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ՀարցազրույցՌԱՀՀԿգիտականծրագրերիտնօրենՄանվելՍարգսյանիհետ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼՈՒԾԵԼ, 
ԱՅԼ ՈՉ ԹԵ ՓՈՐՁԵԼ «ՕՁԻՔՆ 
ԱԶԱՏԵԼ» ԴՐԱՆՑԻՑ

Հար ցազ րույց ՌԱՀՀԿ
գի տա կան ծրագ րե րի տնօ րեն
ՄանվելՍարգսյանի հետ

- Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ան կա խութ յան 25-րդ տա րե-
դար ձը նշա նա կա լից հանգր վան է մեր ժո ղովր դի ան ցած ու ղին վե-
րար ժե ւո րե լու հա մար: Հա յոց ե րի տա սարդ պե տա կա նութ յան ազ-
գա յին ի րո ղութ յուն նե րի ու հա ջո ղութ յուն նե րի նկատ մամբ վե րա-
բեր մուն քը տար բեր է: Ինչ եք կար ծում՝ կա րո ղա ցե՞լ է արդ յոք հա յե-
րի ներ կա սե րուն դը լու ծել 90-ա կան նե րի սկզբին իր առ ջեւ դրված 
խնդիր նե րը: Ի՞նչ է ի րե նից ներ կա յաց նում 2016-ի նմու շի Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տութ յու նը:

-	Պե	տութ	յունն	ու	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	կան,	գո	յութ	յուն	ու	նեն՝	եւ	սա	է	
25	տար	վա	գլխա	վոր	ձեռք	բե	րու	մը:	Սա	կայն	դրա	նով	Հա	յաս	տա	նի	քա-
ղա	քա	ցի	ներն	ա	ռանձ	նա	պես	հիա	ցած	չեն:	Չի	հա	ջող	վում	ողջ	ծա	վա	լով	
թո	թա	փել	 կու	տակ	ված	 հիմ	 ախն	դիր	նե	րի	 բե	ռը:	Թե	րեւս	անհ	րա	ժեշտ	
էր	ան	կա	խութ	յու	նից	հե	տո	քա	ռորդ	դար	անց	ներ,	որ	պես	զի	Հա	յաս	տա-
նում	մար	դիկ	ստիպ	ված	լի	նեին	ար	ձա	նագ	րել,	որ	հռչակ	ված	նպա	տակ-
ներն	ի	րա	կա	նութ	յուն	 չեն	դար	ձել,	քան	զի	մենք	այդ	պես	էլ	 չու	նե	ցանք	
մեր	 ակն	կա	լած	 ար	դա	րութ	յունն	 ա	պա	հո	վող	 լիար	ժեք	 ան	կախ,	 ի	րա-
վա	կան,	սո	ցիա	լա	կան	պե	տութ	յու	նը։	Այդ	ան	հա	ջո	ղութ	յան	շուրջ	բա	նա-
վե	ճե	րը	 ցայ	սօր	 էլ	 ո	րե	ւէ	 ող	ջա	միտ	բա	ցատ	րութ	յան	 չհան	գեց	րին:	 Իսկ	
պատ	ճա	ռը	միան	գա	մայն	պարզ	է.	փորձ	եւ	պատ	շաճ	գի	տե	լիք	ներ	չկա-
յին՝	հաս	կա	նա	լու	հա	մար	պե	տա	կա	նա	կերտ	ման	գե	րա	կա	յութ	յուն	նե	րը:	
Մաս	նա	վո	րա	պես՝	 այն,	 որ	 պե	տութ	յան	 բո	լոր	 տե	սակ	նե	րի	մեջ	միայն	
ի	րա	վա	կան,	սահ	մա	նադ	րա	կան	պե	տութ	յունն	է	ժո	ղովր	դին	վե	րա	պա-
հում	 պե	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յուն	 ձե	ւա	վո	րե	լու	 ի	րա	վուն	քը:	 Ն	ման	 պե-
տութ	յու	նում	իշ	խա	նութ	յու	նը	կա	րող	է	ձե	ւա	վոր	վել	բա	ցա	ռա	պես	ա	զատ	
ընտ	րութ	յուն	նե	րի	մի	ջո	ցով:	Մ	յուս	բո	լոր	ձե	ւե	րը	դի	տարկ	վում	են	որ	պես	
իշ	խա	նութ	յան	յու	րա	ցում:	Երկ	րի	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	մեջ	դա	ամ	րագ-
րել	են,	բայց	այդ	ե	րե	ւույ	թի	խոր	քա	յին	ի	մաս	տը	չեն	գի	տակ	ցել:
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Հե	տա	գա	զար	գա	ցում	 ե	րի	 ողջ	 ըն	թաց	քը	 դար	ձել	 է	 ըն	դա	մե	նը	 սե-
փա	կան	պե	տութ	յան	հան	դեպ	նման	վե	րա	բեր	մուն	քի	հե	տե	ւանք:	Ե	թե	
Սահ	մա	նադ	րութ	յան	պա	հանջ	նե	րին	քա	մահ	րան	քով	ես	վե	րա	բեր	վում,	
վեր	ջինս	«վրեժ	է	 լու	ծում»	հան	րութ	յու	նից,	որն	այն	ըն	դու	նել	է:	Ա	նի-
մաստ	է	ըն	դու	նել	ի	րենց	ի	րա	վունք	նե	րի	եւ	երկ	րի	պե	տա	կան	կար	գի	
մա	սին	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	 հա	մընդ	հա	նուր	պայ	մա	նա	գիր	 (	Սահ	մա	նադ-
րութ	յուն),	 ե	թե	 չգի	տես,	թե	 ին	չի	 հետ	գործ	 ու	նես:	Սա	կայն	 քա	նի	 որ	
Սահ	մա	նադ	րութ	յունն	ար	դեն	ըն	դուն	վել	է,	ու	րեմ	նրա	պա	հանջ	նե	րը	
պետք	է	կա	տար	վեն	ան	վե	րա	պա	հո	րեն:	Հա	կա	ռակ	դեպ	քում	երկ	րում	
ձե	ւա	վոր	վում	 է	մի	 ի	րա	կա	նութ	յուն,	 ո	րի	 էութ	յու	նը	 քրեա	կան	 իշ	խա-
նութ	յան	«ի	րա	վունք	նե	րի»	եւ	շա	հե	րի	ա	նընդ	հատ	պաշտ	պա	նութ	յունն	
է	կազ	մա	կերպ	ված	կամ	ան	կազ	մա	կերպ	ընդ	դի	մա	ցող	շար	ժում	 ե	րից:
Երբ	 քա	ղա	քա	ցի	ներն	 ի	րենց	 ամ	բող	ջութ	յան	 մեջ	 ինչ-ինչ	 հան	գա-
մանք	նե	րից	ել	նե	լով,	ի	վի	ճա	կի	չեն	լի	նում	ի	րաց	նել	պե	տա	կան	իշ	խա-
նութ	յուն	ձե	ւա	վո	րե	լու	ի	րենց	ի	րա	վուն	քը,	անհ	նար	է	դառ	նում	խու	սա-
փել	պե	տա	կան	կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կար	գի	յու	րա	ցու	մից։	Ցան	կա	ցած	
յու	րաց	նո	ղի	 (ու	զուր	պա	տո	րի)	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	 մե	թոդ	ներն	 ու-
նի	վեր	սալ	 են:	 Ա	պօ	րի	նա	բար	խո	շոր	 սե	փա	կա	նութ	յան	տեր	 դար	ձած	
քա	ղա	քա	ցի	նե	րը՝	 գի	տակ	ցե	լով	 այդ	 սե	փա	կա	նութ	յան	 ա	նօ	րի	նա	կա-
նութ	յան	փաս	տը,	 ու	րեմ	եւ՝	 դրա	ան	պաշտ	պան	 լի	նե	լը,	 ցան	կա	ցած	
մի	ջոց	նե	րով	ձգտում	են	տի	րա	պե	տել	պե	տա	կան	իշ	խա	նութ	յան	լծակ-
նե	րին:	Միայն	այդ	լծակ	նե	րը	ձեռ	քի	տակ	ու	նե	նալն	է	ե	րաշ	խա	վո	րում	
սե	փա	կա	նութ	յան	պաշտ	պա	նութ	յու	նը:	Այ	սինքն՝	ա	նօ	րի	նա	կան	սե	փա-
կա	նութ	յու	նը	ծնում	է	պե	տա	կան	իշ	խա	նութ	յան	յու	րաց	ման	ե	րե	ւույթ:	
Սե	փա	կա	նա	տե	րե	րը	բա	ցա	հայտ	հան	ցա	գոր	ծութ	յան	են	գնում:	Մենք	
ա	կա	նա	տես	 ենք	 ե	ղել,	 որ	 այդ	պի	սի	 գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ	 շա	րու	նա	կա-
բար	տե	ղի	են	ու	նե	ցել	 նաեւ	Հա	յաս	տա	նում	ու	 եր	բե	ւէ	 չեն	պատժ	վել	
օ	րեն	քով։	Սա	է	պե	տութ	յան	չկա	յաց	ման	հիմ	 ա	կան	խո	չըն	դո	տը,	քան-
զի	այ	սօ	րի	նակ	հան	ցա	գոր	ծութ	յունն	ան	խու	սա	փե	լիո	րեն	հան	գեց	նում	
է	նոր	հան	ցանք	նե	րի	շար	քի:
Հե	տա	գա	 հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րի	 շղթան	 նույն	պես	 լիո	վին	 ու	նի-
վեր	սալ	է.	ար	դա	րա	դա	տութ	յան	չե	զո	քա	ցում,	ա	զատ	ընտ	րութ	յուն	նե	րի	
կաթ	վա	ծա	հա	րութ	յուն,	ար	տա	քին	հո	վա	նա	վոր	նե	րի	փնտրտու	քի	արդ-
յուն	քում	երկ	րի	ինք	նիշ	խա	նութ	յան	կո	րուստ:	Իսկ	հե	տո	ձե	ւա	վոր	վում	
են	այն	ի	րո	ղութ	յուն	նե	րը,	ո	րոն	ցում	մենք	ապ	րում	ենք	ար	դեն	ա	վե	լի	
քան	 եր	կու	տաս	նամ	յակ.	ազ	գա	յին	 հարս	տութ	յան	 ու	 ի	րա	վունք	նե	րի	
յու	րա	ցում,	 ստվե	րա	յին	 մե	խա	նիզմ	 ե	րի	 ներդր	ման	 մի	ջո	ցով	 պե	տա-
կան	 կյան	քում	 ի	րա	վա	կան	 ան	հա	վա	սա	րութ	յան	 ար	մա	տա	վո	րում,	
երկ	րի	գա	ղու	թա	ցում:	Հա	զիվ	թե	ո	րե	ւէ	մե	կը	կա	րո	ղա	նա	ժխտել	այս	
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ի	րո	ղութ	յուն	նե	րը:	Տար	բեր	է	միայն	դրանց	հան	դեպ	վե	րա	բեր	մուն	քը.	
ո	մանք	պատ	րաստ	են	ցան	կա	ցած	գնով	պայ	քա	րել,	որ	պես	զի	ե	ղա	ծից	
ո	չինչ	չփոխ	վի,	ո	մանք	փոր	ձում	են	ա	ռա	վե	լա	գույնս	օգտ	վել	ստեղծ	ված	
ի	րա	վի	ճա	կից,	իսկ	մյուս	նե	րը	մեր	ժում	են	այդ	ի	րո	ղութ	յուն	նե	րը՝	ջա	նա-
լով	ար	մա	տա	պես	փո	խել	դրանք:

- Ինչ պե՞ս դուք կգնա հա տեիք 25 տար վա ըն թաց քում Սփ յուռ քի 
հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան ձե ւա վոր ված հա րա բե րութ-
յուն նե րը, եւ ինչ պի սի՞ տեղ ու նի, ձեր կար ծի քով, Ար ցա խի խնդի րը 
ՀՀ քա ղա քա կան ի րո ղութ յուն նե րում ու ազ գա յին քա ղա քա կա նութ-
յան մեջ:

-	Ձեր	նշած	հիմ	 ա	հար	ցե	րի	ո	լոր	տում	ի	րա	վի	ճակն	ա	վե	լի	բար	վոք	
չէ,	քան	երկ	րի	ներ	սում:	Եվ	դարձ	յալ	ի	րենց	զգալ	են	տա	լիս	ան	փոր-
ձութ	յու	նը,	պատ	մա	կան	խնդիր	նե	րի	բե	ռը	եւ	90-ա	կան	նե	րի	սկզբի	հայ	
հա	սա	րա	կութ	յան	աշ	խար	հա	յաց	քա	յին	մտա	կա	ղա	պար	նե	րը:	Այն	պես	է	
ստաց	վել,	որ	ՀՀ	ան	կախ	պե	տա	կա	նութ	յան	ա	ռա	ջին	իսկ	օ	րե	րից	երկ-
րի	քա	ղա	քա	կան	ղե	կա	վա	րութ	յան	կողմ	 ո	րո	շում	ուղղ	ված	է	ե	ղել	հա-
մազ	գա	յին	խնդիր	նե	րի	գոր	ծոնն	ա	ռա	վե	լա	գույնս	ան	տե	սե	լուն	եւ	այդ	
խնդիր	նե	րի	պաշ	տո	նա	կան	ճա	նա	չու	մը	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ-
յան	սահ	ման	նե	րից	դուրս	գտնվող	ա	ռան	ձին	հայ	կա	կան	հա	վա	քա	կա-
նութ	յուն	նե	րի	ու	կա	ռույց	նե	րի	տի	րույ	թում	թող	նե	լուն:	Հա	մար	վում	էր,	
որ	ան	կախ	Հա	յաս	տա	նի	կա	ռուց	ման	ու	ղե	գի	ծը	չի	կա	րող	շաղ	կապ	ված	
լի	նել	 հա	մազ	գա	յին	 նշա	նա	կութ	յան	 խնդիր	նե	րի	 հետ:	 Վեր	ջին	նե	րիս	
ռազ	մա	վա	րա	կան	կշիռն	այդ	պի	սով	նվա	զեց	վել	էր:	Ժա	մա	նա	կը	ցույց	
տվեց,	որ	նման	մո	տեց	ման	ի	րա	կան	հե	տե	ւանք	նե	րը	ե	ղան	այն,	որ	նո-
րան	կախ	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յան	ստեղծ	ման	պա	հից	հայ	կա-
կան	 ա	ռանց	քա	յին	 խնդիր	նե	րը	 (Ար	ցախ,	 Ցե	ղաս	պա	նութ	յուն)	 դուրս	
ե	կան	 ՀՀ	 ղե	կա	վա	րութ	յան	 կա	րո	ղութ	յուն	նե	րի	 ու	 հնա	րա	վո	րութ	յուն-
նե	րի	շրջա	նա	կից՝	ոչ	միայն	այդ	խնդիր	նե	րը	վե	րահս	կե	լու,	այ	լեւ	դրանց	
վրա	 դույզն-ինչ	 ազ	դե	ցութ	յուն	 գոր	ծե	լու	 ա	ռու	մով:	 Ժա	մա	նա	կի	 ըն-
թաց	քում	ՀՀ	ներ	քին	վի	ճա	կը	են	թարկ	վեց	ար	տա	քին	այդ	գոր	ծոն	նե-
րի	էքս	պան	սիա	յին:	Պե	տութ	յան	քա	ղա	քա	կան	իշ	խա	նութ	յու	նը,	հա	սա-
րա	կութ	յու	նը,	ինչ	պես	նաեւ	ար	տա	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յու	նը	դար	ձան	
հայ	կա	կան	ար	տա	քին	խնդիր	նե	րի	պա	տանդ	նե	րը:	Եր	կար	ժա	մա	նակ	
այդ	հան	գա	ման	քը	դիտ	վում	էր	որ	պես	պե	տա	կա	նա	շի	նութ	յան	ճա	նա-
պար	հի	ռազ	մա	վա	րա	կան	ար	գե	լա	պատ	նեշ:
Իս	կա	պես,	 ցա	քուց	րիվ	 ե	ղած	 հայ	 ժո	ղովր	դի	 ազ	գա	յին-քա	ղա	քա-
կան	 ի	րո	ղութ	յուն	ներն	 ի	 սկզբա	նե	 կտրուկ	 հա	կա	սութ	յան	մեջ	 մտան	
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ՀՀ	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	 ըն	դու	նած	 քա	ղա	քա	կան	 հա	յե	ցա	կար	գի,	 ինչ-
պես	նաեւ	ՀՀ	ըն	դու	նած	ի	րա	վա	կան	շրջա	նակ	նե	րի	(նրա	ի	րա	կան	քա-
ղա	քա	կան-ի	րա	վա	կան	կար	գա	վի	ճա	կի)	 հետ:	Եվ	դրա	նից	հնա	րա	վոր	
չէր	 խու	սա	փել,	 քա	նի	 որ	 հայ	կա	կան	 խնդիր	նե	րի	 ռազ	մա	վա	րա	կան	
ի	մաստն	 ան	տե	սե	լու	 փի	լի	սո	փա	յութ	յու	նը	 գործ	նա	կա	նում	 խթա	նում	
էր	հա	մաշ	խար	հա	յին	պրակ	տի	կա	յում	այդ	խնդիր	նե	րի	ազ	դե	ցութ	յան	
ա	ճը	եւ,	միա	ժա	մա	նակ,	հան	դես	էր	գա	լիս	որ	պես	Հա	յաս	տա	նի	Հան-
րա	պե	տութ	յան	վրա	ազ	դե	ցութ	յան	գոր	ծոն:	1998	թվա	կա	նից	այդ	փի-
լի	սո	փա	յութ	յու	նը	հան	գեց	րեց	Հա	յաս	տա	նի	քա	ղա	քա	կան	հա	մա	կար	գի	
փլուզ	մանն	 ու	 երկ	րի	 լիա	կա	տար	 հպա	տա	կեց	մա	նը	 ար	տա	քին	 գոր-
ծոն	նե	րին:	 Աս	տի	ճա	նա	բար	 հաս	տատ	վեց	 ար	ցախ	յան	 ռազ	մա	քա	ղա-
քա	կան	կա	ռույ	ցի	կող	մից	ՀՀ-ում	իշ	խա	նութ	յան	զավթ	ման	գոր	ծըն	թա-
ցը,	հայ-թուր	քա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րում	ընդ	լայն	վեց	Ցե	ղաս	պա-
նութ	յան	մի	ջազ	գա	յին	ճա	նաչ	ման	խնդրի	ար	ծար	ծու	մը,	տե	ղի	ու	նե	ցան	
Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յան	լիա	կա	տար	ռազ	մա	կան	հպա	տա	կե-
ցու	մը	ռու	սաս	տան	յան	գոր	ծո	նին,	ինչ	պես	նաեւ	անվ	տան	գութ	յան	հա-
մա	կար	գի	ու	ար	տա	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	ան	ցու	մը	ԱՄՆ-	Ռու	սաս-
տան-Ֆ	րան	սիա	ե	ռա	պե	տութ	յան	են	թա	կա	յութ	յա	նը	 (	Մինս	կի	գոր	ծըն-
թա	ցի	շրջա	նակ	նե	րում):
Չըմբռ	նե	լով	ի	հայտ	ե	կած	ա	պա	կա	ռու	ցո	ղա	կան	ե	րե	ւույթ	նե	րի	պատ-
ճա	ռը,	 Հա	յաս	տա	նի	 քա	ղա	քա	կան	 ընտ	րա	խա	վը	մե	կու	կես	տաս	նամ-
յակ	պնդում	էր.	«	Մին	չեւ	չլուծ	վեն	ար	ցախ	յան	հար	ցը	եւ	հայ-թուր	քա-
կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	խնդի	րը,	Հա	յաս	տա	նում	հնա	րա	վոր	չի	լի	նի	
կա	ռու	ցել	 ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յուն	 եւ	ա	պա	հո	վել	 նրա	տնտե	սա	կան	
զար	գա	ցու	մը»:	Ընդ	ո	րում,	այդ	թյու	րըմբռ	նում	 ե	րի	ա	կունք	նե	րը	եր	բեք	
չէին	դի	տարկ	վում	ար	տա	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	կի	րառ	վող	ռազ	մա-
վա	րութ	յան	ծի	րում,	այ	սինքն՝	ՀՀ-ի	հետ	ան	մի	ջա	կա	նո	րեն	կապ	ված	ոչ	
մի	հան	գա	մանք	չէր	դի	տարկ	վում	որ	պես	պե	տա	կա	նա	կերտ	ման	ու	ղու	
լուրջ	խո	չըն	դոտ:

