա ռա վար ման (անգ լե րեն՝ Good 
Governance) հա յե ցա կար գի ձե ւա վոր մա-
նը: Լավ կա ռա վա րումն իր մեջ նե րա ռում 
է ի րա վուն քի գե րա կա յութ յու նը, պե տա-
կան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան արդ-
յու նա վե տութ յու նը, թա փան ցի կութ յու-
նը, հաշ վետ վո ղա կա նութ յու նը, մար դու 
ար ժա նա պատ վութ յան եւ մար դու ի րա-
վունք նե րի հար գու մը, պահ պա նումն ու 
պաշտ պա նութ յու նը, ո րո շում նե րի կա-
յաց ման գոր ծըն թա ցում քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա կան մաս նակ ցութ յու նը: Մի ջազ գա-
յին կազ մա կեր պութ յուն ներն ընդգ ծում 
են լավ կա ռա վար ման կա րե ւո րութ յու նը՝ 
այն շաղ կա պե լով ժո ղովր դա վա րութ յան 
եւ մար դու ի րա վունք նե րի հետ: Պա տա-
հա կան չէ, որ 2000թ. սեպ տեմ բե րի 8-ին 
ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ լեա յի կող մից 
ըն դուն ված Հա զա րամ յակ նե րի հռչա-
կագ րի 5-րդ գ լու խը կոչ վում է « Մար դու 
ի րա վունք նե րը, ժո ղովր դա վա րութ յու նը 
եւ լավ կա ռա վա րու մը»: 2000թ. դեկ-

տեմ բե րի 7-ին ըն դուն ված՝ Հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րի մա սին Եվ րո պա կան 
միութ յան խար տիա յի 41-րդ հոդ վա ծում 
ամ րագր ված է լավ կա ռա վար ման ի րա-
վուն քը: ՀՀ բա րե փոխ ված Սահ մա նադ-
րութ յան 50-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է 
պատ շաճ վար չա րա րութ յան ի րա վուն քը:

Պետք է փաս տել, որ Հա յաս տա նում 
պե տա կան կա ռա վար ման եւ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գե րը 
թեր զար գա ցած են եւ չեն հա մա պա տաս-
խա նում լավ կա ռա վար ման չա փա նիշ նե-
րին, ուս տի պա տա հա կան չէ, որ մի ջազ-
գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը Հա յաս-
տա նի առ ջեւ ա նընդ հատ բարձ րաց նում 
են այդ խնդի րը: Լավ կա ռա վար ման 
սկզբուն քի ներդ նու մը եւ կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րը նաեւ «Ա րե ւել յան գոր ծըն-
կե րութ յան» ծրագ րի պա հանջ նե րից են:

Կո ռուպ ցիա յի կան խար գե լու մը 
կամ բա ցա ռու մը նաեւ բա րեխղ ճութ-
յան (անգ լե րեն՝ Integrity) հիմ նա րար 
սկզբունք նե րից է: «Ին թեգ րի թի էք շըն» 
մի ջազ գա յին ոչ կա ռա վա րա կան կազ-
մա կեր պութ յան բնո րոշ մամբ՝ բա րեխղ-
ճութ յան սկզբունք ներն են. հաշ վետ վո-
ղա կա նութ յու նը, ար հես տա վար ժութ յու-
նը, է թի կա յի կա նոն նե րի պահ պա նու մը 
եւ կո ռուպ ցիա յի կան խար գե լու մը կամ 
բա ցա ռու մը: Բա րեխղ ճութ յան այս հա-
մա կար գը հիմն վում է հե տեւ յալ սյու-
նե րի վրա. վե րա բեր մունք, ար ժեք ներ, 
հմտութ յուն ներ, վար քա գիծ եւ գի տե լիք: 

Լավ կա ռա վա րումն ու բա րեխղ ճութ-
յու նը փոխլ րաց նում են միմ յանց, սա կայն 
ա ռա ջինն ա վե լի շատ վե րա բե րում է պե-
տա կան եւ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար-
ման մար մին նե րին, իսկ երկ րոր դը պետք 
է ներդր վի ցան կա ցած կազ մա կեր պութ-
յու նում՝ ան կախ իր գոր ծու նեութ յան 
ո լոր տից, կար գա վի ճա կից, սե փա կա-
նութ յան եւ կազ մա կեր պաի րա վա կան 
ձե ւից:

«Թ րանս փա րեն սի ին թեր նեյշնլ» եւ 
«Ին թեգ րի թի էք շըն» մի ջազ գա յին ոչ կա-
ռա վա րա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի 
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կող մից մշակ վել է Բա րեխղ ճութ յան ազ-
գա յին հա մա կար գը, ո րը ներ կա յաց վում 
է ստո րեւ: Այս «տա ճա րը», ըստ էութ յան, 
պե տութ յունն է: Ն րա կա յու նութ յունն 
ու զար գա ցա ծութ յու նը, նրա նում ի րա-
վուն քի գե րա կա յութ յան առ կա յութ յու նը 
կախ ված են բո լոր սյու նե րի ամ րութ-
յու նից: Ե թե սյու նե րից ո րե ւէ մե կը բա-
ցա կա յում է կամ մյուս նե րի հա մե մատ 
ա վե լի թույլ է, ա պա այս կա ռուց վածքն 
ա մուր չի լի նի եւ թե քութ յուն կու նե նա: 
Ինչ պես տես նում ենք, այս կա ռույ ցի 
հեն քը քա ղա քա ցի նե րի ի րա զեկ վա ծութ-
յունն է եւ հան րութ յան ար ժեք նե րը: 

Շա տե րը կո ռուպ ցիան դի տար կում 
են, որ պես սո ցիա լա կան հի վան դութ-
յուն, ո րի դեմ պայ քարն ինք նան պա տակ 
է: Սա կայն, մեր դի տարկ մամբ, կո ռուպ-
ցիան վատ հան րա յին կա ռա վար ման, 
պե տութ յան ցածր տնտե սա կան եւ սո-
ցիա լա կան զար գա ցա ծութ յան, հա սա-
րա կութ յան ցածր ի րա վա կան մշա կույ թի 
հե տե ւանք է:

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում հսկա-
յա կան նվա ճում ներ ար ձա նագ րած երկր-
նե րի՝ Սին գա պուր, Հա րա վա յին Կո րեա, 
Հոնգ Կոնգ եւ այլք, փոր ձը վկա յում է, 
որ այն տեղ գերն պա տակ է հան դի սա ցել 
պե տութ յան տնտե սա կան զար գա ցու մը, 
եւ կո ռուպ ցիան դիտ վել է իբ րեւ զար-
գաց ման գոր ծըն թա ցի խո չըն դոտ:

Մեր հա մոզ մամբ՝ հա սա րա կութ յու-
նում չի կա րող լի նել բարձր ի րա վա կան 
մշա կույթ, ե թե ցածր է կեն ցա ղա յին մշա-
կույ թը: Ցա վոք սրտի, մե զա նում կեն ցա-
ղա յին մշա կույ թը բա վա կան ցածր է: Պա-
տու հա նից աղբ նե տող, սե փա կան շեն քի 
շքա մուտ քը կամ վե րե լա կը աղ տո տող, 
բնութ յան գրկում խնջույ քից հե տո աղ բը 
չհա վա քող, ե կե ղե ցու կամ շեն քի պա տին 
գրա ռում ներ կա տա րող մար դը չի կա րող 
հար գել Սահ մա նադ րութ յու նը, օ րեն քը 
եւ մար դու ի րա վունք նե րը: Պե տութ յու-
նը՝ կրթա կան հա մա կար գում հա մա պա-
տաս խան կրթա կան ծրագ րեր նե րա ռե-
լով եւ պատ ժիչ մի ջոց նե րի կի րառ մամբ, 
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ՄԱՐԱՏ ԱՏՈՎՄՅԱՆ

պետք է նպաս տի հա սա րա կութ յու նում 
ինչ պես կեն ցա ղա յին, այն պես էլ ի րա վա-
կան մշա կույ թի ձե ւա վոր մա նը:

 
Կո ռուպ ցիան հան գեց նում է բազ մա-

թիվ բա ցա սա կան հե տե ւանք նե րի.
	պե տա կան մի ջոց նե րի եւ ռե սուրս նե-

րի ա նարդ յու նա վետ բաշ խում եւ ի րա-
ցում,

	ցածր հար կա հա վա քութ յուն,
	առ հա սա րակ պե տա կան ա պա րա տի 

գոր ծու նեութ յան արդ յու նա վե տութ-
յան ան կում,

	փոքր եւ մի ջին բիզ նե սի սնան կա ցում,
	սո ցիա լա կան ան հա վա սա րութ յան 

աճ,
	կազ մա կերպ ված հան ցա վո րութ յան 

հզո րա ցում/մար դու ան պաշտ պան վա-
ծութ յուն,

	իշ խա նութ յան քա ղա քա կան լե գի տի-
մութ յան նվա զում,

	պե տութ յան անվ տան գութ յան հիմ քե-
րի քայ քա յում,

	հա սա րա կութ յան բա րո յազր կում,
	տնտե սութ յան մեջ ներդ րում նե րի 

նվա զում, տնտե սա կան ա ճի դան դա-
ղում:

Կո ռուպ ցիա յի ա ռա ջաց մա նը նպաս-
տում են մի շարք դրդա պատ ճառ ներ, 
ո րոն ցից են. 
	օ րենսդ րութ յան ան կա տա րութ յու նը,
	հա սա րա կութ յան ցածր ի րա վա կան 

մշա կույ թը, 
	պաշ տոն յա նե րի ան բա վա րար մաս-

նա գի տա կան ո րա կա վո րու մը,
	պե տա կան ա պա րա տի ինս տի տու-

ցիո նալ թեր զար գա ցա ծութ յու նը, 
	պե տութ յան նկատ մամբ թույլ հա սա-

րա կա կան վե րահս կո ղութ յու նը, 
	աշ խա տան քի ցածր վար ձատ րութ յու-

նը, 
	տնտե սութ յան պե տա կան կա ռա վա-

րու մը, 
	ա նա զատ տնտե սութ յու նը/մե նաշ-

նորհ նե րը, 

	տնտե սա կան եւ քա ղա քա կան ան կա-
յու նութ յու նը/սղա ճը, 

	տնտե սա կան զար գաց ման ցածր մա-
կար դա կը, 

	ա վան դույթ նե րը: 

Կո ռուպ ցիան բարդ սո ցիա լա կան, 
պատ մա կա նո րեն ձե ւա վոր ված ե րե ւույթ 
է, հա սա րա կութ յան եւ հա սա րա կա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի ծնունդ: Ն րա այս 
կամ այն դրսե ւո րում նե րը առ կա են ե ղել 
հնա գույն ժա մա նակ նե րից: Դ րա պատ-
մա կան ա կունք նե րը, հա վա նա բար, 
սկիզբ են առ նում բա րե հաճ մո տեց ման 
ար ժա նա նա լու նպա տա կով նվեր ներ 
մա տու ցե լու սո վո րույ թից: Թանկ նվե րը 
տար բե րում էր մար դուն այլ խնդրող նե-
րից եւ նպաս տում էր, որ նրա խնդրան-
քը բա վա րար վի: Ուս տի նախ նա դար յան 
հա սա րա կութ յուն նե րում քրմին կամ 
ցե ղա պե տին վար ձի վճա րու մը սո վո-
րա կան էր: Պե տա կան կա ռա վար ման 
հա մա կար գի բար դաց մա նը եւ կենտ րո-
նաց ված իշ խա նութ յան ամ րապնդ մա նը 
զու գա հեռ՝ ա ռա ջա ցան պե տա կան պաշ-
տոն յա ներ, ո րոնք պետք է աշ խա տեին 
սահ ման ված վար ձատ րութ յան դի մաց, 
սա կայն գործ նա կա նում պաշ տոն յա նե րը 
ձգտում էին, օգ տա գոր ծե լով ի րենց պաշ-
տո նա կան դիր քը, թաքն ված կեր պով 
ա վե լաց նել ի րենց ե կա մուտ նե րը:

Wikipedia.org հա մա ցան ցա յին հան-
րա գի տա րա նի հա մա ձայն՝ ա ռա ջին տի-
րա կա լը, ո րի մա սին պահ պան վել են 
տե ղե կութ յուն ներ՝ որ պես կո ռուպ ցիա յի 
դեմ պայ քա րո ղի, Լա ղաշ քա ղաք-պե-
տութ յան շու մե րա կան թա գա վոր Ու րու-
կա գի նան էր, ո րը կո ռուպ ցիա յի հա մար 
ցու ցադ րա կան եւ հա ճախ բա վա կան 
դա ժան պատ ժա մի ջոց ներ էր կի րա ռում: 
Սա կայն այդ ա մե նը չէր նվա զեց նում պե-
տա կան գու մար նե րի վատ նու մը՝ մանր 
չա փե րով, յու րա ցու մը եւ կա շա ռա կե-
րութ յու նը, ո րոնք զանգ վա ծա յին բնույթ 
էին կրում: Նույն աղբ յու րի հա մա ձայն՝ 
մ.թ.ա. 4-րդ դա րում Բ խա րա տա յի (Հնդ-
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կաս տան) նա խա րար նե րից մե կը Կաու-
տիլ յա կեղ ծան վամբ հրա պա րա կած իր 
«Արտ խա շաստ րա» աշ խա տութ յու նում 
նշում է, որ թա գա վո րի ու նեց ված քը թե-
կուզ փոքր ծա վալ նե րով չի կա րող չյու-
րաց վել նրանց կող մից, ով քեր տնօ րի-
նում են այն: 

Կո ռուպ ցիոն դրսե ւո րում նե րի ան թույ-
լատ րե լիութ յան վե րա բեր յալ բազ մա թիվ 
դրույթ ներ ամ րագր ված են նաեւ հայ 
ի րա վա կան հու շար ձան նե րում: Օ րի նակ՝ 
Գ րի գոր Լու սա վոր չին վե րագր վող կա-
նոն նե րում (301-325թթ.) ամ րագր ված 
է. «Ե թե քա հա նան կամ աշ խար հա կա նը 
կա շառք առ նի, թող Սի մոն կա խար դի 
ա նեծ քը վրան թափ վի, Հու դա յի կցորդ լի-
նի, նույն պես եւ Գէեզ բո րո տին»: Դա վիթ 
Ա լավ կաոր դու Կա նո նագր քի (1130թ.) 
97-րդ հոդ վա ծը նվիր ված է չար ա ռաջ-
նորդ նե րին եւ քա հա նա նե րին: Ներ սես 
Շ նոր հա լին իր « Թուղթ ընդ հան րա կան» 
աշ խա տութ յու նում (1166թ.), դի մե լով 
իշ խա նա վոր նե րին, ա սում է. «Ա նի րա-
վութ յամբ մի դա տեք ո րե ւէ մե կին, այլ 
ու րիշ դա տաս տան ա րեք, որ պես զի 
Աստ ված էլ ձեզ քաղց րութ յամբ դա տի 
եւ ոչ խստութ յամբ: Կա շառ քը, կող մե րից 
մե կին սի րե լը, ա տե լութ յունն ու ո խա կա-
լութ յու նը կամ ո րե ւէ մե կից սպաս վե լիք 
պա տի վը թող պատ ճառ չլի նեն, որ դա-
տի ժա մա նակ ա նի րա վին ար դա րաց նեք 
եւ ար դա րի ի րա վունք նե րը խե ղաթ յու-
րեք, որ պես զի սրանց պատ ճա ռով ձեր 
հո գի նե րը ար ժա նի չլի նեն Աստ ծո օ րի-
նաց ա նեծ քին»: Դա տա րան նե րի գոր ծու-
նեութ յա նը եւ դա տա վո րի կեց ված քին 
վե րա բե րող բա վա կան ա ռա ջա դեմ նոր-
մեր են ամ րագր վել նաեւ Մ խի թար Գո-
շի Դա տաս տա նագր քում (1184թ.): Ըստ 
Գո շի՝ դա տա րա նի նպա տա կը պետք 
է լի նի ար դա րութ յան բա ցա հայ տու մը, 
մարդ կանց մի ջից խռո վութ յու նը վե րաց-
նե լը, նրանց հա մե րաշ խեց նե լը, իսկ դա-
տա վո րը պետք է օժտ ված լի նի ե՛ւ տե-
սա կան գի տե լիք նե րով, ե՛ւ աշ խա տան քի 
փորձ ու նե նա, որ պես զի անս խալ վա րի 

դա տա կան գոր ծը: Դա տա վո րը պետք է 
չա փա հաս լի նի, գի տակ, ան կա շառ, որ-
պես զի սխալ ո րո շում չկա յաց նի եւ հա-
մար ձակ լի նի դա տա րա նում ու ար դար 
եւ այլն: Ըստ նրա՝ դա տա վա րութ յու նը 
պետք է ըն թա նա մրցակ ցա յին սկզբուն-
քով եւ վկա նե րի ներ կա յութ յամբ: Ար դար 
եւ ան կողմ նա կալ դա տա վա րութ յան վե-
րա բեր յալ դրույթ նե րը տեղ են գտել նաեւ 
Կի լի կիո Ս պա րա պետ Սմ բա տի Դա տաս-
տա նագր քում (1265թ.):