- Ս տաց վում է, որ հայ ժո ղո վուրդն այդ պես էլ չկա րո ղա ցա՞վ 25 
տար վա մեջ էա կան հա ջո ղութ յուն ներ ձեռք բե րել:

-	Ին	չու	չէ:	Հայ	ժո	ղո	վուրդն	ա	զա	տագ	րեց	Ար	ցա	խը,	ստեղ	ծեց	մար-
տու	նակ	բա	նակ	եւ	ինչ-որ	 չա	փով	կա	յուն	ֆի	նան	սա	կան	հա	մա	կարգ:	
Կա	րե	լի	է	պնդել,	որ	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յու	նը	հետ	խորհր	դա-
յին	տի	րույ	թի	այն	փոք	րա	թիվ	երկր	նե	րից	է,	ո	րը	կա	րո	ղա	ցավ	ոչ	միայն	
պաշտ	պա	նել	 իր	տա	րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա	նութ	յու	նը,	այ	լեւ	 ըն	դար-
ձա	կել	սե	փա	կան	երկ	րում	հայ	ժո	ղովր	դի	ան	կախ	գո	յակ	ցութ	յան	սահ-
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մա	նա	գո	տին:	Դա	րա	վոր	ան	վեր	ջա	նա	լի	կո	րուստ	նե	րի	խո	րա	պատ	կե-
րին	նշված	խնդիր	նե	րի	 լու	ծու	մը	ռազ	մա	վա	րա	կան	ի	մաստ	ու	նի	մեր	
ժո	ղովր	դի	հա	մար:	Եվ,	որ	կա	րե	ւոր	է՝	ՀՀ-ն,	ԼՂՀ-ի	հետ	հա	մա	տեղ,	կա-
րո	ղա	ցավ	ձեռք	բե	րել	մի	շարք	ազ	դե	ցիկ	տե	րութ	յուն	նե	րի	հա	մար	ար-
ժե	քա	վոր	մի	ջազ	գա	յին	դեր՝	իբ	րեւ	տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	անվ	տան	գութ-
յան	հա	մա	կար	գի	սուբ	յեկտ:	Մի	գու	ցե	այդ	դերն	ա	մե	նաարդ	յու	նա	վե	տը	
չէ,	բայց	մեր	երկ	րով	հե	տաքրքր	վում	են,	նրա	հետ	հաշ	վի	են	նստում	
հենց	այդ	դե	րի	շնոր	հիվ:

- Ան կա խութ յան գո յութ յան քա ռորդ դար յա ժա մա նա կաըն թաց-
քում Հա յաս տա նի հա սա րա կութ յու նը մեծ ակ տի վութ յուն էր հան-
դես բե րում եւ է սե փա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նութ յան գոր-
ծում: Ին չո՞ւ այդ ակ տի վութ յունն էա կա նո րեն չի ազ դում Հա յաս տա-
նում պե տա կա նա շի նութ յան ըն թաց քի վրա:

-	Դ	րա	պատ	ճառ	ներն	այ	սօր	նույն	պես	ակն	հայտ	են։	Հա	սա	րա	կութ-
յանն	ու	քա	ղա	քա	կան	ու	ժե	րին	չհա	ջող	վեց	գի	տակ	ցել	այն	ան	կար	գութ-
յուն	նե	րի	պատ	ճառ	նե	րը,	 ո	րոնք	 ես	 վե	րը	 թվար	կե	ցի,	 եւ	 ձե	ւա	կեր	պել	
ռազ	մա	վա	րա	կան	ներ	քին	օ	րա	կարգ:	Հե	տե	ւա	բար՝	ա	մեն	ինչ	հան	գեց	
«վատ	իշ	խա	նութ	յան»	 հիմ	 ադ	րույ	թին:	Ան	կա	խութ	յան	ա	ռա	ջին	տա-
րի	նե	րից	 սկսած՝	 երկ	րի	 քա	ղա	քա	կան	 կյան	քում	 կեն	սու	նակ	 է	մում	
ընդ	դի	մութ	յան	կող	մից	որ	դեգր	ված	հիմ	 ա	րար	մի	թեզ,	որն	ան	փո	փոխ	
է	ար	դեն	25	տա	րի։	Քա	ղա	քա	կան	ու	ժե	րի	ողջ	փի	լի	սո	փա	յութ	յունն	ու	
գոր	ծե	լա	կեր	պը	 սե	ւեռ	վել	 են	 «իշ	խա	նա	փո	խութ	յուն»	 կար	գա	խո	սին։	
Իշ	խա	նա	փո	խութ	յուն՝	 կեղծ	վող	 ընտ	րութ	յուն	նե	րում	 մաս	նակ	ցութ	յան	
մի	ջո	ցով.	սա	է	իր	հա	մար	գերխն	դիր	դարձ	րել	ընդ	դի	մութ	յու	նը՝	դրա	
հրա	տա	պութ	յունն	ընդգ	ծե	լու	հա	մար	բե	րե	լով	եր	կու	հա	րա	կից	փաս-
տարկ՝	«	Հան	ցա	վոր	ռե	ժի	մը	եր	կի	րը	հասց	րել	է	ոչն	չաց	ման	եզ	րին»	եւ	
«	Մենք	այլ	բա	նե	րի	մա	սին	մտա	ծե	լու	ժա	մա	նակ	չու	նենք»։
Խնդ	րի	 նմա	նօ	րի	նակ	 ձե	ւա	կեր	պում	 ու	 փաս	տար	կում	 ե	րը	 երկ-
րի	քա	ղա	քա	կան	կյան	քը	տե	ղայ	նաց	րել	են	գոր	ծըն	թաց	նե	րի	մի	փակ	
ցիկ	լի	սահ	ման	նե	րում	եւ	վերջ:	Այդ	գոր	ծըն	թաց	ներն	են՝	ընդ	դի	մա	դիր	
կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի	բա	րե	խիղճ	մաս	նակ	ցութ	յուն	կեղծ	վող	ընտ	րութ-
յուն	նե	րին;	 ընտ	րութ	յուն	նե	րի	 արդ	յունք	նե	րի	 հե	տընտ	րա	կան	 բո	ղո-
քար	կում;	դի	մում	 եր	Կենտ	րո	նա	կան	ընտ	րա	կան	հանձ	նա	ժո	ղո	վին	եւ	
Սահ	մա	նադ	րա	կան	դա	տա	րա	նին;	վերջ	նա	կան	հայ	տա	րա	րութ	յան	ըն-
դու	նում	գոր	ծող	վար	չախմ	բի	կող	մից	ընտ	րութ	յուն	նե	րը	կեղ	ծե	լու	մա-
սին։	 Այս	պի	սի	 կա	ռու	ցա	կար	գը	 ընդ	դի	մութ	յան	 հա	մար	 ընտ	րութ	յուն-
նե	րը	դարձ	րել	է	ոչ	թե	ժո	ղովր	դի	վստա	հութ	յան	քվեն	ստա	նա	լով՝	իր	
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ծրագ	րե	րը	կյան	քի	կո	չե	լու	գոր	ծըն	թաց,	այլ	«գլխա	վոր	ընդ	դի	մադ	րի»	
կար	գա	վի	ճակ	ստա	նա	լու	մրցա	վազք։	Ն	պա	տա	կին	հաս	նե	լու	հա	մար	
ո	րոշ	դեպ	քե	րում	ընդ	դի	մա	դիր	ու	ժե	րին	անհ	րա	ժեշտ	է	լի	նում	պայ	քա-
րել	միմ	յանց	դեմ,	 իսկ	ա	վե	լի	 հա	ճախ՝	 ստվե	րա	յին	պայ	մա	նա	վոր	վա-
ծութ	յուն	նե	րի	գնալ	վար	չախմ	բի	հետ:
Փաս	տո	րեն,	 ա	զատ	 ընտ	րութ	յուն	ներ	 ա	պա	հո	վող	 ընտ	րա	կան	 մե-
խա	նիզմ	 ե	րի	 կաթ	վա	ծա	հա	րութ	յան	պայ	ման	նե	րում,	ֆոր	մալ	 քա	ղա-
քա	կան	գոր	ծու	նեութ	յունն	 ինք	նին	 դար	ձել	 է	ա	նո	րոշ	 եւ	ա	պարդ	յուն։	
Բ	նա	կա	նա	բար,	նման	զար	գա	ցում	 ե	րի	պա	րա	գա	յում	ա	վե	լի	քան	եր-
կու	 տաս	նամ	յակ	 ար	տա	հայտ	վող	 ժո	ղովր	դա	կան	 դժգո	հութ	յուն	նե	րը	
խնդիր	նե	րի	սխալ	ձե	ւա	կերպ	ման	պատ	ճա	ռով	է,	որ	չեն	տվել	ցան	կա-
լի	արդ	յունք՝	սահ	մա	նադ	րա	կան	կար	գի	հաս	տա	տում	եւ	ա	զատ	ընտ-
րութ	յուն	ներ:	Այս	ա	մե	նը	 հան	գեց	րել	 է	 հան	րութ	յան	 շրջա	նում	ան	զո-
րութ	յան	զգա	ցու	մի	ա	ռա	ջաց	ման	եւ	սո	ցիու	մի	քայ	քայ	ման:	Այս	պի	սով՝	
հան	րութ	յու	նը	գործ	նա	կա	նում	մե	կու	սաց	վել	է	պե	տա	կան	կա	ռա	վար-
ման	գոր	ծըն	թա	ցից	եւ	փո	փո	խութ	յան	հույ	սե	րը	 շա	րու	նա	կա	բար	կա-
պել	այս	կամ	այն	ոչ	ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	ծրագ	րե	րի	հետ:
Ա	վե	լին՝	Սահ	մա	նադ	րութ	յու	նը	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	հա	մար	որ	պես	մա-
հակ,	իսկ	վար	չախմ	բի	հա	մար՝	ի	րա	վունք	նե	րի	աղբ	յուր	օգ	տա	գոր	ծե	լու	
պատ	ճա	ռով	ստեղծ	վել	է	պա	տա	յին	ի	րա	վի	ճակ,	երբ	հան	րութ	յան	ներ-
սում	վե	րա	նում	են	օ	րի	նա	կա	նութ	յան	եւ	ա	պօ	րի	նութ	յան	գնա	հատ	ման	
սահ	ման	նե	րը:	Քա	ղա	քա	ցի	նե	րը	պատ	րաստ	են	ըն	դու	նել	այն	ա	մե	նը,	
ինչն,	ի	րենց	կար	ծի	քով,	երկ	րում	կա	րող	է	հաս	տա	տել	օ	րի	նա	կա	նութ-
յուն։	Եվ	այս	ա	մե	նի	վկա	յութ	յունն	են	«	Սաս	նա	ծռե	րի»	հու	լիս	յան	ապս-
տամ	բութ	յու	նը	 եւ	 նրանց	 սա	տա	րող	 տասն	յակ	 հա	զա	րա	վոր	 մարդ-
կանց	հա	վաք	նե	րը։

- Հա յաս տա նում ա վե լի են հա ճա խա ցել այն խո սակ ցութ յուն նե րը, 
որ եր կի րը կորց րել է ինք նիշ խա նութ յու նը, եւ որ գլխա վոր խնդի րը 
Ռու սաս տա նի հետ մեր հա րա բե րութ յուն նե րի վե րա նա յումն է: Որ քա-
նո՞վ են առ կա ի րա վի ճա կին հա մա պա տաս խա նում այդ պի սի պնդում-
նե րը: Եվ որ քա նո՞վ են Հա յաս տա նի անվ տան գութ յունն ու զար գա ցու-
մը պայ մա նա վոր ված Ռու սաս տա նի քա ղա քա կա նութ յամբ:

-	Ես	ար	դեն	ա	սա	ցի,	թե	որ	տե	ղից	են	սկիզբ	առ	նում	գա	ղու	թաց	ման	ծի-
լե	րը	եւ	ինք	նիշ	խա	նութ	յան	կո	րուստ	նե	րը:	Չ	լի	նեին	ար	տա	քին	հո	վա	նա-
վոր	նե	րին	են	թարկ	վե	լու	ներ	քին	դրդա	պատ	ճառ	ներ՝	չէր	լի	նի	նաեւ	ինք-
նիշ	խա	նութ	յան	կո	րուստ	(մեր	պա	րա	գա	յում	խոս	քը	Ռու	սաս	տա	նի	հետ	
«ռազ	մա	վա	րա	կան	 գոր	ծըն	կե	րութ	յան»	 մա	սին	 է):	 Բայց	 դա	 ձե	ւա	վոր-
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ված	փաստ	է,	եւ	այժմ	կա	րե	լի	է	խո	սել	կոնկ	րետ	օ	րի	նակ	նե	րով:	2015-ի	
վեր	ջին	Հա	յաս	տա	նը	մո	տե	ցել	էր	ար	մա	տա	պես	փոխ	ված	մի	ջազ	գա	յին	
մի	ի	րադ	րութ	յան:	Սի	րիա	յում	ծա	վալ	ված՝	ա	հա	բեկ	չութ	յան	դեմ	պայ	քա-
րի	մի	ջազ	գա	յին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	աս	պա	րեզ	ռազ	մա	վա	րա	կան	գոր-
ծըն	կեր	Ռու	սաս	տա	նի	մուտ	քը	փո	խեց	Հա	յաս	տա	նի	հա	րե	ւան	երկր	նե-
րի	եւ	ամ	բողջ	հետ	խորհր	դա	յին	տա	րած	քի	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	բո	լոր	
գե	րա	կա	յութ	յուն	նե	րը:	 Այդ	 ի	րա	վի	ճա	կում	 ռազ	մա	վա	րա	կան	 ա	ռու	մով	
ու	շագ	րավ	 հան	գա	մանք	 էր	Ռու	սաս	տա	նի	 կող	մից	Ադր	բե	ջա	նին	 հար-
ձա	կո	ղա	կան	զեն	քի	վա	ճառ	ման	փաս	տը:	Լի	նե	լով	ՀԱՊԿ-ի	եւ	ԵԱՏՄ-ի	
ան	դամ՝	Հա	յաս	տա	նը	հայտն	վեց	բարդ	կա	ցութ	յան	մեջ,	քա	նի	որ	նրա	
ա	զա	տութ	յան	աս	տի	ճա	նը	խստիվ	սահ	մա	նա	փակ	վեց:
Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ռու	սաս	տա	նի	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը	շա	րու	նա	կում	
են	ձեռք	բե	րել	նոր	ձե	ւեր:	Նո	յեմ	բե	րի	11-ին	Վ.	Պու	տի	նը	հանձ	նա	րա	րեց	
ստո	րագ	րել	հա	մա	ձայ	նա	գիր	Ռու	սաս	տա	նի	եւ	Հա	յաս	տա	նի	մի	ջեւ	հա-
վա	քա	կան	անվ	տան	գութ	յան	կով	կաս	յան	տա	րա	ծա	գո	տում	Հա	կաօ	դա-
յին	պաշտ	պա	նութ	յան	միա	վոր	ված	տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	 հա	մա	կարգ	
ստեղ	ծե	լու	 մա	սին:	 Նշ	ված	 բո	լոր	 հան	գա	մանք	նե	րը	 կա	րե	ւոր	 ի	մաստ	
են	ստա	նում	Հա	յաս	տա	նի	անվ	տան	գութ	յան	հա	մար,	քա	նի	որ	Հա	յաս-
տանն	ա	վե	լի	ու	ա	վե	լի	է	ի	րեն	կա	պում	Ռու	սաս	տա	նի	եւ	նրա	թյուր	քա-
լե	զու	 հա	րե	ւան	նե	րի	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 ո	լոր	տին,	 որ	տեղ	 բա	զում	
դժվար	լու	ծե	լի	խնդիր	ներ	կան:	Հա	յաս	տա	նը,	փաս	տո	րեն,	ստանձ	նել	է	
թյուր	քա	լե	զու	այդ	պե	տութ	յուն	նե	րի	հա	կա	ռու	սա	կան	մտադ	րութ	յուն-
նե	րը	զսպո	ղի	դեր:	Այդ	պի	սի	դե	րը	խիստ	նե	ղաց	նում	է	անվ	տան	գութ-
յան	ե	րաշ	խիք	նե	րի	ա	պա	հով	ման	գոր	ծում	մեր	երկ	րի	ա	զա	տութ	յու	նը:
Այդ	 ի	րա	վի	ճա	կի	 ի	մաս	տա	վո	րու	մը	 չա	փա	զանց	 կա	րե	ւոր	 է.	 չէ՞	 որ	
Հա	յաս	տա	նի	առ	ջեւ	ծա	ռա	ցած	է	բո	լոր	հա	սու	նա	ցած	հիմ	 ա	հար	ցե	րի	
վե	րա	բեր	յալ	նոր	դիր	քո	րո	շում	 եր	մշա	կե	լու	խնդիր:	Ռու	սաս	տա	նի	եւ	
Թուր	քիա	յի	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը	թե՛	 դի	մա	կա	յութ	յան	 եւ	թե՛	 բար	յա-
ցա	կա	մութ	յան	փու	լե	րում	միշտ	 հա	գե	ցած	 են	 ե	ղել	 Հա	յաս	տա	նի	 հա-
մար	տհաճ	ա	նակն	կալ	նե	րով:	 Նոր	պայ	ման	նե	րում	 իր	տե	ղի	 ու	 դե	րի	
ճիշտ	ընտ	րութ	յու	նը	թույլ	կտա	ոչ	միայն	ա	պա	հո	վել	Հա	յաս	տա	նի	անվ-
տան	գութ	յու	նը,	այ	լեւ	ի	րա	գոր	ծել	պե	տա	կան	բազ	մա	թիվ	խնդիր	ներ:

- Ար ցա խում ապ րիլ յան պա տե րազ մը հա սա րա կա կան գի տակ-
ցութ յան մեջ շատ մտա կա ղա պար ներ ջար դեց: Հա յաս տա նը եւ Ար-
ցա խը կո րուստ ներ ու նե ցան: Հա կա մար տութ յան խա ղաղ կար գա-
վոր ման խնդի րը ձա խող վեց: Ինչ պի սի՞ հե ռան կար ներ եք տես նում 
խնդրի լուծ ման եւ եր կու հայ կա կան պե տութ յուն նե րի պաշտ պա-
նու նա կութ յան ամ րապնդ ման գոր ծում:
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-	Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	հնա	րա	վո	րութ	յուն	տվեց	վե	րաի	մաս	տա-
վո	րել	 իր	 ռազ	մա	վա	րա	կան	 հիմ	նախն	դիր	նե	րի	 եւ	 ՌԴ-ի	 վա	րած	 ար-
տա	քին	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	 հան	դեպ	 վե	րա	բեր	մուն	քը:	 22	 տար	վա	
արդ	յուն	քում	մենք	ու	նե	ցանք	այն,	որ	ապ	րի	լին	պա	տե	րազմ	վերսկ	սեց:	
Մինչ	այդ	մենք	կա	րող	էինք	պնդել,	որ	20	տա	րուց	ա	վե	լի	բա	նակ	ցա	յին	
գոր	ծըն	թացն	ա	պա	հո	վում	 է	 գո	նե	 ստա	սուս	 քվո	 եւ	խա	ղա	ղութ	յուն:	
Բայց	պարզ	վեց,	որ	դա	այդ	պես	չէ:	Ն	շա	նա	կում	է,	որ	այն	մո	տե	ցում	նե-
րը,	որ	ե	ղել	են,	խո	ցե	լի	էին:	Ին	չո՞ւ,	ո	րով	հե	տեւ	մի	փոքր	թե	րագ	նա	հատ-
վում	էին	խնդրի	էութ	յու	նը,	կող	մե	րի	մո	տե	ցում	նե	րը:	Ա	նընդ	հատ	խոս-
վում	էր	նրա	նից,	որ	Մինս	կի	խմբի	հո	վա	նու	ներ	քո	կա	րե	լի	է	հաս	նել	
փոխ	զի	ջու	մա	յին	տար	բե	րա	կի:	Բայց	մի	բան	ոչ	ոք	հաշ	վի	չէր	առ	նում,	
որ	22	տար	վա	մեջ	Ադր	բե	ջա	նը	եր	բեք	չի	ա	սել,	որ	ին	քը	հա	մա	ձայն	է	
փոխ	զի	ջու	մա	յին	տար	բե	րա	կով	այս	խնդի	րը	 լու	ծել:	Եվ	պարզ	 չի,	թե	
ին	չու	էր	հայ	կա	կան	կողմն	ա	նընդ	հատ	պնդում	դա:
1991-ին,	 երբ	 Հա	յաս	տանն	 ան	կա	խութ	յուն	 հայ	տա	րա	րեց	 խորհր-
դա	յին	Հա	յաս	տա	նի	սահ	ման	նե	րում,	Լեռ	նա	յին	Ղա	րա	բա	ղը	ստիպ	ված	
էր	 նույն	պես	ան	կա	խութ	յուն	 հայ	տա	րա	րել:	 Ս	տեղծ	վեց	ԱՊՀ	 կազ	մա-
կեր	պութ	յու	նը,	դեկ	տեմ	բե	րին	պայ	մա	նա	գիր	ստո	րագր	վեց:	Երբ	մենք	
նա	յում	ենք	այդ	փաս	տաթղ	թե	րը,	տես	նում	ենք,	որ	Հա	յաս	տա	նի	Հան-
րա	պե	տութ	յու	նը	ճա	նա	չել	է	Ադր	բե	ջա	նի	սու	վե	րե	նութ	յու	նը,	գո	յութ	յուն	
ու	նե	ցող	սահ	ման	նե	րը՝	ո	րե	ւէ	կերպ	չնշե	լով,	որ	կա	Ղա	րա	բա	ղի	խնդիր:	
Սա	ցույց	 	 է	տա	լիս,	որ	այն	ժա	մա	նակ	1991թ.	իշ	խող	ու	ժը	հույս	 էր	
կա	պում,	որ	սա	եւս	լու	ծում	է:	Բայց	1992-ին	ե	ղավ	պա	տե	րազմ:	Ադր-
բե	ջա	նը	բո	լո	րի	կող	մից	ճա	նաչ	վեց	եւ	ի	րա	վունք	ստա	ցավ	օ	րի	նա	կան	
ուժ	կի	րա	ռե	լու,	փոր	ձեց	կի	րա	ռել	ու	պարտ	վեց:	Փաս	տո	րեն՝	տա	րածքն	
ան	ցավ	հայ	կա	կան	վե	րահս	կո	ղութ	յան	տակ,	բայց	ի	րա	վունք	նե	րը	մնա-
ցին	Ադր	բե	ջա	նին:
Գեր	տե	րութ	յուն	նե	րը՝	ԱՄՆ-ը,	Ռու	սաս	տա	նը,	ա	րեւմտ	յան	երկր	նե	րը,	
Մինս	կի	խում	բը	ըն	դու	նում	են,	որ	գո	յութ	յուն	ու	նի	Լեռ	նա	յին	Ղա	րա	բա-
ղի	կար	գա	վի	ճա	կի	խնդիր,	բայց	այս	ա	մե	նը՝	Ադր	բե	ջա	նի	տա	րած	քում:	
Երբ	1992-ին	ստեղծ	վեց	Մինս	կի	խում	բը,	այն	տեղ	շա	րադր	վեց,	որ	գո-
յութ	յուն	ու	նի	Լեռ	նա	յին	Ղա	րա	բա	ղի	խնդիր.	ա	ռա	ջին	հեր	թին՝	մի	քա	նի	
հար	յուր	հա	զար	ադր	բե	ջան	ցի	փախս	տա	կան	նե	րի	խնդիր,	ինչ-որ	տա-
րածք	նե	րի	 եւ	 Լեռ	նա	յին	Ղա	րա	բա	ղի	 հա	յե	րի	 կար	գա	վի	ճա	կի	խնդիր:	
Դ	րա	նից	հե	տո	ո	րե	ւէ	բան	չի	փոխ	վել:
Ա	նընդ	հատ	խնդիր	էր	ծա	գում,	որ	պետք	է	փո	խել	մո	տե	ցու	մը՝	ճա-
նա	չել	Լեռ	նա	յին	Ղա	րա	բա	ղի	Հան	րա	պե	տութ	յու	նը:	Փաս	տար	կը	հե	տեւ-
յալն	էր.	ե	թե	մի	եր	կիր՝	Հա	յաս	տա	նը,	որ	ՄԱԿ-ի	ան	դամ	է,	ճա	նա	չեր,	դա	
ար	դեն	կաս	կա	ծի	տակ	կդներ	Ադր	բե	ջա	նի	ի	րա	վուն	քը,	ի	րա	վունք	նե	րի	
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վեճ	ա	ռաջ	կբե	րեր:	Բայց	այդ	քայ	լին	ո	րե	ւէ	մե	կը	չգնաց	տար	բեր	փաս-
տարկ	նե	րով՝	 վտան	գա	վոր	 է,	 մենք	 կմե	կու	սա	նանք	 մի	ջազ	գա	յին	աս-
պա	րե	զում,	կռիվ	կլի	նի	եւ	այլն:	Մինչ	դեռ	դա	մո	տե	ցում	էր,	ո	րի	հիմ	քում	
ի	րա	վունք	նե	րի	 վե	րա	նայ	ման	 հարցն	 էր.	 հնա	րա	վոր	 չէ	 ի	րա	վուք	ներն	
ա	նընդ	հատ	Ադր	բե	ջա	նի	ձեռ	քին	թող	նե	լով՝	բա	նակ	ցել:	Ին	չի՞	շուրջ	բա-
նակ	ցես:	
Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մից	 հե	տո	 մի	պահ	խոս	վում	 էր	 դրա	մա	սին,	
բայց	 Հա	յաս	տա	նը	 նո	րից	 ետ	 քաշ	վեց:	Վիեն	նա	յում,	 Սանկտ	Պե	տեր-
բուր	գում	 ձեռք	 բեր	ված	 պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յուն	ներն	 էլ,	 փաս	տո-
րեն,	 Ադր	բե	ջա	նը	 չկա	տա	րեց:	Ադր	բե	ջա	նի	 կող	մից	 դա	 նո	րութ	յուն	 չէ,	
ամ	բողջ	22	տա	րի	Ադր	բե	ջա	նը	նույն	քա	ղա	քա	կա	նութ	յունն	է	վա	րում՝	
պաշտ	պա	նել	այդ	 ի	րա	վունք	նե	րը:	 Ն	րանց	 հա	մար	 գերխն	դի	րը	 դա	 է՝	
եր	բեք	ո	րե	ւէ	բան	չստո	րագ	րել,		ոչ	մի	ի	րա	վունք	չզի	ջել	Լեռ	նա	յին	Ղա-
րա	բա	ղին	եւ	Հա	յաս	տա	նին:
Ադր	բե	ջա	նում	լավ	են	հաս	կա	նում,	թե	ինչ	ա	սել	է	ի	րա	վունք,	Հա	յաս-
տա	նում	մար	դիկ	չեն	հաս	կա	նում	դրա	կա	րե	ւո	րութ	յու	նը:	Մ	տա	ծում	են՝	
ի՞նչ	 տար	բե	րութ	յուն՝	 կճա	նա	չենք,	 չենք	 ճա	նա	չի…	 Մեր	 քա	ղա	քա	կա-
նութ	յան	մեջ	եր	բե	ւէ	ի	րա	վուն	քի	ուժն	ու	նշա	նա	կութ	յու	նը	ոչ	ոք	չի	հաս-
կա	ցել:	Քա	ղա	քա	կան	մեծ	անգ	րա	գի	տութ	յուն	է՝	գու	մա	րած	1915թ.	Ցե-
ղաս	պա	նութ	յան	հա	մախ	տա	նիշ,	մե	ծա	գույն	վա	խեր…	Եվ	դա	բե	րել	է	
հստակ	 քա	ղա	քա	կան	 գծա	պատ	կե	րի՝	 ի	րա	վունք	նե	րից	 հրա	ժար	վե	լու	
քա	ղա	քա	կա	նութ	յան:	Այ	սինքն՝	մար	դիկ	հա	մոզ	ված	են,	որ	ինչ	քան	շատ	
ի	րա	վունք	նե	րից	հրա	ժար	վեն,	այն	քան	ա	վե	լի	անվ	տանգ	կապ	րեն:	Չեն	
հաս	կա	նում,	որ	աշ	խար	հը	կա	ռուց	ված	է	ի	րա	վունք	նե	րի	վրա,	որ	քա-
ղա	քա	կա	նութ	յու	նը՝	լի	նի	թա	ղի	քրեա	կան	աշ	խար	հում,	թե	մի	ջազ	գա-
յին	հար	թակ	նե	րում,	պայ	քար	է	ի	րա	վունք	նե	րի	հա	մար:
Ընդ	հան	րա	պես՝	ամ	բողջ	այս	պայ	քա	րը	պետք	է	ուղղ	ված	լի	ներ	ի	րա-
վունք	նե	րը	վե	րա	դարձ	նե	լուն:	Այն,	ին	չը	մենք	տվել	ենք,	պետք	է	հատ-
հատ	ետ	վերց	նենք՝	օգտ	վե	լով	մեր	դաշ	նա	կից	նե	րից,	մի	ջազ	գա	յին	դիր-
քո	րո	շում	նե	րից:	Ե	թե	դու	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	ես	վա	րում,	ա	մեն	ինչ	
ռե	սուրս	 է,	պետք	 է	 գոր	ծի	 դնես,	 ե	թե	 ոչ՝	աս	տի	ճա	նա	բար	ա	մեն	 ինչ	
կորց	նում	ես:

- Հա յաս տա նում կա ռա վա րութ յուն է փոխ վել: Նոր վար չա պե տը 
հայ տա րա րեց, որ երկ րի տնտե սութ յունն ա ղե տա լի վի ճա կում է, 
եւ որ գլխա վոր խնդի րը այն «ստվե րից» դուրս բե րելն է, հա մա-
կար գա յին փո փո խութ յուն նե րի անց կա ցու մը: Ի վի ճա կի՞ է արդ յոք 
նոր կա ռա վա րութ յու նը լու ծել երկ րի ռազ մա վա րա կան կա րե ւոր 
խնդիր նե րը:
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-	Հատ	կան	շա	կանն	ար	դեն	այն	է,	որ	ա	ռա	ջին	ան	գամ	կա	ռա	վա	րութ-
յան	ղե	կա	վա	րը	երկ	րում	տի	րող	անմ	խի	թար	վի	ճա	կը	պայ	մա	նա	վո	րում	
է	ոչ	թե	հայ-թուր	քա	կան	չլուծ	ված	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	եւ	ար	ցա	խի	
խնդրի	մա	սին	ա	վան	դա	կան	դրույթ	նե	րով,	այլ	տնտե	սութ	յան	մեջ	առ-
կա	«ստվե	րով»:	Բայց	բա	նը	միայն	տնտե	սութ	յու	նը	չէ,	իշ	խա	նութ	յուն-
ներն	ա	սում	են,	թե	հնա	րա	վոր	չէ	բա	րե	փո	խել	տնտե	սա	կան	հա	րա	բե-
րութ	յուն	ներն	ա	ռանց	քա	ղա	քա	կան	բա	րե	փո	խում	նե	րի:	2012	թվա	կա-
նին	Հա	յաս	տա	նում	ձե	ւա	վոր	վեց	մի	կա	ռա	վա	րութ	յուն,	ո	րը	նշա	նա	կում	
էր	 օ	լի	գար	խիա	յի	 հաղ	թար	շավ:	 Ֆի	նան	սատն	տե	սա	կան	 ի	րա	վի	ճա	կը	
վերջ	նա	կա	նա	պես	հայտն	վեց	կա	պի	տա	լի	թե	լադ	րան	քի	ներ	քո:	Կա	րե-
լի	էր	երկ	րի	դրութ	յան	կտրուկ	վատ	թա	րա	ցում	սպա	սել:	Կո	ռուպ	ցիան	
սպառ	նա	լի	քի	տակ	էր	դրել	Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ար	ցա	խի	անվ	տան	գութ	յու-
նը:
Կա	րո՞ղ	է	արդ	յոք	նոր	կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	եր	կի	րը	դուրս	բե	րել	այդ-
պի	սի	վի	ճա	կից:	Տե	սա	կա	նո	րեն	կա	րող	է,	ե	թե	ըմբռ	նի,	որ	ազ	գա	յին	ան-
կար	գութ	յուն	նե	րի	հիմ	քե	րի	հիմ	քը	սե	փա	կա	նութ	յան	ան	պաշտ	պան	վա-
ծութ	յան	խնդիրն	է:	Ե	թե	տվյալ	սե	փա	կա	նութ	յան	օ	րի	նա	կա	նութ	յու	նը	
չի	 ճա	նաչ	վում	 հա	սա	րա	կութ	յան	 կող	մից,	 այդ	պի	սի	 սե	փա	կա	նութ	յու-
նը	 չի	կա	րող	պաշտ	պան	ված	 լի	նել:	Սե	փա	կա	նութ	յան	եւ	ձեռ	նար	կա-
տի	րութ	յան	պաշտ	պա	նութ	յան	միակ	ի	րա	կան	ե	րաշ	խի	քը	դառ	նում	 է	
պե	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յան	 լծակ	նե	րի	 բռնի	 յու	րա	ցու	մը	խո	շոր	 սե	փա-
կա	նա	տե	րե	րի	կող	մից:	Հենց	դա՛	տե	ղի	ու	նե	ցավ	Հա	յաս	տա	նում՝	նրա	
ան	կախ	գո	յութ	յան	ողջ	ժա	մա	նա	կաըն	թաց	քում:	Չ	կա	պաշտ	պան	ված	
սե	փա	կա	նութ	յուն՝	 նշա	նա	կում	 է	 չկան	ան	կախ	ար	դա	րա	դա	տութ	յուն	
եւ	ա	զատ	ընտ	րութ	յուն	ներ:	Չ	կա	նաեւ	ինք	նիշ	խա	նութ	յուն.	ինք	նիշ	խա-
նութ	յու	նը	փո	խա	նա	կել	 են	ար	տա	քին	 հո	վա	նա	վոր	չութ	յան	 հետ՝	պե-
տա	կան	իշ	խա	նութ	յու	նը	զավ	թող	նե	րի	իշ	խա	նութ	յան	ու	սե	փա	կա	նութ-
յան	պաշտ	պան	ման	դի	մաց:	Սահ	մա	նադ	րա	կան	կար	գի	հաս	տա	տու	մը	
եւ	 երկ	րի	 ինք	նիշ	խա	նութ	յան	 վե	րա	կանգ	նումն	 էլ	 հենց	 Հա	յաս	տա	նի	
ռազ	մա	վա	րա	կան	խնդիրն	են:
Դժ	վար	է	հա	վա	տալ,	որ	նոր	կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	կա	րող	է	այդ	պի	սի	
խնդիր	լու	ծել՝	թե	պետ	խո	շոր	սե	փա	կա	նա	տե	րե	րը	պաշ	տո	նա	պես	հան-
վել	 են	 նրա	կազ	մից:	Ա	մեն	դեպ	քում՝	 Հա	յաս	տա	նում	 սահ	մա	նադ	րա-
կան	կար	գի	հաս	տա	տու	մը	հնա	րա	վոր	 է	 ի	րա	կա	նաց	նել	 հան	րա	յին	3	
պայ	մա	նի	հաս	նե	լու	մի	ջո	ցով,	ո	րոնք	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	ըն	դուն	ման	
եւ	սահ	մա	նադ	րա	կան	կար	գի	կա	ռուց	ման	հա	մար	հող	կնա	խա	պատ-
րաս	տեն։	Ն	ման	սո	ցիա	լա	կան	պայ	մա	նագ	րե	րը	կա	րող	են	լի	նել	օ	րենսդ-
րա	կան	 3	 նա	խա	ձեռ	նութ	յուն	ներ,	 ո	րոնք	պե	տա	կան	ա	պա	րա	տը	 կա-
զա	տեն	կա	պի	տա	լի	թե	լադ	րան	քից,	 կկա	նո	նա	կար	գեն	սե	փա	կա	նութ-
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յան	պաշտ	պա	նութ	յու	նը,	քա	ղա	քա	կան	սուբ	յեկտ	նե	րի	ձե	ւա	վո	րումն	ու	
գոր	ծու	նեութ	յու	նը	(կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի	մա	սին	օ	րեն	քը),	ինչ	պես	նաեւ	
ընտ	րա	կան	 գոր	ծըն	թաց	ներն	 ու	 դրանց	ար	դա	րութ	յունն	ա	պա	հո	վող	
ե	րաշ	խիք	նե	րը։	Ի	հար	կե,	այդ	պի	սի	բա	րե	փո	խում	կա	տա	րե	լու	հա	մար	
գլխա	վոր	պայ	ման	է	ՀՀԿ-ի	ար	ձա	կու	մը:	Մինչ	դեռ	ՀՀԿ-ն,	ինչ	պես	տե-
սանք,	վեր	ջերս	նոր	հա	մալ	րում	ստա	ցավ,	այդ	թվում՝	ի	դեմս	վար	չա-
պե	տի,	ով	փոր	ձում	էր	հա	վաս	տիաց	նել,	թե	իշ	խող	կու	սակ	ցութ	յու	նը	
ո	րո	շել	է	փոխ	վել:
Վե	րը	նշված	խնդիր	նե	րի	 լու	ծու	մը	կա	րող	էր	պայ	ման	ներ	ստեղ	ծել	
մեր	 երկ	րի	 ի	րա	վա	քա	ղա	քա	կան	 մո	դե	լի	 ճշգրտման	 հա	մար:	 Ռազ-
մա	վա	րա	կան	 նշա	նա	կութ	յան	 հա	մա	հայ	կա	կան	 խնդիր	նե	րը	 պետք	 է	
դուրս	բեր	վեն	հա	տուկ	հիմ	նա	հար	ցե	րի	կար	գը,	ո	րոնց	 լուծ	ման	ի	րա-
վուն	քը	սոսկ	Հա	յաս	տան	պե	տութ	յա	նը	չի	պատ	կա	նում.	դրանք	պետք	
է	լուծ	վեն	հայ	ժո	ղովր	դի	ա	ռան	ձին	հատ	ված	նե	րի	ի	րա	վունք	նե	րին	ու	
պար	տա	կա	նութ	յուն	նե	րին	 լիո	վին	 հա	մա	հունչ:	 Նա	խե	ւա	ռաջ	 հար	կա-
վոր	է	գտնել	ՀՀ-ի	ռազ	մա	վա	րա	կա	նո	րեն	ար	դա	րաց	ված	ինք	նո	րոշ	ման	
ի	րա	վա	կան	շրջա	նակ	նե	րի	նոր	գծա	պատ	կե	րը:	Եվ	ա	պա՝	դրան	հա	մա-
պա	տաս	խան	գծել	այն	սահ	ման	նե	րը,	 ո	րոնք	տա	րան	ջա	տում	են	Հա-
յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յան	հիմ	նա	հար	ցե	րը	հա	մա	հայ	կա	կան	ռազ-
մա	վա	րա	կան	նշա	նա	կութ	յան	խնդիր	նե	րից:
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Интервью

Манвел Саркисян: Проблемы надо решать,
а не пытаться «освобождаться» от них

В	 интевью	 дана	 оценка	 пройденного	 Арменией	 25-летнего	 пути,	
который	она	прошла	после	обретения	независимости.	Освещаются	
вопросы	 достижений	 и	 упущений	 в	 период	 независимости,	
указываются	общенациональные	приоритеты,	вызовы	и	те	нерешенные	
проблемы,	которые	соотносятся	к	различным	сферам	–	социально-
экономического	 развития,	 политическим,	 демократическим	
процессам,	суверенитета	и	укрепления	обороноспособности.

Interview

Manvel Sargsian: We Should Solve Problems
and not Avoid Them

The	interview	assesses	Armenia’s	25-year	path	since	independence.	
In	 particular,	 the	 interview	addresses	 achievements	 and	 shortcomings	
of	 the	 period	 following	 independence,	 indicates	 national	 priorities,	
challenges	and	various	unresolved	issues	relating	to	political,	social	and	
economic	 development,	 democracy,	 sovereignty	 and	 strengthening	 of	
defense	capacity.
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ԳԵՂԱՄ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
«Անալիտիկոն» հանդեսի գլխավոր 
խմբագիր, Ստեփանակերտ

Անվ տան գութ յան քա ղա քա կան բա ղադ րի չը

Ապ	րիլ	յան	դեպ	քե	րը	ցույց	տվե	ցին,	որ	հան	րութ	յու	նը	թե՛	ԼՂՀ-ում	
եւ	թե՛	ՀՀ-ում	անվ	տան	գութ	յան	խնդի	րը	կա	պում	է	մի	միայն	ռազ-

մա	կան	բա	ղադ	րի	չի	հետ։	Փոր	ձա	գի	տա	կան-վեր	լու	ծա	բա	նա	կան	շրջա-
նակ	նե	րում	էլ	տա	րած	ված	է	այն	կար	ծի	քը,	որ	ղա	րա	բաղ	յան	երկ	րորդ	
պա	տե	րազ	մը	սկսվել	է	ռազ	մա	կան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յան	խախտ	ման	
պատ	ճա	ռով։
Ն	ման	պնդման	հա	մար,	 ինչ	խոսք,	 լուրջ	 հիմ	քեր	 կան՝	Ադր	բե	ջա	նը	
վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	սրըն	թաց	մե	ծաց	րել	է	իր	ռազ	մա	կան	բյու	ջեն,	ձեռք	
բե	րել	ժա	մա	նա	կա	կից	մա	հա	բեր	հար	ձա	կո	ղա	կան	զեն	քեր	եւ	լրջո	րեն	
նա	խա	պատ	րաստ	վել	 լայ	նա	ծա	վալ	 ռազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի։	
Հա	յաս	տա	նի	 ռազ	մա	վա	րա	կան	 դաշ	նա	կից	 Ռու	սաս	տա	նը	 ոչ	 միայն	
ա	րա	գըն	թաց	 տեմ	պե	րով	 զի	նել	 է	 Ադր	բե	ջա	նին,	 այ	լեւ	 դան	դա	ղեց	րել	
է	 հայ	կա	կան	 բա	նա	կի	 վե	րա	զին	ման	 պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յուն	նե	րը՝	
դրա	նով	իսկ	նպաս	տե	լով	ռազ	մա	կան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յան	էա	կան	
խախտ	մա	նը	 եւ	 բա	րեն	պաստ	պայ	ման	ներ	 ստեղ	ծե	լով	պա	տե	րազ	մի	
վերսկս	ման	հա	մար,	ա	վե	լին՝	 ինչ	պես	հե	տո	պարզ	վեց,	պայ	ման	դնե-
լով,	որ	պես	զի	Հա	յաս	տա	նի	ձեռք	բե	րած	ռու	սա	կան	զեն	քը	 չհայտն	վի	
Ար	ցա	խում։
Այս	ա	մե	նը,	 ի	հար	կե,	 կար։	 Բայց	արդ	յո՞ք	միայն	 սա	 էր	 հրա	դա	դա-
րի	խախտ	ման	պատ	ճա	ռը։	Արդ	յո՞ք	ռազ	մա	կան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յան	
փո	փո	խու	մը	ո	րա	կա	կան	նոր	մա	կար	դա	կի	էր։	Թե՞	սա	մե	դա	լի	միայն	
մի	ե	րեսն	է։
Այս	մա	սին	կար	ծես	թե	ըն	դուն	ված	չէ	խո	սել։	Սկս	ված	կա	մա	վո	րա-
կան	շարժ	ման	շնոր	հիվ	հայ	հան	րութ	յան	զգա	լի	հատ	վա	ծը	զին	վո	րա-
կան	հա	գուստ	է	հա	գել,	մեկ	նել	ա	ռա	ջին	գիծ՝	կռվե	լու	կամ	կռվող	նե	րին	
բա	րո	յա	պես	սա	տա	րե	լու	նպա	տա	կով։	Օ	րա	կարգն	էլ,	բնա	կա	նա	բար,	
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ռազ	մա	կան	էր։	Քն	նարկ	ման	ա	ռար	կան՝	ռազ	մա	կան	հար	ցեր։	Եզ	րա-
բա	նութ	յու	նը՝	նույն	պես	ռազ	մա	կան։
Ինչ	խոսք,	զին	վո	րա	կան	հա	մազ	գես	տով	այ	սո	ւայն	տեղ	հրա	պա	րա-
կա	յին	ե	րե	ւակ	վե	լու՝	հան	րութ	յան	ա	մե	նա	տար	բեր	շեր	տե	րի	ներ	կա	յա-
ցու	ցիչ	նե	րի	գայ	թակ	ղութ	յունն	ինք	նին	կա	րե	ւոր	է	պա	տե	րազ	մի	սպառ-
նա	լի	քի	տակ	ապ	րող	հան	րութ	յա	նը	գո	տեպն	դե	լու	եւ	ո	գեշն	չե	լու,	զին-
վո	րի	հե	րո	սութ	յունն	ընդգ	ծե	լու	ու	դրա	մա	սը	կազ	մե	լու,	ինչ	պես	նաեւ	
բա	նա	կի	 նկատ	մամբ	 հան	րա	յին	 վտա	հութ	յունն	 ու	 ա	ջակ	ցութ	յու	նը	
ցույց	տա	լու	ա	ռու	մով,	բայց	բա	վա	կան	խնդրա	հա	րույց	է	քա	ղա	քա	կան	
հար	թութ	յու	նից	հար	ցե	րը	հե	ռաց	նե	լու	կամ	դրանք	չկա	րե	ւո	րե	լու,	նույն	
այդ	հար	թութ	յու	նում	մեր	կրա	վո	րա	կա	նութ	յունն	ու	տա	րի	նե	րի	ան	գոր-
ծութ	յու	նը	պար	զաջ	րե	լու	ա	ռու	մով։	Հա	մա	տա	րած	հա	մազ	գես	տայ	նա-
ցում	ի	 ցույց	 դրեց	անվ	տան	գութ	յան	 բա	ղադ	րի	չը	 քա	ղա	քա	կա	նութ-
յան	հետ	առն	չե	լու՝	մեր	հան	րութ	յան	ան	կա	րո	ղութ	յու	նը։
Ապ	րիլ	յան	 դեպ	քե	րի	 ա	ռա	ջին	 իսկ	 օր	վա	նից	 պնդել	 եմ,	 որ	 շփման	
գծում	դեպ	քե	րը	զար	գա	ցել	են	զուտ	այն	պատ	ճա	ռով,	որ	դրանք	պի	տի	
զար	գա	նա	յին	այլ	տեղ,	բայց	չեն	զար	գա	ցել։	Խոս	քը	քա	ղա	քա	կան-դի-
վա	նա	գի	տա	կան	ո	լոր	տի	մա	սին	է՝	մեծ	հաշ	վով,	այլ	ոչ	միայն	ղա	րա-
բաղ	յան	 կար	գա	վոր	ման։	 Իմ	խո	րին	 հա	մոզ	մամբ՝	 ՀՀ-ի	 ու	 ԼՂՀ-ի	 քա-
ղա	քա	կան	ինք	նիշ	խա	նութ	յան	ռե	սուրս	նե	րի	մսխում	ու	քա	ղա	քա	կան	
սուբ	յեկ	տայ	նութ	յան	կո	րուստն	են	դեպ	քե	րի	զար	գա	ցու	մը	տա	նում	դե-
պի	շփման	գիծ՝	ըստ	այդմ	էլ	բա	նա	կը	դարձ	նե	լով	մեր	վեր	ջին	հույսն	ու	
ա	պա	վե	նը	եւ	ֆե	տի	շաց	նե	լով	անվ	տան	գութ	յան	ռազ	մա	կան	բա	ղադ-
րի	չի	դե	րը՝	ի	հա	շիվ	քա	ղա	քա	կա	նի։	Սա	կայն	բա	նա	կը,	իր	գեր	կա	րե	ւո-
րութ	յամբ	հան	դերձ,	 չի	կա	րող	մեր	անվ	տան	գութ	յան	միակ	հույսն	ու	
ե	րաշ	խի	քը	լի	նել,	ա	վե	լին՝	բա	նա	կի	ամ	րութ	յան	հույսն	ու	գրա	վա	կանն	
էլ	մեր	հա	մար	ժեք,	մի	ջազ	գա	յին	թրենդ	նե	րին	հա	մա	հունչ	քա	ղա	քա	կա-
նութ	յու	նը	պի	տի	լի	նի։
Հան	րութ	յու	նում	չկա	նաեւ	այն	ի	րո	ղութ	յան	գի	տակ	ցու	մը,	որ	պա	տե-
րազ	մը	սկսվել	է	թե	րեւս	այն	պատ	ճա	ռով,	որ	խախտ	վել	է	ոչ	միայն	եւ	ոչ	
այն	քան	ռազ	մա	կան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յու	նը,	որ	քան՝	քա	ղա	քա	կա	նը։	
Ըստ	իս,	հենց	քա	ղա	քա	կան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յան	խախ	տում	է	ե	ղել	
ռազ	մա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	վերսկս	ման	գլխա	վոր	պատ	ճա	ռը։	Ի	
վեր	ջո,	ե	թե	Ադր	բե	ջա	նը	վստահ	չլի	ներ,	որ	իր	նա	խա	հար	ձակ	գոր	ծո-
ղութ	յուն	նե	րը	մար	սե	լու	է՝	չէր	գնա	հեր	թա	կան	ար	կա	ծախնդ	րութ	յան։	
Ա	վե	լի	պար	զո	րոշ՝	 ե	թե	Ադր	բե	ջա	նը	վստահ	 չլի	ներ,	 որ	Ռու	սաս	տա	նը	
չի	օգ	նե	լու	եւ	չի	պաշտ	պա	նե	լու	Հա	յաս	տա	նին	ու	Լեռ	նա	յին	Ղա	րա	բա-
ղին,	նման	ռիս	կա	յին	քայ	լի	չէր	դի	մի։	Սա	վկա	յում	է,	որ	Ռու	սաս	տանն	
առն	վա	զը	տեղ	յակ	է	ե	ղել	ա	մեն	ին	չին։	Ու	ոչ	միայն	իր	շա	հերն	է	հե-
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տապն	դել,	այ	լեւ	իր	պայ	ման	ներն	է	դրել	Հա	յաս	տա	նի	ու	Ադր	բե	ջա	նի	
առ	ջեւ՝	Հա	յաս	տա	նից	պա	հան	ջե	լով	ի	րե	նից	ստա	ցած	զի	նա	տե	սակ	նե-
րը	չտե	ղա	բաշ	խել	Ար	ցա	խում,	իսկ	Ադր	բե	ջա	նի	առ	ջեւ	էլ	պայ	ման	դնե-
լով	լայ	նա	ծա	վալ	ռազ	մա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	չդի	մել	Հա	յաս	տա	նի	
հետ	սահ	մա	նին	(որ	պես	զի	ՀԱՊԿ-ի	ու	ԵԱՏՄ-ի,	ինչ	պես	նաեւ	Հա	յաս-
տա	նի	հետ	Ռու	սաս	տա	նի	ռազ	մա	վա	րա	կան	դաշ	նակ	ցութ	յան	մա	սին	
ա	վե	լորդ	հար	ցեր	չծա	գեն)։
Հայ	հան	րութ	յու	նը	հա	մար	ժեք	գնա	հա	տա	կան	չի	տա	լիս	նաեւ	Ադր-
բե	ջա	նի	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րին։	Դ	րանք	միայն	ռազ	մա	կան	գոր	ծո	ղութ-
յուն	ներ	չեն,	այ	լեւ	մի	քա	նի	տա	րի	ա	ռաջ	այդ	պե	տութ	յան	վեր	նա	խա	վի	
հռչա	կած	ռազ	մա	կան	դի	վա	նա	գի	տութ	յան	արդ	յունք։	Ադր	բե	ջա	նը	պա-
տե	րազմ	չի	հայ	տա	րա	րում,	այլ	գոր	ծում	է	ռազ	մա	կան	դի	վա	նա	գի	տութ-
յան	եւ	հիբ	րի	դա	յին	պա	տե	րազ	մի	կա	նոն	նե	րով։	Իսկ	սրան	ցում	մեծ	է	
նաեւ	քա	ղա	քա	կան	բա	ղադ	րի	չը։	Այն	պես	որ՝	քա	ղա	քա	կան	բա	ղադ	րիչն	
ա	մե	նուր	է։	Եվ	ուղ	ղա	կի	անհ	նար	է	չնկա	տել	այն։	Կամ	էլ՝	չնկա	տե	լու	
տալ,	ին	չը	հա	վա	սա	րա	զոր	է	գի	տակց	ված	ինք	նաս	պա	նութ	յան։
Իսկ	ի՞նչ	քա	ղա	քա	կան	հե	տե	ւանք	ներ	կու	նե	նա	այս	քա	ռօր	յա	պա	տե-
րազ	մը։
Այս	մա	սին	շատ	է	խոս	վել	հայ	հան	րութ	յու	նում,	սա	կայն	նպա	տա	կա-
հար	մար	եմ	գտնում	անդ	րա	դառ	նալ	ռուս	հայտ	նի	ռազ	մա	կան	ան	կախ	
փոր	ձա	գետ	նե	րից	մե	կի՝	 Վ	յա	չես	լավ	 Մի	խայ	լո	վի	 կար	ծի	քին,	 ով,	 ըստ	
ե	րե	ւույ	թին,	ոչ	միայն	լավ	տի	րա	պե	տում	է	թե	մա	յին,	այ	լեւ	քա	ջա	ծա	նոթ	
է	հայ	կա	կան	իս	տեբ	լիշ	մեն	տի	խո	հա	նո	ցին։	
Ըստ	 Մի	խայ	լո	վի,	 Ադր	բե	ջա	նին	 չհա	ջող	վեց	 կազ	մա	քան	դել	 1994	
թվա	կա	նի	զի	նա	դա	դա	րի	ժա	մա	նակ	ձեռք	բեր	ված	հայ	կա	կան	կող	մի	
ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	 հա	մա	կար	գը,	 սա	կայն,	 ո	րոշ ա	ռաջ	խա	ղա	ցում,	
այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	պաշ	տո	նա	կան	Բա	քուն	ար	ձա	նագ	րեց եւ	փոր	ձե	լու	է	
այն	կա	պի	տա	լաց	նել	բա	նակ	ցութ	յուն	նե	րի	ժա	մա	նակ:	Հայ	կա	կան	կող-
մը	նույն	պես	չկա	րո	ղա	ցավ	ար	ձա	նագ	րել	ո	րե	ւէ	դրա	կան	արդ	յունք	եւ,	
որ	ա	մե	նա	կա	րե	ւորն	է,	ապ	րի	լի	հին	գին	Մոսկ	վա	յում	ժա	մա	նա	կա	վոր	
զի	նա	դա	դար	 կնքե	ցին	 Հա	յաս	տա	նի	 եւ	 Ադր	բե	ջա	նի	 զին	ված	 ու	ժե	րի	
գլխա	վոր	շտաբ	նե	րի	ղե	կա	վար	նե	րը,	որ	տեղ չկար	Ղա	րա	բաղ	յան	բա-
նա	կի	գլխա	վոր	շտա	բի	ղե	կա	վա	րը:	«	Սա	հայ	կա	կան	կող	մի ա	մե	նա	մեծ	
բաց	թո	ղում	էր,-	գրում	է	Մի	խայ	լո	վը,-	ո	րից	հե	տո,	կար	ծես	կան	խազ-
գա	լով	այս	սխա	լը,	Ե	րե	ւա	նը	սկսեց	ա	նընդ	հատ	խո	սել,	որ	գա	լիք	բա-
նակ	ցութ	յուն	նե	րում	 պետք	 է	 մաս	նակ	ցի	 պաշ	տո	նա	կան	 Ս	տե	փա	նա-
կեր	տը:	Տա	րօ	րի	նակ	է	նման	ձե	ւա	կեր	պում	 եր	լսել	հայ	կա	կան	կող	մից,	
երբ	նրանք	չկա	րո	ղա	ցան	Մոսկ	վա	յում	զի	նա	դա	դա	րը	հաս	տա	տել	Լեռ-
նա	յին	Ղա	րա	բա	ղի	ներ	կա	յա	ցուց	չի	մաս	նակ	ցութ	յամբ»:
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Վեր	լու	ծա	բա	նի	կար	ծի	քով՝	 չա	փա	զանց	կա	րե	ւոր	 է	նաեւ	այն	հան-
գա	ման	քը,	 որ	 Ադր	բե	ջա	նին	 չհա	ջող	վեց	 այս	 փոք	րիկ	 պա	տե	րազ	մի	
արդ	յուն	քում	 կազ	մա	լու	ծել ԵԱՀԿ	 Մինս	կի	 խմբի	 առ	կա	 ձե	ւա	չա	փը,	
ո	րով	հե	տեւ	 նրանք	 հույս	 ու	նեին,	 որ	 ռազ	մա	կան	 հա	ջո	ղութ	յան	արդ-
յուն	քում	ի	րենք	կկա	րո	ղա	նան	դի	վա	նա	գի	տա	կան	նոր	ճա	կատ	ներ	բա-
ցել	ղա	րա	բաղ	յան	խնդրի	կար	գա	վոր	ման	հար	ցում:	«Այ	սօր	միակ	կե-
տը,	որ	ադր	բե	ջան	ցի	նե	րը	կա	րող	են	շեշ	տադ	րել,	այն	է,	որ	նրանք	փոր-
ձեն	գե	րա	կա	դարձ	նել	խա	ղա	ղա	պահ	ու	ժե	րի	մուտ	քը	տա	րա	ծաշր	ջան,	
այս	պես	 կոչ	ված,	Մադ	րիդ	յան	 սկզբուն	քե	րի	փա	թե	թի	 կե	տե	րի	 հա	մե-
մատ»,-	նշում	է	Մի	խայ	լո	վը1:
Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մի	քա	ղա	քա	կան	հե	տե	ւանք	նե	րից	մեկն	էլ	հայ-
ռու	սա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	վե	րար	ժե	ւոր	ման	օ	րախն	դիր	դար	ձած	
գոր	ծըն	թացն	 է։	 Տաս	նամ	յակ	ներ	 շա	րու	նակ	 ա	մե	նա	տար	բեր	 մա	կար-
դակ	նե	րում	ու	հար	թակ	նե	րում	խոս	վել	է	հայ-ռու	սա	կան	դա	րա	վոր	բա-
րե	կա	մութ	յան	մա	սին,	հայ	հան	րութ	յա	նը	նա	խա	պատ	րաս	տել	են	հա	նուն	
այդ	բա	րե	կա	մութ	յան	շատ	բա	ներ	ան	տե	սե	լուն	եւ	այդ	բա	րե	կա	մութ	յան	
հա	մար	թանկ	գին	վճա	րե	լուն։	Այդ	գինն	ա	ռա	ջին	հեր	թին	քա	ղա	քա	կան	
է։	Վեր	ջին	շրջա	նի	հայ-ռու	սա	կան	բա	րե	կա	մութ	յան	գի	նը	Հա	յաս	տա	նի	
քա	ղա	քա	կան	 ինք	նիշ	խա	նութ	յան	 եւ	 ինք	նու	րույ	նութ	յան	 կո	րուստն	 	 է։	
Իսկ	Մոսկ	վա	յում	էլ	Հա	յաս	տա	նի	նկատ	մամբ	ար	մա	տա	վոր	վել	է	«Ո՞ւր	
պի	տի	գնան»	ճար	տա	սա	նա	կան	հարց-դիր	քո	րո	շու	մը,	ո	րից	ել	նե	լով	 էլ	
հայ	հան	րութ	յան	մեջ	նպա	տա	կա	միտ	ված	աշ	խա	տանք	է	տար	վել	քա-
ղա	քա	կան	ա	նե	լա	նե	լիութ	յան	ար	մա	տա	վոր	ման	ուղ	ղութ	յամբ։
Սա	կայն	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	սրեց	եւ	հան	րա	յին	օ	րա	կար	գի	թե-
մա	դարձ	րեց	հայ-ռու	սա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	բո	լոր	հրա	տապ	ու	
զգա	յուն	հար	ցե	րը։	Մեծ	հաշ	վով,	հայ	հան	րութ	յու	նը	շո	կի	մեջ	էր։	«	Մեծ	
եղ	բո	րից»	կամ	«ա	վագ	դաշ	նակ	ցից»	հիաս	թա	փութ	յունն	այն	քան	մեծ	
էր,	որ	ան	գամ	իշ	խա	նա	կան	եւ	իշ	խա	նա	մերձ	շրջա	նակ	նե	րում	էին	այդ	
թե	մա	յին	այս	կամ	այն	կերպ	անդ	րա	դառ	նում։
Հայտ	նի	 քա	ղա	քա	կան	 վեր	լու	ծա	բան	 Ռու	բեն	 Մեհ	րաբ	յանն	 ա	հա	
այս	պես	է	ամ	փո	փել	այդ	ա	մե	նը.	«Եվ	այս	ա	մե	նից	հե	տո	դեռ	կլի	նե՞ն	
«դա	րա	վոր	 բա	րե	կա	մութ	յան»	 մա	սին	ան	պար	կեշտ	 «ռու	սա	կան	 շան-
սոն»	 եր	գող	ներ։	 Այդ	 «բա	րե	կա	մութ	յան»	 հիմ	քի	 հա	մար	 քա	րը	 քա	րի	
վրա	չի	մա	ցել։	Ակն	հայտ	է,	որ	առ	ջե	ւում	մեզ	սպա	սում	են	ոչ	ստան-
դարտ	քայ	լեր՝	 «դա	րա	վոր	բա	րե	կա	մութ	յան»	այս	ար	յու	նա	լի	 ճահ	ճից	
դուրս	պրծնե	լու	հա	մար։	Ա	ռաս	պե	լը	հիմ	 ո	վին	փշրված	է.	ռու	սա	մետ	

1	 	Տես՝	Ռուս	ռազմական	վերլուծաբանի	անաչառ	գնահատականը`	
ղարաբաղյան	չորսօրյա	պատերազմին,	http://zham.am/am/news/62495.html
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գլուխ	նե	րին	տե	ղա	ցած	 սա	ռը	 ռու	սա	կան	 ցնցուղն	ար	դեն	 ստեղ	ծել	 է	
նոր	ի	րա	կա	նութ	յուն,	ո	րից	դուրս	են	մա	ցել	միայն	լրիվ	«անգ	լուխ	նե-
րը»։	Բայց	նրանք	հա	շիվ	չեն։	Ժա	մա	նակն	է	գոր	ծի	լծվե	լու։	Մեր	նպա-
տակն	է՝	կա	տա	րել	սպառ	նա	լիք	նե	րի	եւ	դրանց	հաղ	թա	հար	ման	ու	ղի-
նե	րի	վե	րագ	նա	հա	տում,	նո	րո	վի	հաս	կա	նալ,	թե	ով	քեր	են	մեր	հա	կա-
ռա	կորդ	նե	րը,	ով	քեր	կա	րող	են	լի	նել	մեր	դաշ	նա	կից	նե	րը	եւ	մեր	հա	կա-
ռա	կորդ	նե	րի	 հա	մար	քա	ղա	քա	կա	նա	պես	ա	նըն	դու	նե	լի	 դարձ	նել	 նոր	
ար	յու	նա	հե	ղութ	յան	գի	նը»2:

Ապ րիլ յան պա տե րազմն ու ար ցախ յան ներ քին ի րո ղութ յուն նե րը

Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	մի	իս	կա	կան	ցնցա	կաթ	ված	էր	ար	ցախ	յան	
հան	րութ	յան	 հա	մար։	Թեեւ	 գրե	թե	ա	մեն	օր	 հան	րա	յին	խո	ղո	վակ	նե-
րով	խոս	վում	էր,	որ	մեր	գլխին	դա	մոկլ	յան	սրի	պես	կախ	ված	է	պա-
տե	րազ	մի	 վտան	գը,	 այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	 իշ	խա	նա	մերձ	 փոր	ձա	գի	տա-
կան	 շրջա	նակ	նե	րում	 գե	րիշ	խող	 էր	այն	 կար	ծի	քը,	 որ	Ադր	բե	ջա	նը	 չի	
հա	մար	ձակ	վի	 մար	տահ	րա	վեր	 նե	տել	 ղա	րա	բաղ	յան	 հիմ	 ախնդ	րի	
ռազ	մա	կան	լու	ծու	մը	բա	ցա	ռե	լու	մա	սին	պար	բե	րա	բար	հայ	տա	րա	րող	
մի	ջազ	գա	յին	 հան	րութ	յա	նը,	 եւ	 որ	պաշ	տո	նա	կան	Բաք	վի	 հա	յատ	յաց	
ու	ռազ	մա	տենչ	հռե	տո	րա	բա	նութ	յունն	ա	վե	լի	շատ	ուղղ	ված	է	ներ	քին	
լսա	րա	նին։	Մ	յուս	կող	մից	էլ՝	չա	փա	զանց	վստահ	էին	խո	սում	ԼՂՀ-ի	ու	
ՀՀ-ի	քա	ղա	քա	կան	եւ	ռազ	մա	կան	ղե	կա	վար	նե	րը։	Վեր	ջի	ներս	մշտա-
պես	պնդում	էին,	որ	ա	մեն	ինչ	ար	ված	է	երկ	րի	պաշտ	պա	նու	նա	կութ-
յան	ամ	րապնդ	ման	հա	մար,	եւ	որ	մեր	զին	ված	ու	ժե	րը	պատ	րաստ	են	
ար	ժա	նի	հա	կա	հար	ված	տա	լու	հա	կա	ռա	կոր	դին։
Սա	կայն	պարզ	վեց,	որ	ան	վի	ճար	կե	լի	ճշմար	տութ	յուն	է	այն	պնդու-
մը,	թե	գե	նե	րալ	նե	րը	միշտ	 էլ	պատ	րաստ	վում	 են...	 նա	խորդ	պա	տե-
րազ	մին։	Ա	յո,	թե	րեւս	կա	րե	լի	է	պնդել,	որ	ար	ցախ	յան	ռազ	մա	կան	իս-
տեբ	լիշ	մեն	տը	 պա	տե	րազ	մին	 պատ	րաստ	 էր	 նա	խորդ	 պա	տե	րազ	մի	
տրա	մա	բա	նութ	յամբ։	Մինչ	դեռ	նա	խորդ	պա	տե	րազ	մից	22	տա	րի	է	ան-
ցել	եւ	այդ	ըն	թաց	քում	շատ	բան	է	փոխ	վել,	շատ	ջրեր	են	հո	սել	ինչ	պես	
աշ	խար	հում,	այն	պես	էլ	Ադր	բե	ջա	նում։
Մ	յուս	տհա	ճութ	յուն	 էլ	այն	 էր,	որ	քա	ղա	քա	կան	ղե	կա	վա	րութ	յունն	
իր	 հեր	թին	մա	ցել	 էր	 նա	խորդ	պա	տե	րազ	մի	 քա	ղա	քա	կան	աու	րա-
յում։	Ան	գամ	ե	լույթ	նե	րի	ու	հայ	տա	րա	րութ	յուն	նե	րի	եզ	րա	բա	նութ	յու	նը	
չէր	փոխ	վել։	