Կո ռուպ ցիան ու նի տասն յակ դրսե ւո-
րում ներ եւ ա նընդ հատ փո խա կերպ վում 
է՝ ստա նա լով տար բեր ձե ւեր: Այս պես՝ 
նախ նա դար յան հա սա րա կութ յու նում, 
մին չեւ պե տութ յան ա ռա ջա ցու մը, մար-
դիկ քրմին կամ ցե ղի ա ռաջ նոր դին «վե-
րա բեր մունք» ցու ցա բե րե լու մի ջո ցով 
փոր ձում էին բար յա ցա կամ հա րա բե-
րութ յուն ներ հաս տա տել նրա հետ, իսկ 
երբ ձե ւա վոր վե ցին պե տութ յուն նե րը եւ 
ա ռա ջա ցան պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րը, կո ռուպ ցիան՝ դառ նա լով 
ինս տի տու ցիո նալ ե րե ւույթ, ներ թա փան-
ցեց պե տա կան կա ռա վար ման հա մա-
կարգ, քա նի որ պե տա կան պաշ տոն յա-
նե րը հաս կա ցան, որ այդ ճա նա պար հով 
ի րենց վաս տա կած ե կա մուտն ա վե լի 
շատ է, քան օ րի նա կան վար ձատ րութ-
յու նը: 20-րդ դա րում, երբ ա ռա ջա ցան 
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն նե րը, 
ի հայտ ե կավ նոր ե րե ւույթ՝ մի ջազ գա յին 
կո ռուպ ցիա, ո րի մեջ սկսե ցին ներ քաշ-
վել մի ջազ գա յին կազ մա կե րութ յուն նե րի 
ո րոշ ներ կա յա ցու ցիչ ներ: 

Այս պես, օ րի նակ, խո զի գրի պի հա-
մա ճա րա կը կա րող է հա մար վել մեր 
ժա մա նակ նե րի ա մե նա խո շոր կո ռուպ-
ցիոն խար դա խութ յուն նե րից մե կը: Այդ 
եզ րա կա ցութ յան են ե կել դա նիա կան 
Information թեր թի լրագ րող նե րը՝ ու սում-
նա սի րե լով Ա ռող ջա պա հութ յան հա մաշ-
խար հա յին կազ մա կեր պութ յան (ԱՀԿ) 
փոր ձա գետ նե րի կա պերն ա ռա ջա տար 
դե ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րի հետ, 
ո րոնք հսկա յա կան մի ջոց ներ են աշ խա-
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տել այդ հի վան դութ յան դեմ դե ղա մի-
ջոց նե րի վա ճառ քից: Պարզ վել է, որ շատ 
գիտ նա կան ներ, ո րոնք աշ խա տել են ԱՀԿ 
տար բեր կո մի տե նե րում, թաքց րել են, որ 
գու մար ներ են ստա ցել ա ռա ջա տար դե-
ղա գոր ծա կան ըն կե րութ յուն նե րից:

Պար բե րա կա նը նշում է, որ հա մաշ-
խար հա յին տնտե սա կան ճգնա ժա մի 
հա մա պատ կե րին՝ խո զագ րի պի հետ 
կապ ված հա մաշ խար հա յին հիս տե րիա-
յի կա պակ ցութ յամբ դե ղա գոր ծա կան 
գոր ծա րան ներն աշ խա տում էին գրե թե 
շուր ջօր յա: Մինչ դեռ, ինչ պես ցույց է տա-
լիս պաշ տո նա կան վի ճա կագ րութ յու նը, 
A/H1N1 գրի պից մա հա ցած նե րի թի վը 
զգա լիո րեն ա վե լի ցածր էր, քան գրի-
պի «ա վան դա կան» դրսե ւո րում նե րից 
զո հե րի թի վը: Խո զի գրի պի նկատ մամբ 
աշ խար հի նման ու շադ րութ յու նը, ինչ-
պես նշում են դա նիա կան թեր թի կող մից 
հարց ված մաս նա գետ նե րը, ԱՀԿ փոր-
ձա գետ նե րի ի րա կա նաց րած գրա գետ 
PR-ար շա վի մեջ էր: Վեր ջին նե րից ո մանք 
աշ խա տում էին պատ վաս տան յութ ար-
տադ րող նե րի պատ վե րով: 

ԱՀԿ-ը խո զագ րի պը հա մա ճա րակ 
էր հայ տա րա րել կազ մա կեր պութ յան 
խորհր դա տու նե րի խմբի ճնշման տակ: 
Խում բը ղե կա վա րում էր հո լան դա ցի 
բժիշկ Ալ բերտ Օս տեր հաու սը: Հե տաքն-
նութ յու նը ցույց տվեց, որ այդ խորհր դա-
տու նե րի հիմ նա կան մա սը գու մար ներ էր 
ստա նում այդ հի վան դութ յան դեմ պատ-
վաս տան յութ ար տադ րող ըն կե րութ յուն-
նե րից: Մինչ դեռ ԱՀԿ խոս նակ Գ րե գո րի 
Խերթ լը՝ մեկ նա բա նե լով Information թեր-
թի հոդ վա ծը, նշել էր, որ անհ նար է հրա-
ժար վել ա ռա ջա տար հա մաշ խար հա յին 
փոր ձա գետ նե րի ծա ռա յութ յուն նե րից 
միայն այն պատ ճա ռով, որ նրանք ֆի-
նան սա պես շա հագրգռ ված են տար բեր 
հի վան դութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի այս 
կամ այն ռազ մա վա րութ յան ա ռաջ խա-
ղաց ման մեջ1:

Օս տեր հաու սը ոչ միայն կա պող օ ղակ 
էր մի ջազ գա յին ցան ցում, ո րը կո չում են 

«ֆար մա մա ֆիա», այ լեւ գրի պի հար ցե-
րով ԱՀԿ ա ռանց քա յին խորհր դա տու նե-
րից մեկն էր, ին չը ի րեն հնա րա վո րութ-
յուն էր տա լիս զգա լի մի ջոց ներ վաս տա-
կել: Խո զագ րի պի հետ այս պատ մութ յու-
նը մի քա նի մի լիարդ եվ րո է ար ժե ցել2:

Նշ վա ծը մի ջազ գա յին կո ռուպ ցիա յի 
միակ դեպ քը չէ: Կան նաեւ բազ մա թիվ 
այլ դրսե ւո րում ներ: Օ րի նակ՝ տա րի ներ 
ի վեր բարձ րա ձայն վում է, հատ կա պես 
Եվ րո պա յի խորհր դի խորհր դա րա նա-
կան վե հա ժո ղո վում եւ Եվ րա խորհր դա-
րա նում, Ադր բե ջա նի վա րած «խա վիա-
րա յին դի վա նա գի տութ յան» մա սին, երբ 
այդ երկ րի իշ խա նութ յուն նե րը տար բեր 
ե ղա նակ նե րով «վե րա բեր մունք» են 
ցույց տա լիս Վե հա ժո ղո վի եւ Խորհր դա-
րա նի տար բեր պաշ տոն յա նե րի, որ պես-
զի վեր ջին ներս ադր բե ջա նա մետ եւ հա-
կա հայ դիր քո րո շում ցու ցա բե րեն: 

Կո ռուպ ցիա յի դեմ արդ յու նա վետ 
պայ քա րին խո չըն դո տում են մի շարք 
կարծ րա տի պեր: Այս պես՝ հա սա րա կութ-
յան լայն շեր տե րում առ կա է այն կարծ-
րա տի պը, որ կո ռուպ ցիան հաղ թա հա րել 
անհ նար է, որ այն բնա կան եւ շատ դեպ-
քե րում նույ նիսկ օգ տա կար ե րե ւույթ է: 
Սա փա կու ղի տա նող մո տե ցում է: Այն 
վե րաց նում է այդ ե րե ւույ թին ո րե ւէ ձե-
ւով հա կազ դե լու ցան կութ յու նը: Կո ռուպ-
ցիա յի դեմ պայ քա րի մի շարք երկր նե րի 
փոր ձը ցույց է տա լիս, որ դրա դեմ կա րե-
լի է շատ արդ յու նա վետ պայ քա րել: Մ յուս 
կարծ րա տի պը վե րա բե րում է նրան, որ 
աշ խա տա վար ձի կտրուկ բարձ րա ցու մը 
կնպաս տի կո ռուպ ցիա յի հաղ թա հար-
մա նը: Ան շուշտ, աշ խա տան քի բարձր 
վար ձատ րութ յու նը կա րող է ո րոշ չա փով 
նպաս տել կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կի 
նվա զեց մա նը, սա կայն դա, առ հա սա-
րակ, կո ռուպ ցիա յից զերծ մնա լու ե րաշ-
խիք չէ: Նույ նիսկ բարձր աշ խա տա վարձ 
ստա ցող մի ջազ գա յին պաշ տոն յա նե րը 
եր բեմն չեն դի մա նում գայ թակ ղութ յա նը:

Մեկ այլ կարծ րա տի պի հա մա ձայն՝ 
կո ռուպ ցիան կա րե լի է հաղ թա հա րել 
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միայն ժո ղովր դա վա րութ յան պայ ման-
նե րում: Վեր լու ծութ յու նը ցույց է տա լիս, 
որ կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան 
հա մա կար գը նույն պես հու սա լի ե րաշ-
խիք չէ: Ի տա լիա յի Հան րա պե տութ յունն, 
օ րի նակ, լի նե լով ժո ղովր դա վա րա կան 
եր կիր, ԵՄ ա մե նա կո ռում պաց ված պե-
տութ յուն նե րից է: Հա կա ռակ դրան՝ Սին-
գա պուրն ավ տո րի տար պե տութ յուն է, 
սա կայն այն տեղ կո ռուպ ցիան գրե թե բա-
ցա կա յում է: «Թ րանս փա րեն սի ին թեր-
նեյշնլ» մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յան 
հրա պա րա կած՝ կո ռուպ ցիա յի ըն կալ ման 
հա մաթ վի հա մա ձայն՝ 2016թ. 176 երկր-
նե րի շար քում Ի տա լիան զբա ղեց նում է 
60-րդ տե ղը, իսկ Սին գա պու րը՝ 7-րդ: 

Ա սում են նաեւ, թե կո ռուպ ցիա յի դեմ 
կա րե լի է պայ քա րել միայն դա ժան մե-
թոդ նե րով: Մինչ դեռ Չի նաս տա նի փոր-
ձը հա կա ռակն է ա պա ցու ցում: Այս պես՝ 
լրատ վա մի ջոց նե րի տե ղե կութ յուն նե րով՝ 
2000թ.-ից մին չեւ 2009-ը Չի նաս տա-
նում կո ռուպ ցիա յի հա մար գնդա կա-
հար վել է շուրջ 10.000 պե տա կան պաշ-
տոն յա, իսկ մոտ 120.000 պաշ տոն յա 
դա տա պարտ վել է 10-20 տար վա ա զա-
տազրկ ման3: Չի նաս տա նում աղմ կա հա-
րույց կո ռուպ ցիոն բա ցա հայ տում նե րը, 
այդ թվում եւ բարձ րաս տի ճան պաշ-
տոն յա նե րի շրջա նում, շա րու նակ վում է 
մին չեւ օրս: Այդ երկ րում պար բե րա բար 
ո րո տում են բա վա կան մեծ կո ռուպ ցիոն 
սկան դալ ներ: «Թ րանս փա րեն սի ին թեր-
նեյշնլ»-ի տե ղե կութ յուն նե րով՝ 2016թ. 
Չի նաս տա նը զբա ղեց րել է 79-րդ տե ղը4: 
Ինչ պես տես նում ենք, նույ նիսկ գնդա կա-
հա րութ յան, եր կա րա տեւ ա զա տազրկ-
ման, գույ քի բռնագ րավ ման հե ռան կա րը 
զերծ չի պա հում պաշ տոն յա նե րին կո-
ռուպ ցիա յից:

Կու զեինք նշել շատ տա րած ված եւս 
մեկ հա սա րա կա կան մո տեց ման մա սին: 
Պայ մա նա կա նո րեն ան վա նենք այն. «Առ-
հա սա րակ կո ռուպ ցիան չա րիք է, բայց 
ըն դու նե լի է, երբ վե րա բե րում է ինձ»: 
Պաշ տոն յա նե րից ո մանք պաշ տո նա պես 

խիստ քննա դա տում են կո ռուպ ցիան, 
բայց գործ նա կա նում չեն հրա ժար վում 
դրա նից, իսկ շատ քա ղա քա ցի ներ՝ կողմ 
ար տա հայտ վե լով ան կախ եւ ար դար 
դա տա կան հա մա կար գին, դա տա վո-
րի վրա ներ գոր ծութ յան ե ղա նակ ներ են 
փնտրում, երբ ան ձամբ ի րենց գոր ծը 
հայտն վում է դա տա րա նում: 

Ինչ պես նշե ցինք, կո ռուպ ցիան դա-
րե րից ե կող սո ցիա լա կան ե րե ւույթ է եւ 
մարդ կութ յան պատ մութ յան բո լոր փու-
լե րում մշակ վել ու ի րա կա նաց վել են այդ 
ա րա տի դեմ պայ քա րի մե խա նիզմ ներ 
(պատ ժի դա ժան մե թոդ նե րի կի րա ռում, 
խիստ հա կա կո ռուպ ցիոն օ րենք նե րի ըն-
դու նում եւ այլն): Սա կայն փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ միայն պայ քա րի հա մա լիր 
մի ջոց նե րի կի րառ ման արդ յուն քում է 
հնա րա վոր հաս նել շո շա փե լի արդ յունք-
նե րի: Դ րանք են՝ քա ղա քա կան կամ քի 
առ կա յութ յու նը, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ-
քա րի քրեաի րա վա կան, վար չաի րա վա-
կան, քա ղա քա ցիաի րա վա կան եւ կար-
գա պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան 
մի ջոց նե րի զու գակ ցու մը, օ րենսդ րութ-
յան ա նընդ հատ կա տա րե լա գոր ծու մը, 
ազ գաբ նակ չութ յան ի րա վա կան գրա գի-
տութ յան եւ սո ցիա լա կան ա պա հով վա-
ծութ յան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, 
իշ խա նութ յան նկատ մամբ հան րա յին 
վե րահս կո ղութ յու նը, պե տա կան մար-
մին նե րում ներ քին հսկո ղութ յու նը, ան-
կախ ու ու նի վեր սալ հա կա կո ռուպ ցիոն 
մարմ նի ստեղ ծու մը, ա պօ րի նի հարս-
տաց ման քրեա կա նա ցու մը, պաշ տոն յա-
նե րի եւ նրանց հետ փոխ կա պակց ված 
ան ձանց գույ քի, ե կա մուտ նե րի ու ծախ-
սե րի պար տա դիր հայ տա րա րագ րու մը, 
հա կա կո ռուպ ցիոն կրթութ յու նը, հա սա-
րա կութ յան մեջ հա կա կո ռուպ ցիոն մտա-
ծե լա կեր պի ձե ւա վո րու մը եւ այլն: 

Դժ վար է գե րագ նա հա տել կո ռուպ-
ցիա յի դեմ պայ քա րի քրեաի րա վա կան 
մե թո դը, սա կայն կա րե ւոր է ոչ միայն 
ա զա տազրկ ման ժամ կե տը, այ լեւ նրա 
ան խու սա փե լիութ յու նը: 
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Պայ քա րի զի նա նո ցում կա րե ւոր նշա-
նա կութ յուն ու նեն նաեւ հե տեւ յալ եր կու 
գոր ծիք նե րը.

1. Կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծութ յամբ 
ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան 
ան ձին, հա մայն քին կամ պե տութ յա նը 
պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը:

2. Կո ռուպ ցիոն գոր ծու նեութ յան արդ-
յուն քում ձեռք բեր ված գույ քի պար-
տա դիր բռնագ րա վու մը օ րի նա կան 
դա տավճ ռի հի ման վրա: Տվ յալ մի ջո ցը 
զգա լիո րեն կկան խար գե լի հան ցան քը: 
Մի բան է, երբ կո ռուպ ցիա յի հա մար դա-
տա պարտ ված ան ձը պա տի ժը կրե լուց 
հե տո վե րա դառ նում է շքեղ ա ռանձ նա-
տանն ապ րող ըն տա նի քի գիր կը, եւ մեկ 
այլ բան՝ երբ պե տութ յու նը նրան են թար-
կել է ա զա տազրկ ման, իսկ բռնագ րավ-
ված տա նը բնա կեց րել, ա սենք, թա փա-
ռաշր ջիկ ե րե խա նե րի: 

Պե տա կան մար մին նե րի ներ սում 
հսկո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը շատ կա-
րե ւոր է պե տա կան պաշ տոն յա նե րի եւ 
ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րի բա րե խիղճ աշ խա տան քի ա պա-
հով ման հա մար: Ներ քին հսկո ղութ յան 
ստո րա բա ժա նում նե րը պետք է ան կախ 
ու ա նա չառ լի նեն, օ պե րա տիվ ար ձա-
գան քեն աշ խա տա կից նե րի ա պօ րի նի 
գոր ծո ղութ յուն նե րին կամ ան գոր ծութ-
յա նը վե րա բե րող բո ղոք նե րին եւ օ րեն-
քի կամ է թի կա յի նոր մե րի խախ տում ներ 
ար ձա նագ րե լու դեպ քում, պա տիժ կի-
րա ռեն նրանց նկատ մամբ: Պե տութ յու նը 
պար տա վոր է ա պա հո վել կո ռուպ ցիոն 
հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վկա նե րի ու 
դրանց մա սին հայտ նող նե րի անվ տան-
գութ յու նը: 

Կր թա կան, դաս տիա րակ չա կան մի-
ջոց նե րի կի րա ռու մը ոչ պա կաս կա րե ւոր 
է, քան՝ կո ռուպ ցիա յի հա մար ի րա վա-
կան ներ գոր ծութ յան մի ջոց նե րի նը: Պե-
տութ յու նը, հա կա կո ռուպ ցիոն կրթութ-
յան եւ քա րոզ չա մի ջոց նե րով պետք է 
հա սա րա կութ յու նում ձե ւա վո րի հա կա-
կո ռուպ ցիոն մտա ծե լա կերպ, ա տե լութ-

յուն կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ: Սին գա-
պու րում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի 
կա րե ւո րա գույն ձեռք բե րում նե րից մե կը 
կո ռուպ ցիա յի նկատ մամբ քա ղա քա ցի-
նե րի ա տե լութ յունն է: Այդ երկ րում կո-
ռուպ ցիան նույն պի սի ստոր ու ա մո թա-
լի հան ցա գոր ծութ յուն է, ինչ պի սիք են 
ման կապղ ծութ յու նը, բռնա բա րութ յու նը, 
սպա նութ յու նը եւ այլն: Հենց դա է դրդել 
կո ռուպ ցիոն զան ցանք գոր ծած՝ Զար-
գաց ման նախ կին նա խա րար Թե Չին 
Վա նին 1986 թվա կա նին ինք նաս պա-
նութ յուն գոր ծել, իսկ իր կնոջն ու դստե-
րը՝ ընդ միշտ հե ռա նալ երկ րից: 

Այս կա պակ ցութ յամբ տե ղին է հի շա-
տա կել Սին գա պու րի նախ կին վար չա-
պետ Լի Կ վան Յո ւի խոս քը, ո րը մի ա ռի-
թով նշել է, որ ա մե նահ զոր զսպող գոր-
ծո նը հա սա րա կա կան կար ծիքն է, ո րը 
պար սա վում ու դա տա պար տում է կո-
ռում պաց ված ան ձանց, այս պես ա սած, 
վե րա բեր մուն քը, ո րը կո ռուպ ցիան 
ա նըն դու նե լի է դարձ նում է այն քա նով, 
որ նրա թո ղած բի ծը չի կա րող մաքր վել 
ա զա տազրկ ման կրմամբ: 

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում զգա-
լի դեր է պատ կա նում պե տութ յա նը, 
սա կայն անգ նա հա տե լիո րեն կա րե ւոր 
է նաեւ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա-
կութ յան դե րա կա տա րու մը, ո րը պետք 
է լրագ րո ղա կան հե տաքն նութ յուն նե րի, 
մո նի թո րին գի եւ աու դի տի մի ջո ցով վե-
րահս կի պե տա կան ու տե ղա կան ինք-
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պաշ տո-
նա տար ան ձանց գոր ծու նեութ յու նը: Քա-
ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան ինս տի-
տուտ նե րը պետք է նույն պես ա ջակ ցեն 
երկ րում օ րենսդ րա կան եւ ինս տի տու-
ցիո նալ բա րե փո խում նե րի ի րա կա-
նաց մա նը, հնա րա վո րութ յան դեպ քում 
անվ ճար ի րա վա բա նա կան օգ նութ յուն 
ցու ցա բե րեն հա սա րա կութ յան լայն շեր-
տե րին, բարձ րաց նեն քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա զեկ վա ծութ յան աս տի ճա նը: 

Միայն հա մա լիր մի ջոց նե րով եւ հան-
րա յին ա մե նաակ տիվ մաս նակ ցութ յամբ 
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է հնա րա վոր արդ յու նա վետ պայ քար 
մղել սո ցիա լա կան այդ չա րի քի դեմ, ո րը 
կոչ վում է կո ռուպ ցիա:

ՀՂՈՒՄՆԵՐ
 

1 Экс пе ртов  ВОЗ,  р аз вер нув ших все ми рн-
ую бор ьбу со свиным гриппо м, подозре-
вают 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/cor-
ruption_perceptions_index_201   6

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 be-
havior and decomposition. Despite the 
fact that corruption is a historical phe-
nomenon, the understanding of cor-
ruption formulated relatively recently.  
Essentially, any international legal act 
does not give unique and universal defini-
tion of corruption. However, if we summa-
rize 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 

administration, low level of economic de-
velopment 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 citi-
zens 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 de-
velopment of the country. The corruption 
was perceived as one of the major barri-
ers on this way. 

The corruption has originated in prehis-
toric 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, improve-
ment of the legislation, increasing of legal 
literacy of population and social welfare 
of the citizens, control of the society un-
der state, control within state institutions, 
establishment of universal independent 
anti-corruption agency, criminalization of 
the Illicit enrichment, breeding of anti-cor-
ruption 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 cor-
ruption.
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Марат Атовмян

Воздействие коррупции на различ-
ные сферы общественной жизни

Термин коррупция происходит от ла-
тинского слова «corruptio», что означает 
моральную деградацию, аморальное по-
ведение и разложение. Несмотря на то, 
что коррупция является историческим 
явлением, понимание коррупции сфор-
мировалось сравнительно недавно.

По существу, никакой международ-
но-правовой акт не дает однозначное и 
универсальное определение коррупции. 
Тем не менее, если обобщить опреде-
ления коррупции, данные различными 
международными организациями, уче-
ными и экспертами, коррупция может 
быть определена как злоупотребление 
служебным положением в целях личной 
выгоды.

Многие рассматривают коррупцию 
как социальную болезнь, борьба с ко-
торой является самоцелью. Однако 
коррупция является следствием ненад-
лежащего государственного и муници-
пального 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 ор-
ганов, традиций и т.д. Опыт стран (Син-
гапур, Южная Корея, Гонконг и т.д.), 
которые имеют огромный положитель-
ный опыт в борьбе с коррупцией, пока-
зывает, что в этих странах самоцелью 
было экономическое развитие страны, а 
коррупция воспринималась как один из 
главных барьеров на пути к этому.

Коррупция возникла в доисториче-
ские времена и с тех пор разрабатыва-
ются и применяются различные методы 
борьбы с ней (жестокие методы наказа-
ния, принятие законов по борьбе с кор-
рупцией и т.д.). Тем не менее, практи-
ка показывает, что только применение 
комплексных мер по борьбе с корруп-
цией может дать ощутимые результаты. 
Это наличие политической воли руко-
водства страны, сочетание уголовно-
правового, административно-правового, 
гражданско-правового, дисциплинарно-
го методов борьбы с коррупцией, совер-
шенствование законодательства, повы-
шение правовой грамотности населения 
и уровня социальной обеспеченности 
граждан, контроль общества над госу-
дарством, внутренний контроль в госу-
дарственных учреждениях, создание 
универсального независимого органа 
по борьбе с коррупцией, криминализа-
ция незаконного обогащения, формиро-
вание антикоррупционного мышления в 
обществе и т.д.

Только применением комплексных 
мер и при самом активном участии 
гражданского общества, можно эф-
фективно бороться с социальным злом 
под названием коррупция.
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ՀԱՄԼԵՏ ԶԱՔԱՐՅԱՆ
Հու մա նի տար գի տութ յուն նե րի ռու

սաս տան յան ա կա դե միա յի ա կա դե մի
կոս, պրո ֆե սոր, լրագ րող նե րի մի ջազ
գա յին միութ յան ան դամ

Զ բաղ վա ծութ յու նը կա րե ւոր սո ցիալ-
տնտե սա կան հաս կա ցութ յուն է: Որ քան 
բարձր է հան րա յին տնտե սութ յան մեջ 
բնակ չութ յան զբաղ վա ծութ յան աս տի-
ճա նը, այն քան մեծ է ազ գա յին ե կամ-
տի ծա վա լը եւ բարձր՝ ժո ղովր դա կան 
սպառ ման մա կար դա կը: Պե տութ յու նը 
մշտա պես ձգտում է ա վե լաց նել հան-
րա յին տնտե սութ յան մեջ զբաղ ված նե-
րի թվա քա նա կը՝ ի հա շիվ տնա յին եւ 
անձ նա կան օ ժան դակ տնտե սութ յու նում 
զբաղ ված նե րի ներգ րավ ման, բարձ րաց-
նե լով աշ խա տան քա յին պա շա րա մի ջոց-
նե րի օգ տա գործ ման արդ յու նա վե տութ-
յու նը:

Զ բաղ վա ծութ յու նը չպետք է պատ-
կե րաց նել որ պես հան րո րեն օգ տա կար 
աշ խա տան քով զբաղ ված նե րի պարզ 
թվա բա նա կան գու մար: Ո րա կա կան 
տե սանկ յու նից այն ար դեն ռա ցիո նալ 
զբաղ վա ծութ յուն է եւ պի տի հա մա պա-
տաս խա նի հա սա րա կութ յան ու ան հա-

տի շա հե րին եւ չհան գեց նի հան րա յին 
աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յան 
ա ճի անկ մա նը: Զ բաղ վա ծութ յունն ու-
նի իր ի րաց ման եր կու ո լորտ` հան րա յին 
աշ խա տան քի եւ տնա յին ու անձ նա կան 
օ ժան դակ տնտե սութ յան: Իսկ ռա ցիո-
նալ զբաղ վա ծութ յուն ա սե լով՝ նկա տի 
ու նենք ե՛ւ լրիվ զբաղ վա ծութ յու նը, ե՛ւ 
զբաղ ված նե րի աշ խա տան քի արդ յու նա-
վետ կի րա ռու մը:

Այս պի սով՝ ռա ցիո նալ զբաղ վա ծութ-
յու նը լրիվ զբաղ վա ծութ յան հա մե մատ 
ա վե լի լայն հաս կա ցութ յուն է: Իսկ բնակ-
չութ յան զբաղ վա ծութ յան հե տա գա ռա-
ցիո նա լաց ման խնդիր նե րը պա հան ջում 
են հե տա գա յում եւս վա րել բնակ չութ-
յան զբաղ վա ծութ յան գի տա կա նո րեն 
հիմ նա վոր ված քա ղա քա կա նութ յուն, 
խո րութ յամբ ու սում նա սի րել աշ խա-
տան քա յին պա շա րա մի ջոց նե րի օգ տա-
գործ ման, բաշխ ման ու վե րա բաշխ ման 
օ րի նա չա փութ յուն նե րը:

 Զ բաղ վա ծութ յան հիմ նախնդ րի ար-
ծարծ ման ա կունք նե րում կանգ նած են 
ե ղել մեծ մտա ծող ներ Վիլ յամ Պետ տին 
եւ Ա դամ Ս մի թը:

Հե տա գա տա րի նե րին այդ խնդի-
րը գտնվեց նաեւ Դա վիթ Ռի կար դո յի, 
ա պաեւ Մալ թու սի ու շադ րութ յան կենտ-
րո նում: Սա կայն Կարլ Մարքսն ա ռա-
ջինն էր, որ գի տա կան հիմ քե րի վրա 
դրեց բնակ չութ յան հիմ նախն դիր նե րի 
մեկ նա բա նու մը, ցույց տվեց գոր ծազր-
կութ յան ա ռա ջաց ման բուն պատ ճառ նե-
րը՝ ընդգ ծե լով, որ սո ցիա լա կան այդ սուր 
ե րե ւույ թը հենց կա պի տա լիս տա կան ար-
տադ րութ յան հե տե ւանքն է: Հե տա գա-
յում տնտե սա գի տա կան գրա կա նութ յան 
մեջ «Զ բաղ վա ծութ յուն» եզ րույ թը հաս-
տա տուն կեր պով քա ղա քա ցիութ յուն 
ստա ցավ:

Զբաղվածություն. հիմնահարցեր, խորհրդածություններ
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Զ բաղ վա ծութ յու նը մարդ կանց մի ջեւ 
ար տադ րա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
ձեւ է` հա վա քա կան աշ խա տո ղին ար-
տադ րութ յան մի ջոց նե րի հետ միա վո րե-
լու եւ աշ խա տան քի ըն թաց քին մաս նա-
կից դարձ նե լու ե ղա նակ:

Ներ կա յումս զբաղ վա ծութ յան տնտե-
սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի զար գա-
ցումն իր ի րա վա բա նա կան հաս տա-
տումն է ստա ցել «Զ բաղ վա ծութ յան մա-
սին» ՀՀ նոր օ րեն քում, որն ըն դուն վել է 
2013թ. դեկ տեմ բե րի 11-ին ՀՀ Ազ գա յին 
ժո ղո վի կող մից, եւ ո րը նա խա տե սում է 
մեր երկ րում զբաղ վա ծութ յան լիա կա-
տար բա րե լա վում, ար տադ րութ յան մեջ 
ի րա յին եւ անձ նա կան գոր ծոն նե րի օգ-
տա գործ ման բա րո յա կան ու նյու թա կան 
խթան նե րի ու ժե ղա ցում: Տվ յալ օ րեն-
քը կար գա վո րում է նաեւ բնակ չութ յան 
զբաղ վա ծութ յան խթան ման տնտե սա-
կան եւ կազ մա կերպ չա կան դրույթ ներն 
ու ի րա վա կան հիմ քե րը, սահ մա նում 
զբաղ վա ծութ յան բնա գա վա ռում քա-
ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ի րա ցու մը, 
պե տութ յան կող մից մա տուց վող ծա-
ռա յութ յուն նե րի տե սակ նե րը, գոր ծազր-
կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան ա ջակ-
ցութ յան ձե ւե րը, ինչ պես նաեւ պե տա-
կան-մաս նա վոր հա մա գոր ծակ ցութ յան 
ի րա վա կան հիմ քե րը:

Զ բաղ վա ծութ յան պե տա կան քա-
ղա քա կա նութ յու նը միտ ված է կա յուն 
զբաղ վա ծութ յան ա պա հով մա նը, անհ-
րա ժեշտ քա նա կի ու ո րա կի աշ խա տու-
ժի առ կա յութ յա նը եւ առ կա աշ խա տու ժի 
արդ յու նա վետ ի րաց ման ա պա հով մա-
նը: Ա ռանձ նա կի կա րե ւո րութ յուն ու նի 
աշ խա տանք փնտրող ան ձանց աշ խա-
տա շու կա յում անմր ցու նա կութ յան ո րո-
շար կումն ու արդ յու նա վետ նե րառ ման 
ա պա հո վու մը, ինչ պե սեւ ար ժա նա պա-
տիվ աշ խա տան քի մի ջազ գայ նո րեն ըն-
դուն ված չա փա նիշ նե րի ե րաշ խա վո-
րումն ու պայ ման նե րի հե տե ւո ղա կան 
ա պա հո վու մը: ՀՀ ի րա վա սու օ ղակ նե րը 
դրա նից զատ՝ մշա կում եւ ի րա կա նաց-

նում են աշ խա տու ժի ներ քին ու ար տա-
քին տե ղա շար ժի միաս նա կան կար գա-
վո րու մը կամ ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ-
ման ված կար գով եւ/կամ ՀՀ մի ջազ գա-
յին պայ մա նագ րե րով:

Զ բաղ վա ծութ յու նը տի պա կան զանգ-
վա ծա յին ու անհ րա ժեշտ հա րա բե րութ-
յուն է, ո րը զար գա նում ու հարս տա նում 
է հա սա րա կութ յան ար տադ րո ղա կան ու-
ժե րի զար գաց ման չա փով: Միայն մարդ-
կանց ակ տիվ, նպա տա կամղ ված գոր-
ծու նեութ յան շնոր հիվ հնա րա վոր կդառ-
նա կազ մա կերպ չա կան անհ րա ժեշտ 
մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նել աշ խա-
տան քի տե ղա վոր ման հիմ նախն դիր նե-
րի արդ յու նա վետ վճռման, ռա ցիո նալ 
զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման հա մար:

Զ բաղ վա ծութ յան քա ղա քա կա նութ-
յան նպա տա կը, այս պի սով, անհ րա ժեշտ 
քա նա կով ու ո րա կով աշ խա տու ժի պա-
հան ջար կի բա վա րար ման եւ առ կա աշ-
խա տու ժի ա ռա ջար կի արդ յու նա վետ 
ի րաց ման ա պա հո վումն է, ո րը նաեւ 
կա յուն տնտե սա կան ա ճի հիմ նա կան 
պայ ման նե րից է: Որ պես սո ցիա լա կան 
քա ղա քա կա նութ յան բա ղադ րիչ՝ դա 
միա ժա մա նակ ար ժա նա պա տիվ աշ-
խա տան քի մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված 
չա փա նիշ նե րի ե րաշ խա վո րումն է, մյուս 
կող մից՝ աշ խա տա շու կա յում անմր-
ցու նակ խմբե րի սահ մա նու մը եւ, ըստ 
ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րի, արդ յու նա-
վետ սեր տաճ ման ա պա հո վու մը:

Խորհր դա յին հա մա կար գում տնտե-
սութ յան կա ռա վա րու մը հիմն ված էր 
վար չահ րա մա յա կան ե ղա նակ նե րի վրա, 
իսկ պե տութ յունն ա մեն գնով ի րա կա-
նաց նում էր ե րաշ խա վոր ված զբաղ վա-
ծութ յան քա ղա քա կա նութ յուն: Աշ խա-
տան քը պար տա դիր էր աշ խա տան քա յին 
տա րի քի բո լոր աշ խա տու նակ մարդ կանց 
հա մար: Բու հե րի ու տեխ նի կում նե րի, 
ինչ պես նաեւ պրոֆ տե խու սում նա րան-
նե րի հա մար յա բո լոր շրջա նա վարտ ներն 
աշ խա տան քի էին տե ղա վոր վում պե տա-
կան ձեռ նար կութ յուն նե րում ու կազ մա-
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կեր պութ յուն նե րում: 1980-ա կան նե րին 
Հա յաս տա նի ԱՊԿ-ի հա մա կար գում եւս 
ստեղծ վե ցին աշ խա տան քի տե ղա վոր-
ման բյու րո ներ, ո րոնք զբաղ ված էին 
դպրոց նե րի շրջա նա վարտ նե րի հաշ վառ-
մամբ, մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 
տրա մադր մամբ, պրոֆ տե խու սում նա-
րան նե րի հա մար սո վո րող անձ նա կազ-
մի ա պա հով մամբ, մյուս միու թե նա կան 
հան րա պե տութ յուն նե րի հա մար աշ խա-
տու ժի հա վա քագր մամբ եւ այլն:

ՀՀ-ում աշ խա տա շու կա յի ձե ւա վոր-
ման կամ զբաղ վա ծութ յան պե տա կան 
կար գա վոր ման գոր ծըն թաց նե րի սկիզ-
բը պի տի հա մա րել 1992-19996 թվա-
կան նե րը, երբ ըն դուն վեց «Բ նակ չութ-
յան զբաղ վա ծութ յան մա սին» ՀՀ օ րեն-
քը, ո րի նպա տակն էր կա նո նա կար գել 
միու թե նա կան ար տադ րատն տե սա կան 
հա մա լի րից ան ջատ գոր ծե լու հրա մա յա-
կա նի առ ջեւ կանգ նած զբաղ վա ծութ յան 
ո լոր տի ի րա վա հա րա բե րութ յուն նե րը: 
Այլ կերպ ա սած՝ ՀՀ-ում սկիզբ դրվեց աշ-
խա տու ժի ա ռա ջար կի եւ պա հան ջար կի 
պե տա կան կար գա վոր ման գոր ծըն թաց-
նե րին:

Այդ շրջա նում աշ խա տա շու կա յում 
ի րա կա նաց ված ծրագ րե րը հիմ նա-
կա նում ու նե ցել են գոր ծա զուրկ նե րի 
սո ցիա լա կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ-
ման կողմ նո րո շում, եւ ի րա կա նաց վել 
է զբաղ վա ծութ յան կրա վո րա կան քա-
ղա քա կա նութ յուն, քա նի որ զբաղ վա-
ծութ յան պե տա կան ծրագ րե րին հատ-
կաց ված մի ջոց նե րը գրե թե ամ բող ջութ-
յամբ ծախս վում էին գոր ծազր կութ յան 
նպաստ եւ դրա մա կան օգ նութ յուն վճա-
րե լու հա մար: Դա, բնա կա նա բար, չէր 
կա րող հա մա հունչ լի նել տնտե սա կան 
զար գա ցում նե րի տրա մա բա նութ յա նը, 
քա նի որ այս ո լոր տում պա հանջ վում 
էր ակ տիվ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցում 
եւ սո ցիա լա կան պա սիվ քա ղա քա կա-
նութ յու նից ան ցում ակ տիվ քա ղա քա-
կա նութ յան: Հե տա գա շրջա նը՝ ընդ հուպ 
մին չեւ 2005 թվա կա նը, բնու թագր վում 

է որ պես զբաղ վա ծութ յան պե տա կան 
կար գա վոր ման հա մա կար գի հստա կեց-
ման ժա մա նակ, ո րի մեկ նար կը, ինչ պես 
նշվեց վե րը, տվեց «Բ նակ չու թայն զբաղ-
վա ծութ յան մա սին» ՀՀ նոր օ րեն քը:

Այդ տա րի նե րին զբաղ վա ծութ յան քա-
ղա քա կա նութ յունն ա ռա վե լա պես միտ-
ված էր գոր ծազր կութ յան ի րա կան մա-
կար դա կի բա ցա հայտ մա նը, զբաղ վա-
ծութ յան հա մա կար գի վերջ նա կան ձե ւա-
վոր մա նը, ինչ պե սեւ ի րա վա կան դաշ տի 
կա տա րե լա գործ մա նը, իսկ այ նու հե տեւ 
նաեւ զբաղ վա ծութ յան ակ տիվ քա ղա-
քա կա նութ յան ի րա կա նաց մա նը, մաս-
նա վո րա պես՝ թա փուր աշ խա տա տե ղե-
րի հա մալր մա նը, նոր աշ խա տա տե ղե րի 
ստեղծ մանն ա ջակ ցե լուն եւ գոր ծող աշ-
խա տա տե ղե րի պաշտ պա նութ յա նը:Աշ-
խա տա շու կա յի զար գաց ման հա ջորդ 
փու լը սկզբնա վոր վեց «Բ նակ չութ յան 
զբաղ վա ծութ յան եւ գոր ծազր կութ յան 
դեպ քում սո ցիա լա կան պաշտ պա նութ-
յան մա սին» 2006 թվա կա նի հուն վա րի 
1-ին ըն դուն ված օ րեն քում, ո րի նպա-
տակն աշ խա տան քի խրա խուս ման, 
զբաղ վա ծութ յան ա պա հով ման եւ գոր-
ծազր կութ յան դեպ քում սո ցիա լա կան 
գոր ծըն կե րութ յան սկզբունք նե րով ար-
դա րա ցի, սո ցիա լա կան քա ղա քա կա-
նութ յան ի րա կա նա ցումն էր:

2010 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 22-ին 
ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն ված 
վե րոնշ յալ օ րեն քում փո փո խութ յուն ներ 
եւ լրա ցում ներ կա տա րե լու մա սին ՀՀ 
օ րեն քի ըն դու նու մը պայ մա նա վոր ված 
էր աշ խա տա շու կա յում ակ տիվ ո րոշ նոր 
ծրագ րե րի ներդր ման ու գոր ծող ծրագ-
րե րի կա տա րե լա գործ ման անհ րա ժեշ-
տութ յամբ:

Ան ցու մա յին տա րի նե րին ոչ միայն 
զգա լիո րեն կրճատ վեց աշ խա տու ժի 
պա հան ջար կը եւ փոխ վեց տնտե սութ-
յան ճյու ղա յին կա ռուց ված քը, այ լեւ էա-
կան փո փո խութ յուն նե րի են թարկ վե ցին 
աշ խա տու ժին ներ կա յաց վող մաս նա գի-
տա կան պա հանջ նե րը:
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Պի տի նկա տել, որ Խորհր դա յին 
Միութ յան փլու զու մից հե տո Հա յաս տա-
նը բախ վեց սո ցիալ-տնտե սա կան, աշ-
խար հա քա ղա քա կան եւ ժո ղովր դագ րա-
կան բնույ թի տար բեր հիմ նախն դիր նե րի 
հետ: Սո ցիալ-քա ղա քա կան ու տնտե սա-
կան հա մա կար գե րի վե րա փո խում նե-
րի արդ յուն քում ի հայտ ե կան մինչ այդ 
ան հայտ սո ցիալ-տնտե սա կան այն պի սի 
խնդիր ներ, ինչ պի սիք են գոր ծազր կութ-
յունն ու աղ քա տութ յու նը: Գոր ծազր-
կութ յան բարձր մա կար դա կը` որ պես 
Հա յաս տա նի հա մար նախ կի նում հա-
մար յա թե ան հայտ սո ցիալ-տնտե սա կան 
խնդիր, ո րը միա ժա մա նակ աղ քա տութ-
յան ա ռա ջաց ման ու խո րաց ման կա րե-
ւոր գոր ծոն է, ի րո ղութ յուն դար ձավ Հա-
յաս տա նի բնակ չութ յան մի զգա լի մա սի 
հա մար: Երկ րում լայն տա րա ծում ստա-
ցավ աղ քա տութ յու նը, քա նի որ բնակ-
չութ յան ա ռա վել ակ տիվ ու բարձ րո րակ 
հատ վա ծի զանգ վա ծա յին ար տա գաղ թը 
դան դա ղեց րեց երկ րի զար գաց ման ըն-
թաց քը: Բ նակ չութ յան դան դաղ վե րար-
տադ րութ յու նը չէր ա պա հո վում ան գամ 
բա նա կի հա մար պա հանջ վող անձ նա-
կազ մի, կրթա կան ո լոր տի հա մար անհ-
րա ժեշտ սո վո րող նե րի թվա քա նակ՝ 
հան գեց նե լով կրթա կան հա մա կար գում 
թե՛ հաս տա տութ յուն նե րի, թե՛ աշ խա-
տող նե րի թվի կրճատ ման, նպաս տե լով 
գոր ծազր կութ յան ա ճին:

Ներ կա յումս հան րա պե տութ յու նում 
զբաղ ված նե րի թի վը կազ մում է 1 մլն. 
72 հա զար 600 մարդ: Բ նակ չութ յան 
թվա քա նա կի քա ղա քա յին եւ գյու ղա-
կան բաշխ վա ծութ յու նը կազ մում է հա-
մա պա տաս խա նա բար 64 եւ 36 տո կոս, 
իսկ սե ռա յին բաշխ վա ծութ յան ա ռու մով՝ 
ա րա կա նը 48.5 եւ ի գա կա նը 51.5 տո-
կոս: Կր թա կան հա մա կար գի մի տում-
ներն ա պա գա յում կհան գեց նեն մի կող-
մից ներ քին աշ խա տա շու կա յից մի ջին 
մաս նա գի տա կան կրթութ յուն ու նե ցող 
ու ա ռա վել տա րեց աշ խա տու ժի աս տի-
ճա նա կան դուրսմղ մա նը եւ նոր, ե րի-

տա սարդ աշ խա տու ժով ոչ հա մար ժեք 
հա մալր մա նը, իսկ մյուս կող մից՝ ԲՈՒՀ 
ա վար տող մաս նա գետ նե րի ա վել ցու կին: 
Այդ տա րի նե րին, բնա կա նա բար, զբաղ-
վա ծութ յան կրճա տում ար ձա նագր վեց 
տնտե սութ յան գրե թե բո լոր ո լորտ նե-
րում եւ ա ռանձ նա պես՝ շի նա րա րութ յան, 
գի տութ յան, արդ յու նա բե րութ յան, իսկ 
աճ ար ձա նագր վեց գյու ղատն տե սութ-
յան եւ ա ռեւտ րի ու հա սա րա կա կան 
սննդի ո լորտ նե րում: 

Հա ջորդ տա րի նե րին Հա յաս տա նում 
ար դեն նկա տե լի էր հա մաշ խար հա յին 
տնտե սա կան ճգնա ժա մի ազ դե ցութ յու-
նը սո ցիալ-տնտե սա կան հա մա լիր զար-
գա ցում նե րի տե սանկ յու նից: Պաշ տո նա-
կան վի ճա կագ րա կան ցու ցա նիշ նե րի 
վեր լու ծութ յու նից ե րե ւում է, որ Հա յաս-
տա նում գրանց վող կա յուն տնտե սա կան 
աճն ա պա հով վել է ոչ այն քան զբաղ-
վա ծութ յան մա կար դա կի ա ճով, որ քան 
աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նութ յան 
ա ճի հաշ վին: Բայց մյուս կող մից տնտե-
սա կան ա ճի արդ յունք ներն ար տա ցոլ վել 
են ոչ այն քան զբաղ վա ծութ յան մա կար-
դա կի բարձ րաց ման, որ քան աշ խա տա-
վար ձի բար ձաց ման ցու ցա նիշ նե րում: 
Նշ ված ժա մա նա կա մի ջո ցում նկատ վել է 
նաեւ զբաղ վա ծութ յան տե ղա շարժ պե-
տա կա նից դե պի մաս նա վոր հատ ված:

2016 թվա կա նի հուն վա րի 1-ի դրութ-
յամբ ԱՎԾ-ի տվյալ նե րով՝ գոր ծազր կութ-
յան պաշ տո նա կան մա կար դա կը կազ մեց 
18 տո կոս, ըստ իս, դրա ի րա կան մա-
կար դակն ա վե լի բարձր է: Ա վե լի բարձր 
է նաեւ բնակ չութ յան աղ քա տութ յան ցու-
ցա նի շը: Այ սօր գոր ծա զուրկ նե րի մո տա-
վո րա պես 20 տո կո սը ե րի տա սարդ ներ 
են, ո րոն ցից շուրջ 16.500-ն  աշ խա տանք 
փնտրող ներ են: Իսկ ներ քին աշ խա-
տա շու կա յի խրո նի կա կան ան հա վա սա-
րակշ ռութ յան խնդիր նե րի հա մա կող մա-
նի լու ծու մը պա հան ջում է կենտ րո նաց-
նել պե տա կան եւ մաս նա վոր հատ ված-
նե րի ջան քերն ու պա շա րա մի ջոց նե րը` 
տնտե սութ յան հնա րա վոր բո լոր ո լորտ-



59

Զբաղվածություն. հիմնահարցեր, խորհրդածություններ

նե րում աշ խա տա տե ղեր ստեղ ծե լու, 
առ կա աշ խա տա տե ղե րը պահ պա նե լու, 
ինչ պե սեւ ՀՀ-ում առ կա միգ րա ցիոն հոս-
քե րում ներգ րավ ված ան ձանց ռե սուրս-
ներն ուղ ղոր դե լու դե պի տնտե սութ յան 
ու մարդ կա յին զար գաց ման ո լորտ ներ, 
քա նի որ նրանց խնա յո ղութ յուն նե րի մեծ 
մա սը պահ վում է ար տերկ րում եւ գլխա-
վո րա պես ներդր վում ան շարժ գույ քի 
շու կա յում:

Այս պի սով՝ զբաղ վա ծութ յան պե տա-
կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա նութ-
յու նը ըն թա ցիկ եւ եր կա րա ժամ կետ 
կտրված քով միտ ված պի տի լի նի տա-
րած քա յին զար գաց ման, ժո ղովր դագ րա-
կան եւ միգ րա ցիոն պե տա կան կար գա-
վոր ման շրջա նակ նե րում ի րա կա նաց վող 
բա րե փո խում նե րի արդ յու նա վետ ու ամ-
բող ջա կան ա պա հով մա նը, սահ ման ված 
ռազ մա վա րա կան եւ հա յե ցա կար գա յին 
հիմ նա կան ուղ ղութ յուն նե րին ու մի ջո-
ցա ռում նե րին:

Ինչ վե րա բե րում է կրթա կան հա մա-
կար գին, ա պա նշենք, որ այն դե ռեւս 
գտնվում է կա ռուց ված քա յին, բո վան-
դա կա յին եւ կա ռա վար չա կան բա րե փո-
խում նե րի փու լում`միտ ված տնտե սութ-
յան ու աշ խա տան քա յին շու կա յի կա-
րիք նե րին հա մա հունչ մաս նա գի տա կան 
կրթութ յան եւ ու սուց ման հա մա կար գի 
ա պա հով մա նը:

ՀՀ կրթութ յան զար գաց ման 2011-
2015թթ. պե տա կան ծրագ րի հա մա-
ձայն՝ բա րե փո խում ներն ուղղ ված էին 
կրթութ յու նը տնտե սութ յան, գի տութ յան 
եւ հա սա րա կութ յան ար դի պա հանջ նե-
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լուն: Ո լոր-
տի պա տաս խա նա տու նե րի հա վաստ-
մամբ՝ ստեղծ վել են մաս նա գի տա կան 
կրթա կան հաս տա տութ յուն նե րի ու 
տնտե սութ յան հա մա գոր ծակ ցութ յան 
եւ երկ խո սութ յան արդ յու նա վետ մե-
խա նիզմ ներ, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն 
են տա լիս կրթա կան ծրագ րե րը, մաս-
նա գետ նե րի պատ րաս տումն ա ռա վել 
ներ դաշ նակ դարձ նել տնտե սութ յան 

ա ռաջ նա յին ուղ ղութ յուն նե րի պա հանջ-
մուն քին: Բո լո նիա յի եւ Կո պեն հա գե նի 
գոր ծըն թաց նե րի սկզբունք նե րին հա մա-
պա տաս խան ի րա կա նաց վել են տար բեր 
նա խա ձեռ նութ յուն ներ` ուղղ ված մաս-
նա գի տա կան կրթութ յան ո րա կի բա րե-
լավ մա նը, աշ խա տա շու կա յի պա հանջ-
ներն ու եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րը 
բա վա րա րող կադ րե րի պատ րաստ ման 
կա րո ղութ յուն նե րի հզո րաց մա նը: 