2	 Տես՝	Առասպելը	հիմովին	փշրված	է.	սառը	ռուսական	ցնցուղ՝	ռուսամետ	
գլուխների	վրա,	http://theanalyticon.com/?p=7841
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Դեպ	քե	րը	ցույց	տվե	ցին,	որ	գրե	թե	զար	գա	ցում	չի	ապ	րել	նաեւ	քա-
ղա	քա	կան	 հա	մա	կար	գը։	 Վեր	ջինս	 ար	տա	քուստ	 ժո	ղովր	դա	վա	րա-
կան	էութ	յուն	ու	նի,	պատ	ված	է	ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	շղար	շով,	բայց	
ներ	քուստ	 մրցու	նակ	 չէ	 եւ	 ի	 վի	ճա	կի	 չէ	 ինք	նու	րույն	 ճիշտ	 ու	ա	րագ	
ո	րո	շում	 եր	կա	յաց	նել։	Սա	մի	հա	մա	կարգ	է,	ո	րը	բա	ցա	ռում	է	երկ	րի	
ո	րա	կա	կան	զար	գա	ցու	մը,	այդ	թվում՝	ռազ	մա	կան	ո	լոր	տում։	Ա	վե	լին՝	
հա	մա	կար	գը	ոչ	միայն	չի	կան	խում	ռազ	մա	կան	ո	լոր	տի	թե	րութ	յուն	նե-
րը,	այ	լեւ	բա	րեն	պաստ	հող	է	ծա	ռա	յում	դրանց	հա	մար։	Մի	գե	ղե	ցիկ	
օր	բո	լո	րին	պարզ	դար	ձավ	ռազ	մա	կան	նպա	տակ	նե	րով	հատ	կաց	ված	
բյու	ջե	տա	յին	մի	ջոց	նե	րի,	մեղմ	ա	սած,	ոչ	նպա	տա	կա	յին	ծախս	ման,	իսկ	
ա	վե	լի	ստույգ՝	մսխման	փաս	տը։
Ար	ցախ	յան	հան	րութ	յու	նը	 չա	փա	զանց	թանկ	վճա	րեց	այս	ռազ	մա-
քա	ղա	քա	կան	ա	տա	վիզ	մի	հա	մար։	Բայց	կա	րող	էր	շատ	ա	վե	լին	վճա-
րել,	ա	մեն	ինչ	կա	րող	էր	ա	վե	լի	վատ	թար	լի	նել՝	հան	րութ	յա	նը	կանգ-
նեց	նե	լով	ոչն	չաց	ման	եզ	րին	եւ	կաս	կա	ծի	տակ	դնե	լով	երկ	րորդ	հայ	կա-
կան	պե	տա	կա	նութ	յան	ա	պա	գան։
Արդ	յո՞ք	հայ	կա	կան	երկ	րորդ	պե	տա	կա	նութ	յու	նում	ճիշտ	դա	սեր	քա-
ղե	ցին	ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	պա	տե	րազ	մից։	 Ա	ռա	ջին	 հա	յաց	քից՝	ա	յո։	
Ար	ցա	խում	ըն	դուն	ված	է	ա	սել,	որ	անվ	տան	գութ	յան	ա	պա	հով	ման	ուղ-
ղութ	յամբ	հե	տապ	րիլ	յան	ա	միս	նե	րին	ա	վե	լի	 շատ	բան	է	ար	վել,	քան	
ղա	րա	բաղ	յան	ա	ռա	ջին	պա	տե	րազ	մից	 հե	տո	մին	չեւ	 2016-ի	ապ	րիլն	
ըն	կած	ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում։	
Մի	կողմ	թող	նենք	այն	հան	գա	ման	քը,	որ	աշ	խար	հը	փոխ	վել	է	նաեւ	
ապ	րի	լից	հե	տո,	 լուրջ	ի	րա	դար	ձութ	յուն	ներ	են	տե	ղի	ու	նե	ցել	մի	ջազ-
գա	յին	 աս	պա	րե	զում,	 ո	րոնք	 ան	պայ	ման	 անդ	րա	դառ	նա	լու	 են	 մի-
ջազ	գա	յին	օ	րա	կար	գի	վրա,	ինչն	էլ	այս	կամ	այն	կերպ	ազ	դե	լու	է	թե	
տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	զար	գա	ցում	 ե	րի	եւ	թե	կոնկ	րետ	ղա	րա	բաղ	յան	
կար	գա	վոր	ման	 վրա։	 Մինչ	դեռ	 դարձ	յալ	այս	ա	մե	նի	 վեր	լու	ծութ	յու	նը	
չկա,	 ինչ	պես	 նաեւ	 չկան	 հա	մա	պա	տաս	խան	 քա	ղա	քա	կան	 եզ	րա	կա-
ցութ	յուն	ներ։
Սա	կայն	 հաս	կա	նա	լու	 հա	մար,	 թե	արդ	յո՞ք	 ճիշտ	 դա	սեր	 են	 քա	ղել	
ապ	րիլ	յան	դեպ	քե	րից,	պար	զա	պես	հարկ	է	ու	սում	 ա	սի	րել	ար	ցախ	յան	
ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	իս	տեբ	լիշ	մեն	տի	այ	սօր	վա	օ	րա	կար	գը։	Այն	պի	սի	
պայ	ման	նե	րում,	երբ	ոչ	միայն	ուժգ	նա	ցել	է	Ադր	բե	ջա	նի	ղե	կա	վա	րութ-
յան	ռազ	մա	տենչ	հռե	տո	րա	բա	նութ	յու	նը,	այ	լեւ	այդ	եր	կի	րը	նոր	սպա-
ռա	զի	նութ	յուն	է	ձեռք	բե	րել	եւ	անց	կաց	րել	իր	նոր	պատ	մութ	յան	մեջ	
ա	մե	նա	զանգ	վա	ծա	յին	 զո	րա	վար	ժութ	յուն	նե	րը՝	 հայ	կա	կան	 երկ	րորդ	
պե	տա	կա	նութ	յան	«քթի	տակ»։
Եվ	ի՞նչն	է	այ	սօր	հու	զում	ԼՂՀ	ղե	կա	վա	րութ	յա	նը։
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Ար	ցա	խի	քա	ղա	քա	կան	ղե	կա	վա	րութ	յունն	այ	սօր	ապ	րում	է	եւ	փոր-
ձում	է	երկ	րին	«ապ	րեց	նել»	սահ	մա	նադ	րա	կան	բա	րե	փո	խում	 ե	րի	գա-
ղա	փա	րով։	Ինչ	պես	ա	սում	են՝	ում	ինչն	է	ցա	վում…
Սահ	մա	նադ	րութ	յան	 փո	փո	խումն	 Ար	ցա	խում,	 իմ	 խո	րին	 հա	մոզ-
մամբ,	 հե	ռա	վոր	 իսկ	 առն	չութ	յուն	 չու	նի	 հան	րա	յին	 օ	րա	կար	գի	 հետ՝	
դա	ար	հես	տա	կան	կամ	կեղծ	օ	րա	կարգ	է։	Ար	ցախ	ցի	նե	րի	հա	զա	րու	մի	
դարդն	այ	սօր	Սահ	մա	նադ	րութ	յու	նը	չէ։	Հե	ղուկ	գա	զի	գինն	Ար	ցա	խում	
գրե	թե	 կրկնա	կի	թանկ	 է	 ՀՀ-ում	 ի	րաց	վո	ղի	 հա	մե	մատ։	Հե	ռա	հա	ղոր-
դակ	ցութ	յան	 միակ	 օ	պե	րա	տոր	 «	Ղա	րա	բաղ	Տե	լե	կո	մը»	 դրա	կոն	յան	
կա	նոն	ներ	 ու	 սա	կագ	ներ	 է	 դրել,	 իսկ	 երկ	րորդ	 օ	պե	րա	տո	րի	 մուտ	քը	
հե	տե	ւո	ղա	կա	նո	րեն	կա	սեց	վում	է,	ու	դժվար	չէ	կռա	հել	սույն	ի	րա	վի-
ճա	կի	շա	հա	ռու	նե	րին։	Մե	նաշ	նորհ	ներն	առ	կա	են	նաեւ	մյուս	ո	լորտ	նե-
րում։	Պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա	նե	րը	զբաղ	վում	են	ա	պօ	րի	նի	բիզ	նե	սով։	
Կո	ռուպ	ցիան	 եւ	 պե	տա	կան	 մի	ջոց	նե	րի	 փո	շիա	ցու	մը	 մեծ	 ծա	վալ	նե-
րի	են	հա	սել։	Մար	դու	հիմ	նա	րար	ի	րա	վունք	նե	րի	հար	ցում	լրջա	գույն	
խնդիր	ներ	կան։	Սո	ցիա	լա	կան	ա	նար	դա	րութ	յու	նը	քայ	քա	յում	է	պե	տա-
կա	նութ	յան	հիմ	քե	րը։	Այս	ա	մե	նի	հե	տե	ւանքն	ար	տա	գաղթն	է,	ո	րը	ազ-
գա	յին	անվ	տան	գութ	յա	նը	սպառ	նա	ցող	գլխա	վոր	վտանգն	է	այ	սօր։
Հի	մա	 այս	 բո	լոր	 հար	ցե	րի	 լուծ	ման	 բա	նա	լին	 Սահ	մա	նադ	րութ	յան	
փո	փո	խութ	յու՞նն	է։	Ո	րե	ւի	ցե	մեկն	Ար	ցա	խում	չի	կա	րո	ղա	նում	հո	դա-
բաշխ	ձե	ւով	բա	ցատ	րել,	թե	ներ	կա	յիս	Սահ	մա	նադ	րութ	յունն	ին	չով	է	
խան	գա	րում	նշյալ	հար	ցե	րի	լուծ	մա	նը։	
Ա	սում	 են՝	 ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	 պա	տե	րազ	մը	 շտկում	ներ	 մտցրեց	
սահ	մա	նադ	րա	կան	փո	փո	խութ	յուն	նե	րի	գոր	ծըն	թա	ցում։	Ինչն	առն	վա-
զը	 լուրջ	 չէ։	Թե՛	 նա	խաապ	րիլ	յան	անմ	խի	թար	վի	ճա	կը	 բա	նա	կում	 եւ	
հատ	կաց	ված	մի	ջոց	նե	րի,	 մեղմ	ա	սած,	 	փո	շիա	ցու	մը	 եւ	թե՛	 հե	տապ-
րիլ	յան	 ան	նա	խա	դեպ	 տեմ	պե	րով	 անվ	տան	գութ	յան	 մի	ջոց	նե	րի	 ձեռ-
նարկ	ման	արդ	յու	նա	վե	տութ	յու	նը	հնա	րա	վոր	են	ե	ղել	նույն	հա	մա	կար-
գի,	 կա	ռա	վար	ման	նույն	տի	պօ	րի	նա	կի	պայ	ման	նե	րում։	Ու	րեմն՝	 շան	
գլուխն	ու	րիշ	տեղ	է	թաքն	ված։
Առ	հա	սա	րակ,	 անվ	տան	գութ	յան	 խնդի	րը	 հատ	կա	պես	 այս	 պա	րա-
գա	յում	շա	հար	կելն	ա	նազ	նիվ	է։	Անվ	տան	գութ	յան	ոչ	միայն	սպա	ռո	ղը,	
այ	լեւ	ստեղ	ծողն	ու	կրո	ղը	մարդն	է՝	իր	հո	ղում	ա	զատ,	ար	ժա	նա	պա-
տիվ,	բա	րե	կե	ցիկ	եւ	ա	պա	հով	կյան	քով	ապ	րող	մար	դը։	Ար	ցա	խի	իշ-
խա	նութ	յուն	նե	րը	կա	րող	են	թե	թե	ւաց	նել	 նրա	բե	ռը,	 հա	նել	 կաշ	կան-
դող	կա	պանք	նե	րը,	 չոտ	նա	հա	րել	ի	րա	վունք	նե	րը,	վե	րա	կեն	դա	նաց	նել	
նրա	հույսն	ու	հա	վա	տը։	Եվ	կու	նե	նան	անվ	տանգ	եր	կիր։
Կար	ծիք	 կա,	 որ	 սահ	մա	նադ	րա	կան	 փո	փո	խութ	յուն	նե	րը	 պայ	մա-
նա	վոր	ված	են	նաեւ	ղա	րա	բաղ	յան	կար	գա	վոր	մամբ,	դրա	նում	առ	կա	
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մի	տում	նե	րով	 եւ	 հե	տա	գա	յում	 ա	ռա	վել	 բա	րեն	պաստ	 ու	 հար	մա	րա-
վետ	պայ	ման	նե	րի	 ստեղծ	մամբ։	Մինչ	դեռ	 սա	 ոչ	 մի	առն	չութ	յուն	 չու-
նի	 ի	րա	կա	նութ	յան	 հետ։	 Ղա	րա	բաղ	յան	 կողմն	 այ	սօր	 բա	նակ	ցա	յին	
գոր	ծըն	թա	ցին	չի	մաս	նակ	ցում։	Երբ	խո	րա	նում	ես	դրա	պատ	ճառ	նե-
րի	մեջ՝	հաս	կա	նում	ես,	որ	կա	ռա	վար	ման	մո	դե	լը	սրա	հետ	նույն	քան	
կապ	ու	նի,	որ	քան	կրթութ	յան	նոր՝	12-ամ	յա	հա	մա	կար	գը։	Հա	մե	նայն	
դեպս՝	 ե	թե,	 օ	րի	նակ,	 ինձ	 ա	ռա	ջար	կեն	 թվար	կել	 մեր	 չմաս	նակ	ցութ-
յան	 ի	րա	կան	 պատ	ճառ	նե	րը,	 ա	պա	 կա	ռա	վար	ման	 տի	պօ	րի	նա	կը	 ոչ	
միայն	պատ	ճառ	նե	րի	ա	ռա	ջին	եռ	յա	կում,	այ	լեւ	ա	ռա	ջին	տասն	յա	կում	
չի	հայտն	վի։	Այն	պես	որ,	պետք	չէ	խո	րա	ման	կել։
Պար	զից	 էլ	պարզ	 է,	 որ	 սահ	մա	նադ	րա	կան	փո	փո	խութ	յուն	նե	րը	 ոչ	
թե	գա	ղա	փա	րա	խո	սութ	յուն,	 հա	յե	ցա	կարգ	կամ	տես	լա	կան	են	ի	րեն-
ցից	ներ	կա	յաց	նում,	այլ	ա	մե	նա	սո	վո	րա	կան	քա	ղա	քա	կան	նպա	տա	կա-
հար	մա	րութ	յուն,	 կոն	յունկ	տու	րա	 եւ	 քա	ղա	քա	կան	 հաշ	վարկ։	Դե	ռեւս	
մի	տա	րի	ա	ռաջ	այս	մար	դիկ	խո	սում	էին	խորհր	դա	րա	նա	կան	մո	դե	լի	
ա	ռա	վե	լութ	յուն	նե	րի	մա	սին,	իսկ	հի	մա	մտա	փոխ	վել	են	եւ	ըն	դու	նե	լի	
են	հա	մա	րում	միայն	ու	միայն	նա	խա	գա	հա	կան-սու	պեր	նա	խա	գա	հա-
կան	տի	պօ	րի	նա	կը։		
Սահ	մա	նադ	րա	կան	 փո	փո	խութ	յուն	նե	րը	 բա	ցար	ձա	կա	պես	 ոչ	 մի	
կապ	չու	նեն	երկ	րի	առ	ջեւ	ծա	ռա	ցած	մար	տահ	րա	վեր	նե	րի	ու	ժո	ղովր-
դի	դար	դու	ցա	վի	հետ	եւ	հան	րա	յին	օ	րա	կարգ	 չեն։	Ու	րեմն՝	ո՞ւմ	օ	րա-
կարգն	է	սա։
Ոչ	 իշ	խա	նա	կան	ու	 ընդ	դի	մա	դիր-այ	լա	խոհ	 շրջա	նակ	նե	րում	ա	մե	նա-
տա	րած	ված	 կար	ծիքն	 այն	 է,	 որ	 իշ	խա	նութ	յան	 վե	րար	տադ	րութ	յան	
հարց	է	լուծ	վում։	Սա	հիմ	նա	կա	նում	ճիշտ	է,	բայց	կա	մի	նրբե	րանգ՝	իշ-
խա	նութ	յու	նը	կա	րող	է	վե	րար	տադր	վել	նաեւ	սո	վո	րա	կան	ըն	թա	ցա	կար-
գով,	եւ	դրան	խան	գա	րող	լուրջ	գոր	ծոն	չկա	Ար	ցա	խում։	2007-ից	ի	վեր	
Ար	ցա	խում	 միա	բե	ւեռ	 հա	սա	րա	կութ	յուն	 է.	 ներ	կա	յիս	 միակ	 ընդ	դի	մա-
դիր	«Ազ	գա	յին	վե	րած	նունդ»	կու	սակ	ցութ	յունն	իր	միակ	պատ	գա	մա	վո-
րով	բա	վա	րար	ռե	սուրս	ներ	չու	նի	մրցակ	ցե	լու	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	հետ։
Սա	նշա	նա	կում	 է,	 որ	 ոչ	 թե	ամ	բող	ջութ	յամբ	 վերց	րած	 իշ	խա	նութ-
յան	վե	րար	տադ	րութ	յան	խնդիր	կա,	այլ	իշ	խա	նա	կան	կոնկ	րետ	շրջա-
նա	կի-խմբի-ան	ձի	 վե	րար	տադր	ման	 նպա	տակ։	 Գոր	ծող	 նա	խա	գահ	
Բա	կո	Սա	հակ	յանն	ար	դեն	եր	կու	ան	գամ	ընտր	վել	է	եւ	գոր	ծող	Սահ-
մա	նադ	րութ	յամբ	չի	կա	րող	եր	րորդ	ան	գամ	ստանձ	նել	այդ	պաշ	տո	նը։	
Սա	հակ	յա	նի	լիա	զո	րութ	յուն	նե	րը	կդա	դա	րեց	վեն	2017-ին,	մինչ	դեռ	ԱԺ	
հա	ջորդ	ընտ	րութ	յուն	նե	րը	նա	խա	տես	ված	են	միայն	2020	թվա	կա	նին։	
Գոր	ծող	 նա	խա	գահն,	 ա	մե	նայն	 հա	վա	նա	կա	նութ	յամբ,	 կշա	րու	նա	կի	
պաշ	տո	նա	վա	րել	մին	չեւ	2020	թվա	կա	նը,	ո	րը	կհա	մար	վի	ան	ցու	մա	յին	
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շրջան	եւ	 չի	հաշ	վարկ	վի	որ	պես	 լիար	ժեք	նա	խա	գա	հա	կան	ժամ	կետ։	
Ով	քեր	պնդում	են,	թե	դա	ի	րա	կա	նութ	յա	նը	չի	հա	մա	պա	տաս	խա	նում,	
ա	պա	պի	տի	ինչ-որ	ձե	ւով	փոր	ձեն	բա	ցատ	րել,	թե	այդ	դեպ	քում	ան	ցու-
մա	յին	շրջանն	ին	չի	հա	մար	է	ընդ	հան	րա	պես։	Ե	թե	գոր	ծող	նա	խա	գա	հը	
չի	լի	նե	լու,	ա	պա	նոր	մարդն	ան	ցու	մա	յին	շրջա	նի	կա	րիքն	ընդ	հան	րա-
պես	չու	նի	եւ	կնա	խընտ	րի	լիար	ժեք	նա	խա	գա	հա	կան	ժամ	կե	տը։
Ար	ցախ	յան	պե	տա	կան-կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կար	գում	կան	ա	ռա	ջա-
դեմ	ու	հայ	րե	նա	սեր	մար	դիկ,	ով	քեր	մտա	հոգ	ված	են	այս	ան	ցու	մա	յին	
շրջա	նով	եւ	հաս	կա	նում	են,	որ	դա	լուրջ	հար	ված	է	լի	նե	լու	երկ	րի	ի	մի-
ջին։	Բայց	այս	եւ	նմա	նա	տիպ	հար	ցե	րի	մա	սին	հրա	պա	րա	կավ	բարձ-
րա	ձայ	նելն	ըն	դուն	ված	չէ	Ս	տե	փա	նա	կեր	տում։	Շատ	ա	վե	լի	հա	վա	նա-
կան	է,	որ	փորձ	ար	վի	նե	րիշ	խա	նա	կան	կու	լիս	նե	րում	նո	րից	քննար	կել	
հար	ցը։	Այս	պես	թե	այն	պես՝	մի	բան	պի	տի	ար	վի,	քա	նի	որ	ե	թե	փոխ-
վեց	 վե	րա	բեր	մուն	քը	 հայ	կա	կան	 երկ	րորդ	 պե	տա	կա	նութ	յան	 նկատ-
մամբ	մի	ջազ	գա	յին	աս	պա	րե	զում,	 սա	 լի	նե	լու	 է	ա	մե	նա	մեծ	վտան	գը՝	
ցան	կա	ցած	ժա	մա	նա	կա	կից	զեն	քից	ա	ռա	վել:	Իսկ	նշյալ	դի	պա	շա	րով	
ան	ցու	մա	յին	շրջա	նը	եւ	փաս	տա	ցի	3-րդ՝	ա	պօ	րի	նի	ժամ	կե	տը	հենց	այդ	
մար	տահ	րա	վերն	են	լի	նե	լու	Ար	ցա	խի	անվ	տան	գութ	յան	հա	մար:
Վե	րոնշ	յա	լից,	կար	ծում	եմ,	կա	րե	լի	 է	այն	եզ	րա	հան	գումն	ա	նել,	 որ	
չնա	յած	ա	ռա	ջին	 հա	յաց	քից	տե	սա	նե	լի	 ու	 ձեռ	նարկ	ված	մի	ջոց	նե	րին՝	
երկ	րորդ	 հայ	կա	կան	 պե	տա	կա	նութ	յու	նում	 անհ	րա	ժեշտ	 դա	սե	րը	 չեն	
քա	ղել	ապ	րիլ	յան	դեպ	քե	րից։
Չի	կա	րող	ա	պա	գա	ու	նե	նալ	մի	եր	կիր,	որն	ու	նի	ա	հա	վոր	մար	տահ-
րա	վեր	ներ	թե՛	դրսից	եւ	թե՛	ներ	սից,	ու	ո	րի	ներ	սի	մար	տահ	րա	վեր	ներն	
ա	վե	լի	ա	հագ	նա	ցող	են։	Ար	ցա	խում	իշ	խա	նութ	յու	նը	կամ	նրա	ա	ռան-
ձին	դրվագ	ներն	ԱՅՍՕՐ	ա	մեն	դեպ	քում	վե	րար	տադր	վե	լու	են։	Պար-
զա	պես	կա	եր	կու	ճա	նա	պարհ.	վե	րար	տադր	վել՝	երկ	րին	պատ	ճա	ռե	լով	
նվա	զա	գույն	վնաս	եւ	վե	րար	տադր	վել՝	երկ	րին	պատ	ճա	ռե	լով	ա	ռա	վե-
լա	գույն	վնաս։	Պետք	է	ընտ	րութ	յուն	կա	տա	րենք	վա	տի	ու	վա	տա	գույ-
նի	մի	ջեւ։	Ար	ցախ	յան	քա	ղա	քա	կան	իս	տեբ	լիշ	մենտն	այ	սօր	վա	տա	գույ-
նի	ճա	նա	պար	հին	է։
Մինչ	դեռ	կա	այլ	տար	բե	րակ։
Ի	դեա	լա	կան	տար	բե	րա	կը	սահ	մա	նադ	րա	կան	փո	փո	խութ	յուն	նե	րից	
հրա	ժար	վելն	է	եւ	2017-ին	հեր	թա	կան	նա	խա	գա	հա	կան	ընտ	րութ	յուն-
ներն	անց	կաց	նե	լը։	Մ	յուս	տար	բե	րա	կը	հե	տեւ	յալն	է՝	ե	թե	սահ	մա	նադ-
րա	կան	փո	փո	խութ	յուն	նե	րի	գոր	ծըն	թա	ցի	թա	փա	նիվն	ար	դեն	այն	պես	
է	 պտտվում,	 որ	 կանգ	նեց	նել	 հնա	րա	վոր	 չէ,	 ա	պա	 ա	ռա	ջար	կում	 եմ	
2017-ին	 լու	ծա	րել	խորհր	դա	րա	նը	եւ	միա	ժա	մա	նակ	անց	կաց	նել	նա-
խա	գա	հա	կան	ու	խորհր	դա	րա	նա	կան	ընտ	րութ	յուն	ներ,	այ	սինքն՝	այն,	
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ինչ	 ար	ցախ	յան	 իշ	խա	նութ	յունն	 ու	զում	 է	 ա	նել	 2020-ին։	 Կխ	նա	յենք	
ե	րեք	տա	րի,	կխնա	յենք	մի	ջոց	ներ,	որ	կա	րե	լի	կլի	նի	ուղ	ղել	մեր	անվ-
տան	գութ	յա	նը,	եւ	ա	մե	նա	կա	րե	ւո	րը՝	կկան	խենք	մեր	իսկ	ծանր	հար-
վա	ծը	մեր	իսկ	թի	կուն	քին՝	չար	ժա	նա	նա	լով	մի	ջազ	գա	յին	հան	րութ	յան	
ար	հա	մար	հան	քին	եւ	մեզ	ա	պա	հո	վագ	րե	լով	ան	հար	կի	հա	մե	մա	տութ-
յուն	նե	րից։	 Խորհր	դա	րա	նի	 լու	ծա	րումն	 էլ	 քա	ղա	քա	կան	 փո	փո	խութ-
յուն	նե	րի,	 ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	 գոր	ծըն	թաց	նե	րի	 գո	նե	 պատ	րանք	
կստեղ	ծի	եւ	գո	նե	կպահ	պա	նի	երկ	րի	փոք	րի	շա	տե	տա	նե	լի	ի	մի	ջը։
Ի	 վեր	ջո,	 վե	րար	տադ	րութ	յունն	 էլ	 ո	րո	շա	կի	 տրա	մա	բա	նութ	յուն	 եւ	
կա	նոն	ներ	ու	նի։	Վե	րար	տադ	րութ	յունն	էլ	ո	րո	շա	կի	փո	փո	խութ	յուն	ներ	
է	են	թադ	րում։	Ա	մե	նաս	տա	տիկ,	ան	շարժ	վի	ճա	կը	գե	րեզ	մա	նատ	նե	րում	
է	լի	նում,	բայց	նույ	նիսկ	այն	տեղ	են	փո	փո	խութ	յուն	ներ	լի	նում	ու	նոր	
դեմ	քեր	հայտն	վում։

Ժո ղովր դա վա րութ յուն եւ անվ տան գութ յուն

Ապ	րիլ	յան	 դեպ	քե	րից	ար	ցախ	յան	 հան	րութ	յու	նը,	 ի	 տար	բե	րութ-
յուն	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի,	 սկսում	 է	 ճիշտ	 եզ	րա	հան	գում	 եր	 ա	նել։	
Դ	րան	ցից	 ա	մե	նա	կա	րե	ւո	րը	 ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	 եւ	 անվ	տան-
գութ	յան	 ան	հա	մա	տե	ղե	լիութ	յան	 մա	սին	 ա	ռաս	պե	լի	 սա	սա	նում	
էր։	Սույն	ա	ռաս	պե	լը	տա	րի	ներ	շա	րու	նակ	սեր	ման	վել	է	ար	ցախ	յան	
հան	րութ	յու	նում։	
Տա	րի	ներ	 ա	ռաջ	 ար	ցախ	ցի	 հայտ	նի	 լրագ	րող	նե	րից	մե	կը	 գլխա-
վոր	պաշ	տո	նա	թեր	թում	մո	տա	վո	րա	պես	հե	տեւ	յալ	միտքն	էր	ար	տա-
հայ	տել՝	ե	թե	ստիպ	ված	լի	նեմ	ընտ	րել	ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յու	նը	կամ	
անվ	տան	գութ	յու	նը,	ա	պա	կընտ	րեմ	անվ	տան	գութ	յու	նը,	եւ	ոչ	ոք	չի	
կա	րող	ինձ	մե	ղադ	րել	դրա	նում։	Ի	պա	տաս	խան	այս	պնդման՝	ըն	դի-
մա	դիր	թեր	թում	մեջ	բե	րե	ցին	Բեն	ջա	մին	Ֆ	րանկ	լի	նի	հայտ	նի	միտ	քը՝	
ե	թե	 մարդ	 իր	ա	զա	տութ	յու	նը	 զո	հում	 է	 հա	նուն	անվ	տան	գութ	յան,	
ա	պա	ար	ժա	նի	չէ	ոչ	ա	զա	տութ	յան	եւ	ոչ	էլ	անվ	տան	գութ	յան։
Տա	րի	ներ	շա	րու	նակ	ար	ցախ	ցուն	հա	մո	զում	էին,	որ	քա	նի	դեռ	մեր	
գլխին	 դա	մոկլ	յան	 սրի	 պես	 կախ	ված	 է	 պա	տե	րազ	մի	 վերսկս	ման	
վտան	գը,	քա	նի	դեռ	նո	րան	կախ	եր	կի	րը	մի	ջազ	գա	յին	ճա	նա	չում	չու	նի՝	
ներ	քին	հար	ցե	րը,	ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յանն	ու	մար	դու	ի	րա	վունք	նե	րին	
առնչ	վող	խնդիր	նե	րը	պի	տի	երկ	րորդ	պլան	մղել,	պի	տի	թող	նել	վաղ-
վա	 օր	վան։	 Այ	սինքն՝	 երբ	 ա	պա	հո	վենք	մեր	անվ	տան	գութ	յու	նը՝	 այն	
ժա	մա	նակ	էլ	կմտա	ծենք	ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	մա	սին,	ի	մա՝	երբ	ար-
դեն	անվ	տանգ		կլի	նենք,	այն	ժա	մա	նակ	էլ	կմտա	ծենք	ա	զատ	լի	նե	լու	
մա	սին։
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Սույն	ա	ռաս	պե	լը	կամ,	ա	վե	լի	ճիշտ,	գա	ղա	փա	րա	քա	րոզ	չա	կան	կար-
գա	խո	սը	 բա	րեն	պաստ	 պայ	ման	ներ	 է	 ստեղ	ծել	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	
գոր	ծու	նեութ	յան	հան	րա	յին	վե	րահս	կո	ղութ	յան	բա	ցառ	ման,	սո	ցիա	լա-
կան	ա	նար	դա	րութ	յան	խո	րաց	ման	եւ,	որ	ա	մե	նա	սար	սա	փե	լին	է,	բա-
նա	կը	քննա	դա	տութ	յու	նից	ու	հան	րա	յին	մի	ջամ	տութ	յու	նից	զերծ	պա-
հե	լու	հա	մար։
Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազմ	այս	ա	ռու	մով,	կա	րե	լի	է	ա	սել,	բա	ցեց	մարդ-
կանց	աչ	քե	րը։	Գի	տա	կից	մար	դիկ	սկսե	ցին	հաս	կա	նալ,	որ	հենց	ժո	ղովր-
դա	վա	րութ	յան	բա	ցա	կա	յութ	յունն	է	մեր	ժո	ղովր	դի	ու	պե	տութ	յան,	մեր	
զա	վակ	նե	րի	ֆի	զի	կա	կան	անվ	տան	գութ	յան	ա	մե	նա	մեծ	սպառ	նա	լի	քը։	
Հան	դուր	ժե	լով	զոռ	բա	յութ	յունն	ու	ա	պօ	րի	նութ	յուն	նե	րը,	կո	ռուպ	ցիան	
ու	 երկ	րի	 հարս	տութ	յուն	նե	րի,	 այդ	 թվում՝	 անվ	տան	գութ	յա	նը	 հատ-
կաց	ված	մի	ջոց	նե	րի	փո	շիա	ցու	մը,	 ընտ	րա	կան	 կեղ	ծա	րա	րութ	յու	ներն	
ու	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	վե	րար	տադ	րու	մը,	սո	ցիա	լա	կան	ճչա	ցող	ա	նար-
դա	րութ	յու	նը՝	մարդ	դրա	նով	իսկ	վտան	գի	տակ	է	դնում	իր	զա	վակ	նե-
րի	կյան	քը։	Բա	ռի	ոչ	միայն	փո	խա	բե	րա	կան,	այ	լեւ	բուն	ի	մաս	տով։	
Մար	դիկ	նաեւ	սկսե	ցին	գի	տակ	ցել,	որ	ժո	ղովր	դի	կող	մից	չվե	րահսկ-
վող	իշ	խա	նութ	յու	նը	վե	րահսկ	վում	է	ու	րիշ	նե	րի	կող	մից,	ին	քը	դառ	նում	
է	խո	ցե	լի	ու	ան	պաշտ	պան	եւ	վե	րած	վում	իր	ժո	ղովր	դի	անվ	տան	գութ-
յան	 ա	մե	նա	մեծ	 սպառ	նա	լի	քի:	 Այ	սինքն՝	 որ	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	 վե-
րահս	կու	մը	անվ	տան	գութ	յան	գրա	վա	կանն	է։	
Մարդ	կանց	մի	 զգա	լի	 մա	սին	 թվում	 էր,	 թե	 ի	րենց	 թշվառ	 կյան	քի	
ու	ոտ	նա	հար	ված	ի	րա	վունք	նե	րի	գնով	գո	նե	ա	պա	հո	վում	են	ի	րենց	ու	
զա	վակ	նե	րի	 անվ	տան	գութ	յու	նը։	 Ապ	րիլ	յան	 դեպ	քե	րը	 ցույց	 տվե	ցին,	
որ	ընդ	հա	կա	ռա	կը՝	լավ	ապ	րե	լով	ու	կյան	քը	վա	յե	լե	լով,	ան	կա	խութ	յան	
պտուղ	նե	րը	ճա	շա	կե	լով,	սե	փա	կան	ի	րա	վունք	նե	րից	թիզ	ան	գամ	չզի-
ջե	լով	եւ	դրա	նով	իսկ	սե	փա	կան	իշ	խա	նութ	յա	նը	վե	րահս	կե	լով՝	ի	րա-
կա	նում	ա	վե	լի	ա	պա	հով	ու	անվ	տանգ	կլի	նեին	 ի	րենք	ու	 ի	րենց	զա-
վակ	նե	րը։
Ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	 եւ	 անվ	տան	գութ	յան	 ան	հա	մա	տե	ղե	լիութ-
յան	մա	սին	ա	ռաս	պե	լը	Հա	յաս	տա	նում	չկար	այն	տես	քով,	ինչ	տես	քով	
քա	րոզ	վում	էր	Ար	ցա	խում։	Սա	կայն	այս	տեղ	եւս	այդ	թե	ման	հրա	տապ	
էր՝	իր	ու	րույ	նութ	յամբ։	Ինչ	պես	ըն	դուն	ված	է	խո	սել	փոր	ձա	գի	տա	կան	
շրջա	նակ	նե	րում՝	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	ե	րե	ւա	կեց	Հա	յաս	տա	նի	կա-
ռա	վար	ման	 հա	մա	կար	գում	 գո	յութ	յուն	 ու	նե	ցող	խնդիր	նե	րը,	 ի	 հայտ	
բե	րեց	պաշտ	պա	նա	կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	հա	մա	կար	գի	թե	րութ	յուն	նե-
րը,	ո	րոնք	ան	հա	պաղ	լու	ծում	 եր	են	պա	հան	ջում,	այ	լա	պես	եր	կա	րա-
ժամ	կետ	հե	ռան	կա	րում	հնա	րա	վոր	չի	 լի	նի	դի	մագ	րա	վել	Ադր	բե	ջա	նի	
ագ	րե	սիա	յին։
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Ըստ	 քա	ղա	քա	գետ	 Ար	մեն	 Գ	րի	գոր	յա	նի,	 ապ	րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մը	
Հա	յաս	տա	նի	 բյու	րոկ	րա	տիա	յի	 վրա	 շո	կա	յին	ազ	դե	ցութ	յուն	 է	 թո	ղել,	
ո	րով	հե	տեւ	ցույց	տվեց,	որ	գոր	ծող	հա	մա	կար	գը	չի	կա	րող	արդ	յու	նա-
վետ	 աշ	խա	տել	 պա	տե	րազ	մա	կան	 ի	րա	վի	ճա	կում։	 Պա	տե	րազ	մը	 եւս	
մեկ	ան	գամ	հաս	տա	տեց,	որ	բյու	րոկ	րա	տիան	փո	խե	լու	լուրջ	անհ	րա-
ժեշ	տութ	յուն	կա,	հա	կա	ռակ	դեպ	քում՝	այն	չի	կա	րո	ղա	նա	դի	մագ	րա	վել	
հե	տա	գա	պա	տե	րազմ	 ե	րին	եւ	լուրջ	խնդիր	ներ	կստեղ	ծի	հայ	կա	կան	
պե	տա	կա	նութ	յան	գո	յութ	յան	հա	մար։	Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մից	հե	տո	
հա	սա	րա	կութ	յու	նը	 սկսել	 է	ա	ռա	վել	ակ	տիվ	քննար	կել	 կո	ռուպ	ցիա	յի	
խնդի	րը	Հա	յաս	տա	նում։
«	Հա	յաս	տա	նը	 եւս	 ստիպ	ված	 է	պե	տա	կան	ա	պա	րա	տի	արդ	յու	նա-
վե	տութ	յու	նը	 բարձ	րաց	նել,-	 կար	ծում	 է	 քա	ղա	քա	գե	տը,-	 ո	րով	հե	տեւ	
այ	սօր	վա	բյու	րոկ	րա	տիան	 չի	կա	րող	ա	պա	հո	վել	արդ	յու	նա	վետ	անվ-
տան	գութ	յուն։	Նախ՝	այն	 ուռ	ճաց	ված	 է	 եւ,	 բա	ցի	դրա	նից,	խո	չըն	դո-
տում	 է	 մրցակ	ցա	յին	 տնտե	սութ	յուն	 ստեղ	ծե	լու	 հնա	րա	վո	րութ	յա	նը։	
Գոր	ծող	բյու	րոկ	րա	տիա	յի	կո	ռում	պաց	ված	լի	նե	լու	պատ	ճա	ռով	առ	կա	
պա	շա	րա	մի	ջոց	ներն	արդ	յու	նա	վետ	 չեն	օգ	տա	գործ	վում»3:	Ա.Գ	րի	գոր-
յա	նի	կար	ծի	քով՝	քա	նի	որ	Ադր	բե	ջա	նի	հետ	ներ	կա	յիս	լար	վա	ծութ	յու	նը	
եր	կար	է	շա	րու	նակ	վե	լու,	անհ	րա	ժեշտ	է,	որ	Հա	յաս	տանն	ու	նե	նա	արդ-
յու	նա	վետ	կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կարգ,	որն	ի	վի	ճա	կի	կլի	նի	ոչ	միայն	
շա	հա	վետ	տնօ	րի	նել	գո	յութ	յուն	ու	նե	ցող	ռե	սուրս	նե	րը,	այլ	նաեւ	հա-
վել	յալ	 պա	շա	րա	մի	ջոց	ներ	 ստեղ	ծել	 ինք	նա	պաշտ	պա	նութ	յան	 հա	մա-
կարգն	ու	ժե	ղաց	նե	լու	հա	մար։
«	Հա	յաս	տա	նը	 ու	ժեղ	 լի	նե	լու	 այ	լընտ	րանք	 չու	նի,	 ո	րով	հե	տեւ	 չու	նի	
այլ	ռե	սուրս,	քան	մարդն	է,-եզ	րա	կաց	նում	է	քա	ղա	քա	գե	տը,-	իսկ	մար-
դու	նե	րու	ժը	օգ	տա	գոր	ծե	լու	միակ	տար	բե	րա	կը	արդ	յու	նա	վետ	կա	ռա-
վար	ման	հա	մա	կարգն	է։	Ե	թե	Հա	յաս	տա	նը	չօգ	տա	գոր	ծի	վե	րը	նշված	
գոր	ծիք	նե	րը,	ա	պա	ու	ժե	րի	ան	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յունն	ա	վե	լի	կխո	րա-
նա,	ինչն	Ադր	բե	ջա	նին	ա	վե	լի	շատ	հա	մար	ձա	կութ	յուն	կտա	նոր	հար-
ձա	կում	 եր	նա	խա	ձեռ	նե	լու	հա	մար»։	( Նույն տե ղը)