Եվ, չնա յած գրանց ված ա ռա ջըն թա-
ցին, կրթութ յան բո լոր մա կար դակ նե րում 
ո րա կը շա րու նա կում է մնալ լու ծում պա-
հան ջող գլխա վոր հիմ նախն դի րը: Մեր 
ա պա գա յի կրող ե րի տա սարդ նե րը մե-
ծա մա սամբ լքում են հայ րե նի քը` ի րենց 
ուժն ու գի տե լիք ներն օգ տա գոր ծե լով 
այլ երկր նե րում, քա նի որ տասն յակ հա-
զա րա վոր ու սա նող ներ ԲՈՒՀ-երն ա վար-
տե լուց հե տո կանգ նում են գոր ծազր-
կութ յան խնդրի առ ջեւ: Յու րա քանչ յուր 
տար վա կտրված քով մեր ԲՈՒՀ-ե րի 
7000 շրջա նա վարտ նե րից միայն 20 տո-
կոսն է աշ խա տանք գտնում, մինչ դեռ 
հա զա րա վոր ե րի տա սարդ ներ ան գամ 
բարձ րա գույն կրթութ յուն ստա նա լու 
հնա րա վո րութ յուն չու նեն, իսկ այդ դեպ-
քում աշ խա տան քի տե ղա վոր վելն ա ռա-
վել մեծ ջան քեր է պա հան ջում:

Հաշ վի առ նե լով, որ այ նո ւա մե նայ նիվ 
ար տագ նա աշ խա տան քը կա րե ւոր դեր 
է խա ղում բազ մա թիվ ըն տա նիք նե րի 
կեն սա պա հով ման գոր ծում, պե տութ յու-
նը կար ծես թե փոր ձում է նպաս տա վոր 
պայ մա ներ ստեղ ծել ա ռան ձին մաս-
նա գի տութ յուն ներ ու նե ցող ան ձանց 
ար տագ նա աշ խա տանք նե րում ժա մա-
նա կա վո րա պես ներգ րա վե լու նպա տա-
կով: ՀՀ կա ռա վա րութ յունն ար դեն միջ-
պե տա կան հա մա ձայ նագ րեր է կնքել 
ԱՊՀ մաս նա կից պե տութ յուն նե րի հետ` 
այն տեղ մեկ նած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի 
հա մար սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե րի եւ 
նոր մալ աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի 
վե րա բեր յալ: Ար տագ նա աշ խա տան քի 
պե տա կան կար գա վոր ման շրջա նակ նե-
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րում ՀՀ միգ րա ցիոն պե տա կան ծա ռա-
յութ յու նը եւս մի ջազ գա յին պայ մա նագ-
րեր է կնքում ար տագ նա աշ խա տանք նե-
րի կազ մա կերպ ման, աշ խա տան քա յին 
միգ րանտ նե րի շա հե րի պաշտ պա նութ-
յան վե րա բեր յալ, ո րի նպա տա կը, գե-
րա կա ուղ ղութ յուն նե րը, ինչ պես նաեւ 
ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րը ներ-
կա յաց ված են Հա յաս տա նի միգ րա ցիա-
յի պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա-
կա նութ յան, Հա յաս տա նից սկիզբ առ նող 
ան կա նոն միգ րա ցիա յի ե րե ւույ թի ու-
սում նա սի րութ յան եւ դրա կան խար գել-
ման մա սին հա յե ցա կար գե րում:

Աշ խա տա շու կա յի պե տա կան կար գա-
վոր ման ա ռանց քա յին խնդիր նե րի ինս-
տի տու ցիո նալ եւ ի րա վա կան լու ծում նե-
րը, այդ պի սով, կա րե ւոր նշա նա կութ յուն 
կու նե նան զբաղ վա ծութ յան քա ղա քա-
կա նութ յան հա մա կար գա յին բա րե փո-
խում նե րի ա պա հով ման հա մար: Այդ 
բնա գա վա ռում ի րա կա նաց վե լիք աշ խա-
տանք նե րի «առ յու ծի բա ժի նը», բնա կա-
նա բար, ընկ նում է Միգ րա ցիոն պե տա-
կան ծա ռա յութ յան վրա, ո րի նպա տակ-
ներն ու խնդիր ներն են.

ա/ միգ րա ցիոն գոր ծըն թաց նե րի պե-
տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա կա-
նութ յան մշա կումն ու իր ի րա վա սութ-
յուն նե րի սահ ման նե րում դրա ի րա կա-
նա ցու մը,

բ/ տվյալ ո լոր տում ի րա վա սութ յուն-
ներ ու նե ցող այլ մար մին նե րի կող մից 
միգ րա ցիոն գոր ծա ռույթ նե րի հա մա կար-
գու մը, այդ թվում՝ միգ րա ցիոն քա ղա քա-
կա նութ յան եւ դրա կի րար կումն ա պա-
հո վող ի րա վա կան ակ տե րի մշա կու մը,

գ/ օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի նե րին եւ 
քա ղա քա ցիութ յուն չու նե ցող ան ձանց 
ա պաս տա նի տրա մադր ման հար ցե րով 
ՀՀ օ րենսդ րութ յամբ սահ ման ված ի րա-
վա սութ յուն նե րի ի րա կա նա ցու մը,

դ/ Ադր բե ջա նի Հան րա պե տութ յու նից 
1988-1992թթ. բռնա գաղթ ված փախս-
տա կան նե րի եւ բռնի տե ղա հան ված ան-
ձանց՝ հա սա րա կութ յան մեջ ին տեգր ման 

քա ղա քա կա նութ յան մշա կումն ու ի րա-
կա նա ցու մը,

ե/ ան լե գալ միգ րա ցիա յի կան խար գել-
ման նպա տա կով ՀՀ հա մա պա տաս խան 
նա խա րա րութ յուն նե րի, դի վա նա գի տա-
կան ներ կա յա ցուց չութ յուն նե րի, ինչ պես 
նաեւ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պութ յուն-
նե րի հետ հա մա տեղ հա մա պա տաս խան 
ծրագ րե րի մշա կումն ու ի րա կա նա ցու մը,

զ/ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի ներ գաղ թը 
խրա խու սող պե տա կան քա ղա քա կա-
նութ յան մշա կումն ու ի րա կա նա ցու մը:

Հա յե րը՝ դա րեր շա րու նակ լի նե լով 
օ տար նե րի տի րա պե տութ յան տակ, չու-
նե նա լով պե տա կա նութ յուն, հա սա րա-
կա կան մտքի զար գաց ման ու շադ րութ-
յու նից դուրս են թո ղել ազ գա յին սո ցիալ-
տնտե սա կան տի պօ րի նա կի ստեղծ ման 
խնդի րը: 1990-ա կան նե րի սկզբնե րին 
Հա յաս տա նը եւս որ դեգ րեց, այս պես 
կոչ ված, «շո կա յին թե րա պիան»՝ որ պես 
պլա նա յին տնտե սութ յու նից շու կա յա կա-
նին անց նե լու մի ջոց, ո րի հե տե ւան քով 
պե տութ յու նը գրե թե լիո վին հրա ժար-
վեց տնտե սութ յան կար գա վոր ման գոր-
ծա ռույ թից՝ այն ամ բող ջո վին թող նե լով 
շու կա յա կան տա րեր քին: Օ րենսդ րա կան 
հստակ չկար գա վոր վա ծութ յան պատ-
ճա ռով ան հատ ներն ու տար բեր սո-
ցիա լա կան խմբերն ի րենց շա հերն էին 
հե տապն դում օ րենսդ րա կան դաշ տից 
դուրս: Սա կայն հայ ժո ղովր դի XX դա րի 
սո ցիալ-տնտե սա կան փոր ձը գլխա վո-
րա պես կապ ված էր սո ցիա լիս տա կան 
պե տութ յան հետ, եւ հա յե րի մի քա նի 
սե րունդ ներ սո վո րե ցին ի րենց սո ցիա լա-
պես պաշտ պան ված զգալ հզոր Միութ-
յան կող մից: Ուս տի այ սօր էլ «սո ցիա-
լիս տա կան պե տութ յան» գա ղա փա րը՝ 
որ պես սո ցիա լա կան կա տա րե լա տիպ, 
բա վա կա նա չափ ա մուր է նստած մեր 
հա սա րա կութ յան զգա լի մա սի գի տակ-
ցութ յան մեջ:

Այս պի սով՝ երկ րի տնտե սա կան զար-
գաց ման, մաս նա վո րա պես աշ խա տա-
շու կա յի ու զբաղ վա ծութ յան ճիշտ քա-



61

Զբաղվածություն. հիմնահարցեր, խորհրդածություններ

ղա քա կա նութ յուն վա րե լու ա ռու մով, 
մեր տնտե սութ յու նը պետք է ուղղ ված 
լի նի բո լոր քա ղա քա ցի նե րի հա մար բա-
րե կե ցութ յան ու նվա զա գույն կեն սա-
պայ ման նե րի ա պա հով մա նը, այ սինքն՝ 
ու նե նա սո ցիա լա կան ուղղ վա ծութ յուն: 
Դա են թադ րում է նա խե ւա ռաջ աշ խա-
տան քի առ կա յութ յուն, եւ այդ տե սա կե-
տից կա րե ւոր վում են պե տութ յան կող-
մից յու րա քանչ յուր չա փա հաս քա ղա քա-
ցու աշ խա տան քի ի րա վուն քի փաս տա-
ցի ե րաշ խա վո րու մը, ա պա հո վագ րու մը 
աշ խա տան քի կորս տից, ինչ պես նաեւ 
ա նաշ խա տու նա կութ յան ծանր սո ցիա-
լա կան հե տե ւանք նե րը մեղ մաց նող 
ե րաշ խիք նե րի հա մա կար գի ստեղ ծու մը: 
Միայն հա մար ժեք չա փով վար ձատր-
վող աշ խա տան քի մի ջո ցով է հնա րա վոր 
փոքր պա շա րա մի ջոց ներ ու նե ցող մեր 
երկ րում ա պա հո վել մարդ կանց ար ժա-
նա վա յել կյանքն ու ա պա գան:

ԱՂԲ ՅՈՒՐ ՆԵՐ ԵՎ ՕԳ ՏԱ ԳՈՐԾ ՎԱԾ 
ԳՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈՒՆ

1. Հա յաս տան յան աշ խա տու ժի նե րու ժի 
ուսում նա սի րութ յուն, Ե րե ւան, 2011., 59 էջ

2. ՀՀ ԱՎԾ, « Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան 
տա րե գիրք» (2005-2011թթ.),

3. Կ. Մարքս, « Կա պի տալ», հ. 1, Ե րե ւան, 
1959թ.

4. Զ բաղ վա ծութ յան ռազ մա վա րութ յան 
ի րա կա նաց ման մի ջո ցա ռում նե րի ծրա-
գիր, Ե րե ւան, 2010թ.

5. ՀՀ օ րեն քը «Բ նակ չութ յան զբաղ վա ծութ-
յան եւ գոր ծազր կութ յան դեպ քում սո-
ցիա լա կան պաշտ պա նութ յան մա սին», 
Ե րե ւան, 2005թ. 

6. ՀՀ Աշ խա տան քա յին օ րենս գիրք

7. «ՀՀ զբաղ վա ծութ յան ծա ռա յութ յուն», 
գոր ծա կա լութ յան տվյալ ներ

8. Ա. Մել քում յան, Աշ խա տան քի շու-
կա եւ զբաղ վա ծութ յուն, Ե րե ւան, 
« Նա հա պետ», 1999թ., 214 էջ 

9. ՀՀ զբաղ վա ծութ յան 2013-2018 թվա-
կան նե րի ռազ մա վա րութ յուն, Ե րե ւան, 
2012թ., ՀՀ կա ռա վա րութ յան նո յեմ բե րի 
8-ի նիս տի թիվ 45 ո րոշ ման ար ձա նագ-
րութ յուն:

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 direct-
ing 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.

Гамлет Закарян

Занятость: проблемы, размышления

Автор коротко затрагивает предысто-
рию понятия занятости, подчеркивает 
актуальность политики реформ в обла-
сти рациональной занятости, важность 
направления высокообразованной и 
молодой рабочей силы в развивающие-
ся отрасли РА, указывает на необходи-
мость соответствия узловых программ 
образовательной системы и миграци-
онной службы РА духу и требованиям 
экономики.

Подчеркнут приоритет создания во 
всех сферах новых рабочих мест, со-
хранения действующих и государствен-
ного регулирования рынка труда. 
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Հայաստան-2017, առաջին եռամսյակ. փաստեր, իրադարձություններ

Հայաստան-2017, առաջին եռամսյակ.
փաստեր, իրադարձություններ

9 հուն վա րի
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-

գահ նե րը հայ տա րա րութ յուն են տա րա-
ծել Ա մա նո րի նա խա շե մին` դեկ տեմ բե րի 
29-ին հայ-ադր բե ջա նա կան սահ մա նին 
տե ղի ու նե ցած ներ խուժ ման փոր ձի կա-
պակ ցութ յամբ, ո րը հան գեց րել է մարդ-
կա յին զո հե րի: Հա մա նա խա գահ նե րը 
կոչ են ա րել Հա յաս տա նի եւ Ադր բե ջա նի 
ղե կա վար նե րին «խստո րեն պահ պա նել 
Վիեն նա յի եւ Սանկտ Պե տեր բուր գի բա-
նակ ցութ յուն նե րում ձեռք բեր ված պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րը, այդ թվում` 
հնա րա վո րինս կարճ ժամ կետ նե րում 
վերջ նա կան տես քի բե րել ԵԱՀԿ-ի` մի ջա-
դե պե րի հե տաքն նութ յան մե խա նիզ մը»:

11 հուն վա րի
« Լու սա վոր Հա յաս տան», « Բար գա վաճ 

Հա յաս տան» եւ « Հայ կա կան վե րած-
նունդ» կու սակ ցութ յուն նե րի ղե կա վա-
րութ յան կող մից ստո րագր վել է Վա նա-
ձոր քա ղա քի ա վա գա նու լիա զո րութ յուն-
նե րը վա ղա ժամ կետ դա դա րեց նե լու վե-
րա բեր յալ կա ռա վա րութ յանն ուղղ ված 
ա ռա ջար կը: Փաս տա թուղ թը կրում է ինչ-
պես ի րա վա կան, այն պես էլ քա ղա քա-
կան բնույթ եւ հիմ նա վո րում ներ: Ն րա-
նով մաս նա վո րա պես ա ռա ջարկ վում է 
կա ռա վա րութ յա նը վա ղա ժամ կետ դա-
դա րեց նել Վա նա ձոր քա ղա քի գոր ծող 
ա վա գա նու լիա զո րութ յուն նե րը եւ նշա-
նա կել ա վա գա նու ար տա հերթ ընտ րութ-
յուն ներ:

12 հուն վա րի
Կա րեն Կա րա պետ յա նը մաս նակ ցել է 

ՀՀ կա ռա վա րութ յան Ռազ մա վա րա կան 
նա խա ձեռ նութ յուն նե րի կենտ րո նի պաշ-
տո նա կան բաց ման ա րա րո ղութ յա նը: 
Ող ջու նե լով ներ կա նե րին եւ կա րե ւո րե-

լով Ռազ մա վա րա կան նա խա ձեռ նութ-
յուն նե րի կենտ րո նի ստեղ ծու մը, վար չա-
պե տը նշել է, որ կենտ րո նի գա ղա փարն 
այն ա ռանց քա յին թի րախ նե րից մեկն է, 
ո րը ներգ րավ ված է ե ղել կա ռա վա րութ-
յան ծրագ րում: Իր գոր ծու նեութ յամբ 
այն, ըստ Կա րա պետ յա նի, պետք է ու-
ղեն շի մեր տնտե սութ յան զար գաց ման 
եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րութ յու նը:

16 հուն վա րի
Դա տա րա նը եր կու տար վա ա զա-

տազրկ ման դա տա պար տեց քա ղա քա-
ցիա կան ակ տի վիստ, Ա մա նո րի գի շե-
րը ոս տի կա նի նկատ մամբ բռնութ յուն 
գոր ծադ րե լու մեջ հա նի րա վի մե ղադր-
վող Գե ւորգ Սա ֆար յա նին։ « Սա հա-
կաօ րի նա կան, հա կա քա ղա քա ցիա կան, 
քրեա կան վճիռ է, ո րը գա լիս է ուղ ղա կի 
Սերժ Սարգս յա նից»,- «Ա զա տութ յան» 
հետ զրույ ցում ա սաց « Ժա ռան գութ յան» 
ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի Հով հան նիս յա նը։

17 հուն վա րի
ԱԺ պատ գա մա վոր, « Բար գա վաճ Հա-

յաս տան» կու սակ ցութ յան հիմ նա դիր 
Գա գիկ Ծա ռուկ յա նը հայ տա րա րեց, որ 
բա ցում է «քա ղա քա կան գոր ծու նեութ-
յան փակ ված է ջը» եւ մաս նակ ցե լու է 
2017 թվա կա նի խորհր դա րա նա կան 
ընտ րութ յուն նե րին՝ «ձե ւա վո րե լով լայն 
դա շինք»: «Ես զերծ կմնա յի քա ղա քա-
կան գոր ծըն թաց նե րին մաս նակ ցե լուց, 
ե թե տես նեի ու վստահ լի նեի, որ մեր եր-
կիրն ըն թա նում է ճիշտ ճա նա պար հով»,- 
հայ տա րա րեց Ծա ռուկ յա նը:

18 հուն վա րի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի հրա-

մա նագ րե րով Մեք սի կա յում Հա յաս տա-
նի ար տա կարգ եւ լիա զոր դես պան Ա րա 
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Այ վազ յա նը հա մա տե ղութ յան կար գով 
նշա նակ վել է Կոս տա Ռի կա յում, ինչ պես 
նաեւ Կու բա յում Հա յաս տա նի դես պան 
(նստա վայ րը` Մե խի կո): Սարգս յա նի մեկ 
այլ հրա մա նագ րով Ա րա բա կան Միաց-
յալ Է մի րութ յուն նե րի Դու բայ քա ղա քում 
ստեղծ վել է Հա յաս տա նի գլխա վոր հյու-
պա տո սութ յուն` հյու պա տո սա կան շրջա-
նում ընդգր կե լով ԱՄԷ հյու սի սա յին է մի-
րութ յուն նե րը:

19 հուն վա րի
Հա յաս տա նի ԱԳ նա խա րար Էդ վարդ 

Նալ բանդ յա նը Մոսկ վա յում հան դի պում 
ու նե ցավ ՌԴ արտ գործ նա խա րար Սեր-
գեյ Լավ րո վի հետ: Նա խա րար նե րը 
քննար կե ցին հայ-ռու սաս տան յան դաշ-
նակ ցա յին փոխ հա րա բե րութ յուն նե րի 
օ րա կար գի հար ցե րի լայն շրջա նակ, եր-
կու երկր նե րի ղե կա վար նե րի մի ջեւ ձեռք 
բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի 
կա տար ման ըն թաց քը։ Նալ բանդ յանն ու 
Լավ րո վը անդ րա դար ձել են ՀՀ վար չա-
պե տի՝ ա ռա ջի կա յում Մոսկ վա կա տա-
րե լիք պաշ տո նա կան այ ցի նա խա պատ-
րաս տա կան աշ խա տանք նե րին, ինչ պես 
նաեւ ԼՂ հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ 
Վիեն նա յում եւ Սանկտ Պե տեր բուր գում 
կա յա ցած գա գա թա ժո ղով նե րին ձեռք 
բեր ված պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի 
կա տար մանն առնչ վող հար ցե րին:

24 հուն վա րի
ՌԴ կա ռա վա րութ յան ղե կա վար 

Դ միտ րի Մեդ վե դե ւի հրա վե րով Հա յաս-
տա նի վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ-
յա նը եր կօր յա պաշ տո նա կան այ ցով ժա-
մա նեց Մոսկ վա: Բա նակ ցութ յուն նե րի 
օ րա կար գում ա ռեւտ րատն տե սա կան, 
է ներ գե տիկ, տրանս պոր տա յին, հու մա-
նի տար ո լորտ նե րի, ինչ պես նաեւ հա մա-
տեղ ներդ րու մա յին ծրագ րե րի ի րա կա-
նաց ման, Եվ րա սիա կան տնտե սա կան 
միութ յան շրջա նակ նե րում եր կու երկր-
նե րի հա մա գոր ծակ ցութ յան հար ցեր են: 
Բա նակ ցութ յուն նե րի արդ յուն քում նա-

խա տես վում է միջ պե տա կան եւ միջ կա-
ռա վա րա կան մի շարք փաս տաթղ թե րի 
ստո րագ րում: Ի թիվս այլ հան դի պում-
նե րի, Կա րա պետ յա նը վա ղը քննար կում 
կու նե նա մոսկ վա յաբ նակ հայ գոր ծա-
րար նե րի հետ:

25 հուն վա րի
Նախ կին վար չա պետ Հո վիկ Աբ րա-

համ յա նը հան դես ե կավ ՀՀԿ-ից դուրս 
գա լու մա սին հայ տա րա րութ յամբ. «Ես 
հե ռա նում եմ ՀՀԿ-ից, բայց շա րու նա-
կե լու եմ ակ տիվ զբաղ վել քա ղա քա-
կա նութ յամբ, քան զի հա մոզ ված եմ, որ 
ու նեմ բա վա րար ուժ, գի տե լիք ներ ու 
փորձ՝ ծա ռա յե լու մեր պե տութ յանն ու 
ժո ղովր դին»,- ֆեյս բուք յան իր է ջում գրել 
է Աբ րա համ յա նը` շնոր հա կա լութ յուն 
հայտ նե լով իր բո լոր կու սակ ցա կան ըն-
կեր նե րին՝ «տա րի նե րի հա մա տեղ արդ-
յու նա վետ աշ խա տան քի հա մար»: 

26 հուն վա րի
Հա յաս տա նի նա խա գահ, իշ խող ՀՀԿ 

ղե կա վար Սերժ Սարգս յա նի գլխա վո-
րութ յամբ տե ղի ու նե ցավ Հան րա պե տա-
կա նի գոր ծա դիր մարմ նի նիստ, ո րին 
հա ջոր դեց կու սակ ցութ յան խորհր դի 
նիս տը: Ընտր վե ցին նոր խոր հուրդ եւ 
կու սակ ցութ յան նա խա գա հի տե ղա կալ-
ներ: Կու սակ ցութ յան նա խա գա հի ա ռա-
ջին տե ղա կալ ընտր վեց ՀՀԿ Գոր ծա դիր 
մարմ նի ան դամ, ՀՀ վար չա պետ Կա րեն 
Կա րա պետ յա նը, նա խա գա հի տե ղա կալ-
ներ` Մու շեղ Լա լա յա նը, Գա լուստ Սա-
հակ յա նը եւ Ար մեն Ա շոտ յա նը: Կու սակ-
ցութ յու նը ձե ւա վո րեց նաեւ Ա վագ նե րի 
խոր հուրդ, ո րի նա խա գահ ընտր վեց 
Գա լուստ Սա հակ յա նը:

27 հուն վա րի
ՀՀ արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ Նալ-

բանդ յա նը Վիեն նա յում հան դի պում ու-
նե ցավ ԵԱՀԿ գլխա վոր քար տու ղար 
Լամ բեր տո Զա նիե րի հետ։ Զ րույ ցի ըն-
թաց քում Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա-



64

Հայաստան-2017, առաջին եռամսյակ. փաստեր, իրադարձություններ

րարն ու ԵԱՀԿ գլխա վոր քար տու ղարն 
անդ րա դար ձան կազ մա կեր պութ յան 
գոր ծու նեութ յանն առնչ վող մի շարք 
հար ցե րի։ Էդ վարդ Նալ բանդ յա նը Լամ-
բեր տո Զա նիե րին ներ կա յաց րին ղա-
րա բաղ յան հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ 
Վիեն նա յի եւ Սանկտ Պե տեր բուր գի գա-
գա թա ժո ղով նե րում ձեռք բեր ված պայ-
մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի ի րա գործ-
ման ուղ ղութ յամբ Հա յաս տա նի եւ ԵԱՀԿ 
Մինս կի խմբի հա մա նա խա գահ երկր նե-
րի ջան քե րը։

31 հուն վա րի
Պաշ տո նա կան այ ցով Ի րա նի Իս լա-

մա կան Հան րա պե տութ յու նում գտնվող 
ՀՀ պաշտ պա նութ յան նա խա րար Վի գեն 
Սարգս յա նը հուն վա րի 31-ին հան դի-
պում ու նե ցավ ԻԻՀ պաշտ պա նութ յան 
եւ զին ված ու ժե րի ա ջակց ման նա խա-
րար Հո սեյն Դեհ ղա նի հետ։ Ընդգ ծե լով 
հայ-ի րա նա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
բարձր մա կար դա կը, ՀՀ եւ ԻԻՀ պաշտ-
պա նա կան գե րա տես չութ յուն նե րի ղե-
կա վար նե րը երկ կողմ հա րա բե րութ-
յուն ներն ընդ լայ նե լու եւ զար գաց նե լու 
պատ րաս տա կա մութ յուն են հայտ նել: 
Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վե ցին 
նաեւ մի ջազ գա յին ու տա րա ծաշր ջա-
նա յին անվ տան գութ յա նը եւ հա կա մար-
տութ յուն նե րի, այդ թվում ԼՂ հա կա-
մար տութ յան կար գա վոր մանն առնչ վող 
խնդիր ներ: Հան դիպ ման ա վար տին 
Սարգս յանն ու Դեհ ղա նին հան դես ե կան 
հա մա տեղ մամ լո ա սու լի սով:

1 փետր վա րի
ԼՂ պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ-

յու նը հա ղորդ ման հա մա ձայն` այ սօր 
ժա մը 15:00-ի սահ ման նե րում հա կա-
մարտ զոր քե րի շփման գծի հյու սի սա յին 
( Թա լիշ) ուղ ղութ յամբ հա կա ռա կոր դը` 
օգ տա գոր ծե լով ե ղա նա կա յին մա ռախ-
լա պատ պայ ման նե րը, ձեռ նար կեց հե-
տա խու զա-դի վեր սիոն ներ թա փանց ման 
փորձ: ՊԲ ա ռա ջա պահ ու ժե րը` ժա մա-

նա կին հա վաս տան շե լով ադր բե ջա նա-
կան հա տուկ ջո կա տա յին նե րի ա ռաջ-
խա ղա ցու մը, դի մե ցին կան խար գե լիչ 
գոր ծո ղութ յուն նե րի եւ կո րուստ ներ 
պատ ճա ռե լով` ետ շպրտե ցին: Կազ մա-
կերպ ված հա կա դի վեր սիոն գոր ծո ղութ-
յան արդ յուն քում ա ռաջ նա գի ծը պաշտ-
պա նող հայ կա կան ու ժե րին հա ջող վեց 
գե րե վա րել ադր բե ջա նա կան բա նա կի 
զին ծա ռա յող Էլ նուր Հ յու սեին Զա դեին:

3 փետր վա րի
Նա խորդ եր կու տա րի նե րը Հա յաս-

տան-Եվ րա միութ յուն հա մա գոր ծակ-
ցութ յան տե սանկ յու նից ա ռանձ նա ցել 
են ակ տի վութ յամբ՝ զգա լիո րեն աշ խու-
ժա ցել է քա ղա քա կան երկ խո սութ յու-
նը, տար բեր ո լորտ նե րում ընդ լայն վել 
է հա մա գոր ծակ ցութ յու նը: Այդ մա սին 
ա սաց նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նը՝ 
այ սօր ըն դու նե լով տա րա ծաշր ջա նա յին 
այ ցով Հա յաս տա նում գտնվող Եվ րո-
պա կան հանձ նա ժո ղո վի Հա րե ւա նութ-
յան եւ ընդ լայն ման բա նակ ցութ յուն նե րի 
հար ցե րով գլխա վոր տնօ րեն Ք րիս տիան 
Դա նիել սո նին: Ընդգ ծե լով, որ ակ տի վո-
րեն շա րու նակ վում են Հա յաս տա նի եւ 
Եվ րա միութ յան մի ջեւ նոր շրջա նա կա յին 
հա մա ձայ նագ րի բա նակ ցութ յուն նե րը, 
զրու ցա կից նե րը եր կուս տեք հույս հայտ-
նե ցին, որ ա ռա ջի կա յում գոր ծըն թա ցը 
կմտնի ա վար տա կան փուլ:

8 փետր վա րի
Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը Մայր 

Ա թոռ Սուրբ Էջ միած նում ըն դու նեց վար-
չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նին: Վե-
հա փառ Հայ րա պե տը գո հու նա կութ յամբ 
ար ձա նագ րեց, որ Կա րա պետ յանն իր 
ծա ռա յութ յան տար բեր հան գա մանք նե-
րում մշտա պես ա ջա կից է ե ղել Հա յաս-
տան յայց Ա ռա քե լա կան Ե կե ղե ցուն եւ 
նրա կա ռույց նե րին: Իր հեր թին վար չա-
պե տը գո հու նա կութ յամբ անդ րա դարձ 
կա տա րեց Հա յաս տան յայց Ա ռա քե լա-
կան Սուրբ Ե կե ղե ցու եւ կա ռա վա րութ-
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յան մի ջեւ առ կա հա րա բե րութ յուն նե րին` 
մե ծա պես կա րե ւո րե լով պե տութ յուն-ե-
կե ղե ցի հա մա գոր ծակ ցութ յու նը:

9 փետր վա րի
Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յութ յու նը 

ձեր բա կա լեց « Սաս նա Ծ ռեր» զին ված 
խմբին օ ժան դա կե լու մեջ մե ղադր վող, 
« Հաց բե րող» ա նու նը ստա ցած Ար թուր 
Սարգս յա նին: ՀՔԾ-ն ձեր բա կալ ման 
հիմք է հա մա րել այն, որ Սարգս յա նը 
փետր վա րի 3-ին չի ներ կա յա ցել քննչա-
կան մարմ նին: Մինչ դեռ, փաս տա բա նի 
խոս քով, նա խա պես քննի չին տեղ յակ են 
պա հել չներ կա յա նա լու մա սին եւ խնդրել 
են փո խել հան դիպ ման օ րը:

10 փետր վա րի
Ար թուր Սարգս յա նը կա լա նա վայ րում 

հա ցա դուլ հայ տա րա րեց։ Ա ռա ջին ան-
գամ նա կա լա նա վոր վել էր օ գոս տո սին, 
« Սաս նա Ծ ռեր» զին ված խմբի գոր ծով` 
սննդով բեռն ված իր մե քե նա յով ի րա վա-
պահ նե րի պատ նե շը ճեղ քե լու եւ կրա-
կա հեր թի տակ « Սաս նա ծռեր» զին ված 
խմբի կող մից գրավ ված Ոս տի կա նութ-
յան ՊՊԾ գնդի տա րածք մուտք գոր ծե լու 
հա մար: Դեկ տեմ բե րի վեր ջին դա տա րա-
նը փո խել էր կա լան քի ո րո շումն ու նրան 
ա զատ ար ձա կել: Մի քա նի ա միս անց, 
սա կայն, փետր վա րի 9-ին դա տա րա նը 
կրկին փո խեց խա փան ման մի ջոցն ու 
եր կու ամ սով կա լա նա վո րեց նրան։

11 փետր վա րի
Հա յաս տա նի իշ խա նութ յուն նե րին դի-

մեց Շա հին Միր զոե ւը՝ խնդրե լով ի րեն 
տրա մադ րել ժա մա նա կա վոր ա պաս-
տան, քա նի որ հան դի սա նա լով Թա լի շա-
կան մշա կույ թի խորհր դի ան դամ, Թա լի-
շա կան ա զա տագ րա կան շարժ ման մաս-
նա կից, « Թո լի շի Սա դո» թեր թի թղթա-
կից, ստիպ ված է ե ղել փախ չել Ադր բե ջա-
նից՝ ազ գա յին եւ կրո նա կան փոք րա մաս-
նութ յուն նե րի հան դեպ բռնաճն շում նե րի 
ու նրանց ի րա վունք նե րի կոպ տա գույն 

ոտ նա հա րում նե րի պատ ճա ռով, եւ ըն-
տա նի քով ժա մա նել Հա յաս տան: ՀՀ իշ-
խա նութ յուն ներն ըն դա ռա ջե ցին Շա հին 
Միր զոե ւի խնդրան քին։

12 փետր վա րի
Պաշտ պա նութ յան նախ կին նա-

խա րար Սեյ րան Օ հան յա նը, 
« Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ Րաֆ ֆի 
Հով հան նիս յա նը եւ նախ կին արտ գործ-
նա խա րար, « Հա մախմ բում» կու սակ-
ցութ յան ա ռաջ նորդ Վար դան Օս կան յա-
նը հու շա գիր ստո րագ րե ցին ա ռա ջի կա 
խորհ դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին 
դա շին քով մաս նակ ցե լու մտադ րութ յան 
մա սին:

15 փետր վա րի
Ե րե ւա նում մեկ նար կեց Հա յաս տան-

Եվ րա միութ յուն նոր շրջա նա կա յին հա-
մա ձայ նագ րի` ա ռեւտ րի եւ ներդ րում-
նե րի հար ցե րի վե րա բեր յալ բա նակ-
ցութ յուն նե րի հեր թա կան փու լը: Տն տե-
սա կան զար գաց ման եւ ներդ րում նե րի 
նա խա րա րութ յան հա ղոր դագ րութ յան 
հա մա ձայն՝ նա խա տես վում է քննար-
կում ներ անց կաց նել հա մա ձայ նագ րի` 
« Ծա ռա յութ յուն նե րի ա ռեւ տուր», «Մ տա-
վոր սե փա կա նութ յան ի րա վունք նե րի 
պաշտ պա նութ յուն», « Սա նի տա րա կան 
եւ բու սա սա նի տա րա կան մի ջոց ներ» 
ուղ ղութ յուն նե րով, ինչ պես նաեւ ամ փո-
փել «Ապ րանք նե րի ա ռեւ տուր», « Վե ճե րի 
կար գա վո րում», « Թա փան ցի կութ յուն», 
«Ա ռեւտ րի տեխ նի կա կան խո չըն դոտ-
ներ», « Մաք սա յին հար ցեր», «Մր ցակ-
ցութ յուն», « Պե տա կան մաս նակ ցութ-
յամբ ձեռ նար կութ յուն ներ», «Ա ռեւ տուր 
եւ կա յուն զար գա ցում» ուղ ղութ յուն նե-
րով բա նակ ցութ յուն նե րը:

16 փետր վա րի
Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րութ յուն նե-

րին մաս նակ ցե լու հայտ ներ կա յաց-
րեց ի նը քա ղա քա կան ուժ՝ ՀՀԿ, ՀՅԴ, 
« Հայ կա կան վե րած նունդ», «Ա զատ դե-
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մոկ րատ ներ», Կո մու նիս տա կան կու սակ-
ցութ յուն նե րը եւ « Ծա ռուկ յան», «Ելք», 
«ՀԱԿ-ՀԺԿ», «Օ հան յան- Րաֆ ֆի-Օս կան-
յան» դա շինք նե րը: Կենտ րո նա կան ընտ-
րա կան հանձ նա ժո ղո վը 10 օր ու նի հայ-
տերն ու սում նա սի րե լու եւ քա ղա քա կան 
ու ժե րին գրան ցե լու հա մար:

20 փետր վա րի
Հա յաս տա նի նա խա գահ, Զին ված 

ու ժե րի գե րա գույն գլխա վոր հրա մա-
նա տար Սերժ Սարգս յա նը Պաշտ պա-
նութ յան նա խա րա րութ յան վար չա կան 
հա մա լի րում հան դի պում ու նե ցավ ԶՈՒ 
ղե կա վար կազ մի օ պե րա տիվ հա վա քի 
մաս նա կից նե րի հետ: Հա վա քը նպա-
տակ ու ներ հան րա պե տութ յան պաշ-
տո նա տար ան ձանց հետ հան դի պում-
նե րի ու դա սա խո սութ յուն նե րի մի ջո ցով 
մաս նա կից նե րին ծա նո թաց նել երկ րի 
ար տա քին եւ ներ քին քա ղա քա կա նութ-
յան ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րին, ԶՈՒ 
զար գաց ման մի տում նե րին, քննար կել 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
եւ ՀՀ այլ ու ժա յին կա ռույց նե րի մի ջեւ 
փոխ գոր ծակ ցութ յան հար ցե րը, ի րա կա-
նաց նել փոր ձի փո խա նա կում: Սարգս-
յա նը խո սել է Հա յաս տա նի հան րա յին եւ 
ազ գա յին անվ տան գութ յան օ րախն դիր 
հար ցե րի մա սին, պա տաս խա նել օ պե-
րա տիվ հա վա քի մաս նա կից նե րին հե-
տաքրք րող հար ցե րին:

22 փետր վա րի
Մոսկ վա յում Ան հայտ զին վո րի հու-

շար ձա նին ծաղ կեպ սա կի զե տե ղու մով 
եւ Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում 
զոհ ված նե րի հի շա տա կին հար գան քի 
տուրք մա տու ցե լով մեկ նար կեց Հա յաս-
տա նի արտ գործ նա խա րար Էդ վարդ 
Նալ բանդ յա նի պաշ տո նա կան այ ցե լութ-
յու նը Ռու սաս տան: Նույն օ րը տե ղի ու-
նե ցան Հա յաս տա նի եւ Ռու սաս տա նի 
արտ գործ նա խա րար նե րի բա նակ ցութ-
յուն ներն ու հա մա տեղ մամ լո ա սու լի սը։ 
Այ նու հե տեւ Էդ վարդ Նալ բանդ յանն ու 

Սեր գեյ Լավ րո վը ՌԴ ԱԳՆ ըն դու նե լութ-
յուն նե րի տա նը բա ցե ցին Հա յաս տա նի եւ 
Ռու սաս տա նի մի ջեւ դի վա նա գի տա կան 
հա րա բե րութ յուն նե րի հաս տատ ման 
25-ամ յա կին նվիր ված ցու ցա հան դե սը։ 
Ե րե կո յան Նալ բանդ յա նը հան դի պում ու-
նե ցավ շուրջ չորս տասն յակ երկր նե րի՝ 
հա մա տե ղութ յան կար գով Հա յաս տա-
նում հա վա տար մագր ված դես պան նե րի 
հետ։

23 փետր վա րի
Պաշ տո նա կան այ ցով Վ րաս տան մեկ-

նեց Հա յաս տա նի վար չա պետ Կա րեն 
Կա րա պետ յա նի գլխա վո րած պատ վի-
րա կութ յու նը: Վ րաս տա նի վար չա պետ 
Գիոր գի Կ վի րի կաշ վի լիի ա ռանձ նազ-
րույ ցի ըն թաց քում կող մերն անդ րա դար-
ձան հայ-վրա ցա կան հա րա բե րութ յուն-
նե րի օ րա կար գա յին հար ցե րին եւ դրանց 
զար գաց ման հե ռան կար նե րին: Մաս նա-
վո րա պես քննարկ վեց ա ռեւտ րատն տե-
սա կան, է ներ գե տի կա յի, տրանս պոր տի, 
գյու ղատն տե սութ յան, զբո սաշր ջութ յան, 
մշա կույ թի ո լորտ նե րում հայ-վրա ցա-
կան հա մա գոր ծակ ցութ յա նը վե րա բե րող 
հար ցե րի լայն շրջա նակ: Այ ցի շրջա նա-
կում վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա-
նիգլ խա վո րած պաշ տո նա կան պատ վի-
րա կութ յանն ըն դու նեց Վ րաս տա նի նա-
խա գահ Գիոր գի Մարգ վե լաշ վի լին։ ՀՀ 
վար չա պետն այ նու հե տեւ հյու րըն կալ վեց 
Նո րին Սր բութ յուն Հա մայն Վ րաս տա նի 
Կա թո ղի կոս- Պատ րիարք Իլ յա Երկ րոր-
դին:

25 փետր վա րի
Շփ ման գծի միան գա մից եր կու` հա-

րա վա րե ւել յան ( Մար տու նի) եւ ա րե ւել-
յան (Ակ նա) ուղ ղութ յուն նե րով հա կա ռա-
կորդն այ սօր ձեռ նար կեց հար ձակ ման 
փորձ` օգ տա գոր ծե լով ա կա նա զերծ ման 
հա մա պա տաս խան տեխ նի կա եւ հա-
տուկ մի ջոց ներ: Լեռ նա յին Ղա րա բա ղի 
պաշտ պա նութ յան նա խա րա րութ յան 
մա մու լի ծա ռա յութ յան փո խանց մամբ՝ 
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Պաշտ պա նութ յան բա նա կի ա ռա ջա պահ 
ստո րա բա ժա նում նե րը, նաեւ շնոր հիվ 
տե սա դի տարկ ման սար քա վո րում նե րի, 
եր կու ուղ ղութ յուն նե րում էլ ժա մա նա կին 
հա վաս տան շել են ադր բե ջա նա կան ստո-
րա բա ժա նում նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը եւ 
կո րուստ ներ պատ ճա ռե լով` ետ շպրտել 
ել ման դիր քեր: « Բա նա կի ա ռա ջա պահ 
ու ժե րի պա տաս խան գոր ծո ղութ յուն նե-
րի արդ յուն քում հա կա ռա կոր դը տվել է 
զո հեր եւ վի րա վոր ներ: Մի քա նի դիակ 
գտնվում է չե զոք գո տում: Հայ կա կան 
կող մը զո հեր ու վի րա վոր ներ չու նի»,- 
աս ված է հա ղոր դագ րութ յու նում։

26 փետր վա րի
ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-

գահ նե րը հան դես ե կան հայ տա րա րութ-
յամբ փետր վա րի 25-ի վաղ ա ռա վոտ-
յան ղա րա բաղ յան հա կա մար տութ յան 
շփման գծում մարդ կա յին զո հե րի պատ-
ճառ դար ձած նոր բա խում նե րի վե րա-
բեր յալ:

« Հա մա նա խա գահ նե րը կոչ են ա նում 
կող մե րին՝ շփման գծին մո տեց ված ծանր 
զին տեխ նի կան պա հել ի րենց այժմ յան 
դիր քե րում եւ թույլ տալ դուրս բե րել զոհ-
ված նե րի մար մին նե րը, ինչ պես պայ մա-
նա վոր վել են նա խօ րեին՝ ԵԱՀԿ գոր ծող 
նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա յա ցուց չի 
միջ նոր դութ յամբ»,- աս ված է հայ տա րա-
րութ յու նում: Հա մա նա խա գահ նե րը նաեւ 
կող մե րին հի շեց նում են ու ժի կի րա ռու-
մից զերծ մնա լու ի րենց պար տա վոր վա-
ծութ յուն նե րի մա սին:

28 փետր վա րի
Ազ գա յին ժո ղո վը Լե ւոն Յոլ յա նին 

ընտ րեց Վե րահս կիչ պա լա տի նա խա-
գահ: Ն րա օգ տին ձայն տվե ցին քվեար-
կութ յա նը մաս նակ ցած 101 պատ գա-
մա վոր նե րից 99-ը, եր կու քվեա թեր թիկ 
ճա նաչ վե ցին ան վա վեր: Իշ խան Զա քար-
յա նի հրա ժա րա կա նից հե տո թա փուր 
մնա ցած` Վե րահս կիչ պա լա տի նա խա-
գա հի պաշ տո նում Լե ւոն Յոլ յա նի թեկ-

նա ծութ յունն ա ռա ջադ րել էր նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յա նը: Յոլ յա նը

2013-2016 թվա կան նե րին ե ղել է 
Վե րահս կիչ պա լա տի փոխ նա խա գա-
հը, ա պա՝ նշա նակ վել է ներ գե տի կա յի եւ 
բնա կան պա շար նե րի նա խա րա րի պաշ-
տո նում, ո րը զբա ղեց րել է շուրջ կես տա-
րի:

1 մար տի
« Ժա ռան գութ յան» ա ռաջ նորդ Րաֆ-

ֆի Հով հան նիս յա նը հան դես ե կավ 
«մար տի 1»-ի ի րա դար ձութ յուն նե րին 
նվիր ված ու ղեր ձով, ո րում 9 տա րի 
ա ռաջ տե ղի ու նե ցա ծը գնա հա տեց որ-
պես « Հա յաս տա նի նո րա գույն պատ-
մութ յան ա մո թա լի է ջե րից մե կը»:

« Մար տի մեկ յան բռնա րարք նե րի 
տրա մա բա նութ յու նը այդ հան ցա գոր-
ծութ յան շա հա ռու իշ խա նութ յուն նե-
րը, ինչ պես սպաս վում էր, հե տա գա յում 
զար գաց րին ընդ դեմ քա ղա քա կան հա-
կա ռա կորդ նե րի ու այ լա խոհ նե րի ի րենց 
պայ քա րում, ընտ րա կեղ ծիք ներ կա տա-
րե լիս, մաս նա վո րա պես 2013թ. նա խա-
գա հա կան ընտ րութ յուն նե րի եւ 2015թ. 
դեկ տեմ բե րի 6-ի սահ մա նադ րա կան 
հան րաք վեի արդ յունք նե րը կեղ ծե լիս, 
նաեւ կեղ ծա րա րութ յան դեմ մարդ կանց 
բո ղո քի գոր ծո ղութ յուն նե րը ճնշե լիս»,- 
նշված է Հով հան նիս յա նի ու ղեր ձում:

3 մար տի
Հա յաս տան ժա մա նեց Ռու սաս տա նի 

Պետ դու մա յի նա խա գահ Վ յա չես լավ Վո-
լո դի նի գլխա վո րած պատ վի րա կութ յու-
նը, ո րին նույն օ րը ըն դու նեց նա խա գահ 
Սերժ Սարգս յա նը: Զ րու ցա կից նե րը միջ-
պե տա կան հա րա բե րութ յուն նե րի ամ-
րապնդ ման գոր ծում եր կուս տեք մե ծա-
պես կա րե ւո րե ցին խորհր դա րա նա կան 
դի վա նա գի տութ յան դե րը եւ ընդգ ծե ցին 
միջ խորհր դա րա նա կան կա պե րի շա րու-
նա կա բար ամ րապնդ ման անհ րա ժեշ-
տութ յու նը:



68

Հայաստան-2017, առաջին եռամսյակ. փաստեր, իրադարձություններ

4 մար տի
Սերժ Սարգս յանն ըն դու նեց ԱԺ ա ռա-

ջի կա ընտ րութ յուն նե րի ըն թաց քում 
դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն ի րա կա-
նաց նե լու նպա տա կով Հա յաս տան ժա-
մա նած ԵԱՀԿ Ժո ղովր դա վա րա կան 
հաս տա տութ յուն նե րի եւ մար դու ի րա-
վունք նե րի գրա սեն յա կի (ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ) 
դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յան ղե կա վար 
Յան Պե տեր սե նին: Հան դիպ ման ըն թաց-
քում Սարգս յա նը հա վաս տիաց րեց, որ 
ՀՀ իշ խա նութ յուն նե րը պատ րաս տա կամ 
են մի ջազ գա յին չա փա նիշ նե րին հա մա-
պա տաս խան ընտ րութ յուն ներ անց կաց-
նե լու նպա տա կով հա մա գոր ծակ ցե լու 
բո լոր դի տոր դա կան ա ռա քե լութ յուն նե-
րի, այդ թվում՝ ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի հետ, եւ 
նրան ցից ակն կա լում են ան կողմ նա կալ 
ու հա վաս տի գնա հա տա կան Հա յաս տա-
նում տե ղի ու նե ցող ընտ րա կան գոր ծըն-
թաց նե րի մա սին:

6 մար տի
ԱՄՆ Պետ դե պար տա մեն տը հրա պա-

րա կեց Մար դու ի րա վունք նե րի տա րե-
կան զե կույ ցը: Հա յաս տա նին նվիր ված 
բաժ նում որ պես 2016 թվա կա նի ա մե-
նան շա նա կա լի խնդիր ներ ա ռանձ նաց-
ված են «ի րա վա պահ նե րի ան պատ ժե-
լիութ յու նը, պաշ տո նա տար ան ձանց 
կող մից կա ռա վա րութ յան ռե սուրս նե րի 
օգ տա գոր ծու մը իշ խող ՀՀԿ-ի քա ղա քա-
կան գե րիշ խող դիր քը պահ պա նե լու հա-
մար, ինչ պե սեւ երկ րի է լի տա յի կող մից 
տնտե սա կան ու քա ղա քա կան իշ խա-
նութ յան օգ տա գոր ծու մը՝ ա ջա կից նե րին 
հարս տաց նե լու եւ ի րա վա պահ ու դա-
տա կան հա մա կար գե րը կո ռում պաց նե-
լու հա մար»: Զե կույ ցում անդ րա դարձ 
կա « Սաս նա Ծ ռեր» զին ված խմբի կող-
մից ոս տի կա նութ յան ՊՊԾ գնդի տա-
րած քի գրավ մա նը: « Դի մա կա յութ յան 
ըն թաց քում Ե րե ւա նում եւ երկ րի այլ 
վայ րե րում տե ղի ու նե ցան բազ մա թիվ 
ցույ ցեր ու հան րա հա վաք ներ` ի պաշտ-
պա նութ յուն « Սաս նա Ծ ռե րի», ի րա վա-

պահ նե րի կող մից ե ղան ա նօ րի նա կան 
ձեր բա կա լութ յուն ներ, խա ղաղ ցու ցա-
րար նե րի նկատ մամբ ան հա մա չափ ու ժի 
կի րառ ման դրսե ւո րում ներ, բռնութ յուն-
ներ լրագ րող նե րի նկատ մամբ եւ մար դու 
ի րա վունք նե րի այլ լուրջ խախ տում ներ, 
հատ կա պես հու լի սի 29-ի գի շե րը, երբ 
ոս տի կա նութ յու նը ցրեց « Սաս նա Ծ ռե-
րի» քա ղա քա կան պա հանջ նե րը սա տա-
րող ցու ցա րար նե րին»,- մաս նա վո րա-
պես աս ված է զե կույ ցում: 

6 մար տի
Վար չա պետ Կա րեն Կա րա պետ յա նի 

գլխա վո րած կա ռա վա րա կան պատ վի-
րա կութ յու նը եր կօր յա աշ խա տան քա յին 
այ ցով մեկ նեց Ղր ղըզս տան` մաս նակ-
ցե լու Բիշ քե կում կա յա նա լիք Եվ րա-
սիա կան միջ կա ռա վա րա կան խորհր դի 
նիս տին։ Աշ խա տան քա յին այ ցի շրջա-
նա կում Հա յաս տա նի վար չա պե տը Բիշ-
քե կում ա ռանձ նազ րույց ու նե ցավ Ռու-
սաս տա նի կա ռա վա րութ յան ղե կա վար 
Դ միտ րի Մեդ վե դե ւի հետ։ Քն նարկ վեց 
հայ-ռու սա կան տնտե սա կան օ րա կար-
գին վե րա բե րող հար ցե րի լայն շրջա նակ։

8 մար տի
Փա րի զի Ե լի սե յան պա լա տում կա յա-

ցավ պաշ տո նա կան այ ցով Ֆ րան սիա յի 
Հան րա պե տութ յու նում գտնվող` Հա-
յաս տա նի նա խա գահ Սերժ Սարգս յա նի 
եւ Ֆ րան սիա յի նա խա գահ Ֆ րան սո ւա 
Օ լան դի հան դի պու մը, ո րի ա վար տին 
ստո րագր վե ցին մի շարք ո լորտ նե րում 
հայ-ֆրան սիա կան հա մա գոր ծակ ցութ-
յան զար գաց մանն ու խո րաց մա նը ուղղ-
ված փաս տաթղ թեր: Մաս նա վո րա պես 
ստո րագր վե ցին Ֆ րան սիա յի եւ ՀՀ կա-
ռա վա րութ յուն նե րի մի ջեւ հա մա ձայ-
նա գիր` Հա յաս տա նում ֆրան սիա կան 
հա մալ սա րա նի մա սին, Ֆ րան սիա յի ար-
տա քին գոր ծե րի ու մի ջազ գա յին զար-
գաց ման նա խա րա րութ յան եւ ՀՀ տնտե-
սա կան զար գաց ման ու ներդ րում նե րի 
նա խա րա րութ յան մի ջեւ զբո սաշր ջութ-
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յան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցութ յան վե-
րա բեր յալ մտադ րութ յուն նե րի հայ տա-
րա րութ յուն եւ այլ հա մա ձայ նագ րեր:

13 մար տի
Հա յաս տա նում ԱՄՆ դես պան Ռի չարդ 

Միլսն այ ցե լեց «Օ հան յան- Րաֆ ֆի-Օս-
կան յան» դա շին քի կենտ րո նա կան շտաբ 
եւ հան դի պեց դա շին քի նա խընտ րա-
կան ցու ցա կի ա ռա ջին եռ յա կի՝ Սեյ րան 
Օ հան յա նի, Ար մեն Մար տի րոս յա նի եւ 
Վար դան Օս կան յա նի հետ։ «Օ հան յան- 
Րաֆ ֆի-Օս կան յան» դա շին քի ան դամ-
ներն անդ րա դար ձան ԱԺ ա ռա ջի կա 
ընտ րութ յուն նե րին, ներ կա յաց րին նա-
խընտ րա կան քա րո զար շա վի ըն թաց քը, 
ինչ պես նաեւ ներ քին եւ ար տա քին քա-
ղա քա կա նութ յան վե րա բեր յալ դա շին քի 
ծրագ րե րը։ « Մենք հոր դո րում ենք բո լոր 
հայ ընտ րող նե րին դառ նալ ժո ղովր դա-
վա րա կան գոր ծըն թա ցի մաս նա կից, տե-
ղի չտալ ի րենց քվեն գնե լու կամ դրա 
վրա նե րազ դե լու ցան կա ցած փոր ձի առ-
ջեւ»,- իր խոս քում ա սաց Ռի չարդ Միլ սը:

15 մար տի
Պաշ տո նա կան այ ցով ե րեկ Մոսկ վա 

ժա մա նած` ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգս-
յա նը հան դի պում ու նե ցավ ՌԴ նա խա-
գահ Վ լա դի միր Պու տի նի հետ: Եր կու 
երկր նե րի ղե կա վար նե րը քննար կե ցին 
հայ-ռու սա կան հա րա բե րութ յուն նե րի 
օ րա կար գին եւ հա մա գոր ծակ ցութ յա նը 
վե րա բե րող հար ցեր, անդ րա դար ձան 
տար բեր ո լորտ նե րում ձեռք բեր ված 
պայ մա նա վոր վա ծութ յուն նե րի ի րա կա-
նաց ման ըն թաց քին: Սարգս յա նը Պու տի-
նը քննար կել են ԼՂ հիմ նախնդ րի կար-
գա վոր ման գոր ծըն թա ցը, մտքեր փո խա-
նա կել մի ջազ գա յին եւ տա րա ծաշր ջա նա-
յին խնդիր նե րի ու մար տահ րա վեր նե րի 
շուրջ: Այ ցի շրջա նակ նե րում ՀՀ նա խա-
գա հը հան դի պեց եւ ա ռանձ նազ րույց ու-
նե ցավ Ռու սաս տա նի կա ռա վա րութ յան 
ղե կա վար Դ միտ րի Մեդ վե դե ւի հետ, 
ինչ պես նաեւ հյու րըն կալ վեց Մոսկ վա յի 

մի ջազ գա յին հա րա բե րութ յուն նե րի պե-
տա կան ինս տի տու տում, որ տեղ բու հի 
ու սա նո ղութ յան եւ պրո ֆե սո րա դա սա-
խո սա կան կազ մի առ ջեւ հան դես ե կավ 
ե լույ թով, պա տաս խա նեց հան դիպ ման 
մաս նա կից նե րին հե տաքրք րող հար ցե-
րին:

16 մար տի
«Ար մե նիա» բժշկա կան կենտ րո-

նում մա հա ցավ հան րութ յա նը որ պես 
« Հաց բե րող» հայտ նի Ար թուր Սարգս-
յա նը։ Ան ցած ամ ռա նը Ոս տի կա նութ-
յան ՊՊԾ գնդի տա րած քը գրա ված 
« Սան սա ծռեր» զին ված խմբի գոր ծով 
կա լա նա վոր ված Ար թու րը մե ղադր վում 
էր զին ված խմբին օ ժան դա կե լու մեջ․ 
գնդի տա րած քը գրա վե լու օ րե րին նա 
ավ տո մե քե նա յով ճեղ քել էր ոս տի կա-
նա կան պատն ու սնունդ տա րել գնդի 
տա րածք։ Դեկ տեմ բե րի վեր ջին, հաշ վի 
առ նե լով ա ռող ջա կան վի ճա կը, Սարգս-
յա նին ա զատ էին ար ձա կել: Փետր վա րի 
9-ին, սա կայն, նրան Հա տուկ քննչա կան 
ծա ռա յութ յան միջ նոր դութ յամբ դարձ-
յալ կա լա նա վո րել էին․ ՀՔԾ-ն կա լան քի 
հիմք էր հա մա րել այն, որ Սարգս յա նը 
փետր վա րի 3-ին չէր ներ կա յա ցել քննչա-
կան մար մին: Կր կին ա նա զա տութ յան 
մեջ հայտն վե լու հա ջորդ օր վա նից նա 
ան ժամ կետ հա ցա դուլ էր հայ տա րա րել: 
Մար տի 6-ին Ազ գա յին ժո ղո վի 27 պատ-
գա մա վոր նե րի անձ նա կան ե րաշ խա վո-
րութ յամբ « Հաց բե րո ղը» կրկին ա զատ 
էր ար ձակ վել եւ տե ղա փոխ վել «Ար մե-
նիա» բժշկա կան կենտ րոն:

18 մար տի
Ա զա տութ յան հրա պա րա կում տե ղի 

ու նե ցավ հան րա հա վաք` ի հի շա տակ 
որ պես « Հաց բե րող» հայտ նի Ար թուր 
Սարգս յա նի: Հան րա հա վա քի մաս նա-
կից ներն այ նու հե տեւ եր թով ան ցան 
Ե րե ւա նի մի շարք փո ղոց նե րով, Հան-
րա պե տութ յան հրա պա րա կով եւ վե-
րա դար ձան Ա զա տութ յան հրա պա րակ: 
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Ն րանք ե րեք պա հանջ էին ա ռաջ քա շել. 
« Հաց բե րո ղին» հու ղար կա վո րել «Ե ռաբ-
լուր» պան թեո նում, պատ ժել բո լոր այն 
մարդ կանց, ով քեր մե ղա վոր են Ար թուր 
Սարգս յա նի մահ վան հա մար, եւ նա խա-
գահ Սերժ Սարգս յա նի հրա ժա րա կա նը: 
Ցու ցա րար նե րը մտա դիր են շա րու նա կել 
բո ղո քի ակ ցիա նե րը` հան րա հա վաք ներ, 
շուր ջօր յա նստա ցույ ցեր եւ այլն:

20 մար տի
Սերժ Սարգս յա նը Նով րու զի՝ բնութ-

յան զար թոն քի տո նի առ թիվ շնոր հա-
վո րա կան ու ղերձ է հղել Ի րա նի նա խա-
գահ Հա սան Ռո հա նիին եւ Իս լա մա կան 
հե ղա փո խութ յան գե րա գույն ա ռաջ նորդ 
Սեյ յեդ Ա լի Խա մե նեիին` մաղ թե լով, որ 
ա րե գակ նա յին տո մա րով նոր՝ 1396 
թվա կա նը Ի րա նի հա մար լի նի հե տա գա 
զար գաց ման, նո րա նոր հա ջո ղութ յուն նե-
րի ու ձեռք բե րում նե րի տա րի։

21 մար տի
Հա յաս տա նը եւ ԵՄ-ը հան դես ե կան 

հա մա տեղ հայ տա րա րութ յամբ` նշե լով, 
որ Ե րե ւա նում նույն օ րը նա խաս տո-
րագր ված` Հա մա պար փակ եւ ընդ լայն-
ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա ձայ նա գի-
րը Եվ րո պա կան միութ յան ու Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յան մի ջեւ երկ կողմ 
հա րա բե րութ յուն նե րի շրջա նակն ընդ-
լայ նե լու կա րե ւոր քայլ կհան դի սա նա: 
Այն կամ րապն դի քա ղա քա կան երկ-
խո սութ յու նը եւ ա մուր հիմք կստեղ ծի 
տնտե սա կան ու սո ցիա լա կան բա րե-
փո խում նե րը շա րու նա կե լու հա մար: 
« Հա մա ձայ նա գի րը հնա րա վո րութ յուն 
կըն ձե ռի ԵՄ-ին եւ Հա յաս տա նին ի րենց 
հա րա բե րութ յուն նե րը ո րա կա կան նոր, 
ա վե լի բարձր մա կար դա կի հասց նե լու 
հա մար»,- նշված է հայ տա րա րութ յան 
մեջ:

22 մար տի
Ազ գա յին անվ տան գութ յան ծա ռա-

յու թան մա մու լի կենտ րո նը հայտ նում է, 

որ մաք սա նենգ ե ղա նա կով Հա յաս տա-
նի Հան րա պե տութ յուն «Իգ լա» տե սա-
կի զե նի թահր թի ռա յին հա մա լիր տե ղա-
փո խե լու փաս տի առ թիվ հա րուց ված 
քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում այս 
պա հին ձեր բա կալ ված են 3 անձ, այդ 
թվում՝ ՀՀ քա ղա քա ցի Սամ վել Բա բա յա-
նը։ ԱԱԾ հա ղոր դագ րութ յան հա մա ձայն` 
«կա տար ված քննչա կան գոր ծո ղութ յուն-
նե րի եւ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան 
մի ջո ցա ռում նե րի արդ յուն քում ստաց վել 
են նաեւ ար ժա նա հա վատ տվյալ ներ, որ 
նշված զե նի թահր թի ռա յին հա մա լի րի 
բաղ կա ցու ցիչ մա սե րի ձեռք բե րումն ու 
փո խադ րու մը ի րա կա նաց րած ան ձինք 
գոր ծել են Սամ վել Բա բա յա նի հետ ու նե-
ցած նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ եւ 
նրա պատ վե րով»։

24 մար տի
Կենտ րոն եւ Նորք- Մա րաշ վար չա կան 

շրջան նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սութ յան 
դա տա րա նը բա վա րա րել է Սամ վել Բա-
բա յա նին եր կու ամ սով կա լա նա վո րե լու` 
ԱԱԾ միջ նոր դութ յու նը: Ն րան մե ղադ-
րանք է ա ռա ջադր վել ՔՕ 235 հոդ վա ծի 
երկ րորդ մա սի եւ 235.1 հոդ վա ծի երկ-
րորդ մա սի ա ռա ջին կե տի հատ կա նիշ նե-
րով՝ ա պօ րի նի կեր պով ռազ մամ թեր քի, 
ռազ մա կան տեխ նի կա յի ձեռք բե րե լը, 
ի րաց նե լը, պա հե լը, փո խադ րե լը կամ 
կրե լը, մաք սա նեն գութ յու նը, ո րոնք կա-
տար վել են մի խումբ ան ձանց կող մից 
նախ նա կան հա մա ձայ նութ յամբ: Սամ վել 
Բա բա յա նը ե րեկ վա հար ցաքն նութ յա նը 
հայ տա րա րել է, որ կապ չու նի «Իգ լա»-ի 
հետ եւ չի ճա նա չում այս գոր ծով ձեր բա-
կալ ված մյուս եր կու ան ձանց։ ՕՐՕ դա-
շին քը քա ղա քա կան են թա տեքստ է տես-
նում Բա բա յա նի ա զա տազրկ ման մեջ՝ 
նախ կին նա խա րա րի ձեր բա կա լութ յու նը 
ո րա կե լով ի րենց դա շին քի դեմ ճնշում նե-
րի շա րու նա կութ յուն եւ հայ տա րա րե լով, 
որ պայ քա րե լու են նրան ա զա տե լու հա-
մար:
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25 մար տի
Հա յաս տա նի նա խա գահ, Զին ված ու-

ժե րի գե րա գույն գլխա վոր հրա մա նա-
տար Սերժ Սարգս յանն աշ խա տան քա-
յին այ ցով ժա մա նեց Ար ցախ: Այ ցը, ըստ 
պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րութ յան, տե-
ղի է ու նե նում հայ կա կան եր կու հան րա-
պե տութ յուն նե րի փոխ գոր ծակ ցութ յան 
շրջա նա կում:

26 մար տի
Ֆուտ բո լի աշ խար հի 2018 թվա կա նի 

ա ռաջ նութ յան ընտ րա կան փու լի շրջա-
նակ նե րում Հա յաս տա նի ընտ րա նին 2:0 
հաշ վով հաղ թեց Ղա զախս տա նի հա վա-
քա կա նին: Հան դիպ ման 73-րդ րո պեին 
հա շի վը բա ցեց Հա յաս տա նի հա վա քա-
կա նի ա վագ Հեն րիխ Մ խի թար յա նը, 
ե րեք րո պե անց հա շի վը կրկնա պատ կեց 
Ա րազ Օզ բի լի սը: Հա ջորդ հան դի պու մը 
Հա յաս տա նի թի մը կանց կաց նի հու նի-
սին 10-ին` ար տագ նա խա ղում մրցե լով 
Մո տե նեգ րո յի հետ:

27 մար տի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն ըն դու-

նել է ԵԱՀԿ Մինս կի խմբի հա մա նա խա-
գահ ներ Ի գոր Պո պո վին ( Ռու սաս տան), 
Ռի չարդ Հոգ լան դին (ԱՄՆ), Ս տե ֆան 
Վիս կոն տիին (Ֆ րան սիա) եւ ԵԱՀԿ գոր-
ծող նա խա գա հի անձ նա կան ներ կա-
յա ցու ցիչ Ան ջեյ Կասպր շի կին: Զ րու ցա-
կից նե րը քննար կել են ղա րա բաղ յան 
հիմ նախնդ րի խա ղաղ կար գա վոր ման 
գոր ծըն թա ցին վե րա բե րող հար ցեր, 
անդ րա դար ձել ար ցա խա-ադր բե ջա նա-
կան հա կա մար տութ յան շփման գծում 
տի րող ի րա վի ճա կին: Հան դիպ ման 
մաս նա կից նե րը կա րե ւո րել են հա կա-
մար տութ յան խա ղաղ կար գա վոր մանն 
ուղղ ված հանձ նա ռութ յուն նե րին կող մե-
րի հա վա տար մութ յու նը, ինչ պես նաեւ 
Վիեն նա յում եւ Ս. Պե տեր բուր գում բարձր 
մա կար դա կով ձեռք բեր ված պայ մա նա-
վոր վա ծութ յուն նե րի կա տար ման անհ-
րա ժեշ տութ յու նը:

29 մար տի
Նա խա գահ Սերժ Սարգս յանն աշ խա-

տան քա յին այ ցով մեկ նեց Մալ թա՝ մաս-
նակ ցե լու Եվ րո պա կան ժո ղովր դա կան 
կու սակ ցութ յան (ԵԺԿ) հա մա գու մա րի 
նիս տե րին ու գա գաթ նա ժո ղո վին, ո րին 
հրա վիր ված են Եվ րո պա կան միութ յան 
եւ Ա րե ւել յան գոր ծըն կե րութ յան ան դամ 
երկր նե րից ԵԺԿ-ին ան դա մակ ցող կու-
սակ ցութ յուն նե րը ներ կա յաց նող պե-
տութ յուն նե րի ու կա ռա վա րութ յուն նե րի 
ղե կա վար նե րը:

31 մար տի
Հա յաս տա նի արտ գործ նա խա րար 

Էդ վարդ Նալ բանդ յանն ըն դու նեց Եվ-
րո պա կան խորհր դա րա նի մի խումբ 
պատ գա մա վոր նե րի, ով քեր Հա յաս տան 
են ժա մա նել ապ րի լի 2-ին կա յա նա լիք 
խորհր դա րա նա կան ընտ րութ յուն նե րին 
Եվ րո պա կան խորհր դա րա նի դի տոր-
դա կան ա ռա քե լութ յա նը մաս նակ ցե լու 
նպա տա կով։ Հան դիպ ման ըն թաց քում 
քննարկ վել են Հա յաս տան-Եվ րո պա-
կան միութ յուն հա րա բե րութ յուն նե-
րի ամ րապնդ մանն ուղղ ված քայ լե րը, 
խորհր դա րա նա կան ձե ւա չա փով հա մա-
գոր ծակ ցութ յա նը վե րա բե րող հար ցեր։ 
Եր կուս տեք գո հու նա կութ յուն է ար-
տա հայտ վել Հա յաս տա նի եւ Եվ րո պա-
կան միութ յան մի ջեւ Հա մա պար փակ եւ 
ընդ լայն ված գոր ծըն կե րութ յան հա մա-
ձայ նագ րի շուրջ բա նակ ցութ յուն նե րի 
ա վար տի կա պակ ցութ յամբ։