Ապ րի լը եւ սփյուռ քը, կամ՝ ե ռա միաս նութ յան
փո խա կեր պումն ե րը

Նո	րերս	IDeA	հիմ	նադ	րա	մի	նա	խա	ձեռ	նութ	յամբ	«	Հա	յաս	տա	նի	Հան-
րա	պե	տութ	յուն»	եւ	The	New	York	Times	թեր	թե	րում	հոկ	տեմ	բե	րի	28-

3	 Տես՝	ՏԻՄ-ից	դեպի	համապետական	ընտրություններ,	http://theanalyticon.
com/?p=8387#more-8387
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ին	հրա	պա	րակ	վել	է	«Գ	լո	բալ	հա	յե	րի	ա	պա	գան	այ	սօր	է»	վեր	նագ	րով	
բաց	նա	մա	կը՝	ստո	րագր	ված	տար	բեր	երկր	նե	րում	բնակ	վող	ան	վա	նի	
հա	յե	րի	կող	մից4:
	 Նա	մա	կը	 հրա	պա	րակ	վել	 է	 Հայ	կա	կան	 բա	րե	գոր	ծա	կան	 ընդ	հա-
նուր	միութ	յան	(ՀԲԸՄ)	110-րդ	տա	րե	դար	ձի	ա	ռի	թով:	Այն	ստո	րագ	րել	
են	Ռու	բեն	Վար	դան	յա	նը,	 Նու	բար	Ա	ֆե	յա	նը,	 Վար	դան	Գ	րե	գոր	յա	նը,	
Շառլ	Ազ	նա	վու	րը,	Լորդ	Ա	րա	Դար	զին,	Սամ	վել	Կա	րա	պետ	յա	նը,	Ար-
թուր	 Ջա	նի	բեկ	յա	նը	 եւ	այլք:	 Նա	մա	կի	 հե	ղի	նակ	նե	րը	 գտնում	 են,	 որ	
այ	սօր	պատ	մա	կան	հնա	րա	վո	րութ	յուն	է	ստեղծ	ված	հա	յե	րի	միա	վոր-
ման	եւ	Հա	յաս	տա	նի	ա	պա	գան	միաս	նա	բար	կեր	տե	լու	հա	մար։	Ն	րանք	
բո	լոր	հա	յոր	դի	նե	րին	կոչ	են	ա	նում	մտա	ծել,	թե	նրան	ցից	յու	րա	քանչ-
յուրն	ինչ	պես	կա	րող	է	մաս	նակ	ցել	վաղ	վա	ա	ռա	վել	հզոր	Հա	յաս	տա	նի	
կերտ	մա	նը:	
«	Նախ	կին	Խորհր	դա	յին	Միութ	յու	նից	ան	կա	խա	նա	լուց	քա	ռորդ	դար	
անց	Հա	յաս	տա	նի	ե	րի	տա	սարդ	հան	րա	պե	տութ	յու	նը	դե	ռեւս	խո	ցե	լի	է,	
ինչ	պե	սեւ	հայ	կա	կան	ինք	նութ	յունն	աշ	խար	հում:	Այժմ	մենք	պատ	մա-
կան	խաչ	մե	րու	կում	ենք	եւ,	սթափ	գնա	հա	տե	լով	առ	կա	մար	տահ	րա-
վեր	նե	րը,	առ	ջե	ւում	նաեւ	ան	նա	խա	դեպ	հնա	րա	վո	րութ	յուն	ենք	տես-
նում»,-	աս	վում	է	հայ	տա	րա	րութ	յան	մեջ: 
Իսկ	ի՞նչ	ա	սել	է	գլո	բալ	հա	յե	րի	ա	պա	գա։	Նա	խա	ձեռ	նութ	յան	հե	ղի	նակ-
նե	րի	պատ	կե	րաց	մամբ՝	եր	կա	րա	ժամ	կետ	հե	ռան	կա	րում	պետք	է	ձգտել	
առն	վազն	հա	մա	պա	տաս	խա	նեց	նել	Հա	յաս	տա	նը	հա	մաշ	խար	հա	յին	այն-
պի	սի	չա	փա	նիշ	նե	րին,	ինչ	պի	սիք	գոր	ծում	են	հա	յե	րից	շա	տե	րին	հյու	րըն-
կա	լած	երկր	նե	րում:	Ան	հա	տա	կան	ջան	քե	րից	բա	ցի,	նրանք	ակն	կա	լում	
են	բո	լոր	հա	յոր	դի	նե	րի	եւ	հայ	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	մի	ջեւ	հա-
մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	եւ	հա	մախմբ	ման	ան	նա	խա	դեպ	ո	գի	ստեղ	ծել:	Կոչ	
ա	նե	լով	 հա	յե	րին	 ազ	գի	 սո	ցիա	լա	կան,	 տնտե	սա	կան,	 մշա	կու	թա	յին	 եւ	
տեխ	նո	լո	գիա	կան	ու	ժը	վե	րա	կանգ	նե	լու	ուղ	ղութ	յամբ	եր	կա	րա	ժամ	կետ	
ներդ	րում	 եր	ի	րա	կա	նաց	նել՝	ա	ռանց	քում	ու	նե	նա	լով	Հա	յաս	տա	նը,	միեւ-
նույն	 ժա	մա	նակ	 նրանք	 Հա	յաս	տա	նի	 կա	ռա	վա	րութ	յա	նը	 զար	գաց	ման	
նոր,	հա	մա	տեղ	ջան	քե	րի	վրա	հիմ	ված	ռազ	մա	վա	րութ	յուն	ներ	ներդ	նե-
լու	մի	ջո	ցով	այս	ու	ղեր	ձին	ար	ձա	գան	քե	լու	հույս	են	տա	ծում:	
Ա	մե	նա	կա	րե	ւո	րը՝	 նա	խա	ձեռ	նութ	յան	 հե	ղի	նակ	նե	րը	 վստահ	 են,	 որ	
հա	ջո	ղութ	յան	հաս	նե	լու	հա	մար	 չի	կա	րե	լի	մե	կու	սա	ցած՝	որ	պես	Հա-
յաս	տան	եւ	Սփ	յուռք	գոր	ծել,	ընդ	հա	կա	ռա	կը՝	պետք	է	հա	մախմբ	վել	եւ	
միաս	նա	կան	ուժ	դառ	նալ:

4	 Տես՝	Գլոբալ	հայերի	ապագան	այսօր	է,	http://www.lragir.am/index/arm/0/
society/view/141778
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Սա	ար	դեն	միան	գա	մայն	այլ	մո	տե	ցում	է	հայ	կա	կան	ե	ռա	միաս	նութ-
յան	 ու	ղեծ	րում։	 Ինչ	 խոսք,	 այն	միան	շա	նակ	 չի	 ըն	դուն	վել	 հայ	 հան-
րութ	յու	նում,	ա	վե	լին՝	ազ	գայ	նա	կան	ո	րո	շա	կի	շրջա	նակ	ներ	այս	նա	խա-
ձեռ	նութ	յու	նը	փոր	ձել	 են	 ներ	կա	յաց	նել	 որ	պես	 «ա	պազ	գա	յին	ազ	գի»	
տի	պօ	րի	նա	կի	ար	մա	տա	վոր	ման	փորձ։	Սա	կայն	մի	բան	ակն	հայտ	է՝	
այս	նա	խա	ձեռ	նութ	յունն	ան	պայ	ման	նպաս	տե	լու	է	ՀՀ-ում	եւ	ԼՂՀ-ում	
Սփ	յուռ	քի	 հան	դեպ	 վե	րա	բեր	մուն	քի	 եւ	 Սփ	յուռ	քում՝	 ՀՀ-ի	 ու	 ԼՂՀ-ի	
նկատ	մամբ	 ռազ	մա	վա	րութ	յան	 վե	րա	ժե	ւոր	մա	նը։	 Եվ,	 ան	շուշտ,	 եր-
կար	սպաս	ված	ու	լուրջ	գոր	ծըն	թաց	է։	Ս	րա	նշա	նա	կութ	յու	նը	հատ	կա-
պես	մեծ	է	Ար	ցա	խի	պա	րա	գա	յում։	Գաղտ	նիք	չէ,	որ	գնա	լով	նվա	զում	
է	 սփյուռ	քա	հա	յութ	յան	խան	դա	վա	ռութ	յունն	Ար	ցա	խի	 նկատ	մամբ	 ու	
դրա	նով	 պայ	մա	նա	վոր	ված՝	 նրա	 ա	ռար	կա	յա	կան	 մաս	նակ	ցութ	յու	նը	
նո	րան	կախ	երկ	րի	զար	գաց	ման	գոր	ծին։
Հե	ռուս	տա	մա	րա	թոն	նե	րի	շար	ժըն	թա	ցը	դրա	վառ	ա	պա	ցույցն	է։	Եվ	
սրա	հիմ	 ա	կան	մե	ղա	վոր	նե	րը,	իմ	խո	րին	հա	մոզ	մամբ,	եր	կու	հայ	կա-
կան	պե	տութ	յուն	նե	րի	իշ	խա	նութ	յուն	ներն	են,	ո	րոնք	շա	րու	նա	կում	են	
Սփ	յուռ	քը	դի	տել	որ	պես	կթան	կով	եւ	այդ	իսկ	պատ	ճա	ռով	ցայ	սօր	չեն	
մշա	կել	զար	գաց	ման	հա	մա	հայ	կա	կան	տի	պօ	րի	նակ	ու	չեն	կա	րո	ղա	ցել	
այդ	գոր	ծում	ներգ	րա	վել	հա	մայն	հա	յութ	յա	նը։	Ա	վե	լին՝	չեն	կա	րո	ղա	ցել	
պատ	շաճ	վստա	հութ	յուն	ստեղ	ծել	ի	րենց	նկատ	մամբ։
Սա	կայն	մեղ	քի	իր	բա	ժինն	ու	ներ	նաեւ	սփյուռ	քա	հա	յութ	յու	նը,	որն	
իր	 հեր	թին	 ցայ	սօր	 չի	 մշա	կել	 հայ	կա	կան	 պե	տա	կա	նութ	յուն	նե	րին	
ա	ջակ	ցե	լու	հստակ	ռազ	մա	վա	րութ	յուն	ու	մե	խա	նիզմ	 եր	եւ	շա	րու	նա-
կում	է	խար	խա	փել	զա	նա	զան	բար	դույթ	նե	րի	ու	կարծ	րա	տի	պե	րի	մեջ։	
Սփ	յուռ	քա	հա	յե	րը,	ե	զա	կի	բա	ցա	ռութ	յամբ,	գե	րա	դա	սում	են	ո	րե	ւէ	գու-
մար	նվի	րա	բե	րել	ու	գլուխ	ներն	ա	զա	տել	դրանց	արդ	յու	նա	վետ	օգ	տա-
գոր	ծու	մը	վե	րահս	կե	լու	ու	երկ	րի	կյան	քին	գոր	ծուն	մաս	նակ	ցութ	յուն	
ցու	ցա	բե	րե	լու	գլխա	ցա	վան	քից։
Սփ	յուռ	քա	հա	յութ	յու	նը,	 կա	մա	թե	ա	կա	մա,	 չէր	 ըն	կա	լում	 մի	պարզ	
ճշմար	տութ	յուն։	 Այն,	 որ	 իր	տրա	մադ	րած	 գու	մար	նե	րը	 եւ	 իր	ա	ջակ-
ցութ	յու	նը	կա	րող	են	ի	մաս	տա	վոր	վել	միայն	մի	դեպ	քում՝	ե	թե	Ար	ցա-
խում	կա	յա	նան	ի	րա	պես	ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	եր	կիր	ու	քա	ղա	քա	ցիա-
կան	հա	սա	րա	կութ	յուն,	ուր	կա	պա	հով	վի	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	գոր	ծու-
նեութ	յան	 նկատ	մամբ	 հա	սա	րա	կութ	յան	 վե	րահս	կո	ղութ	յու	նը,	 եւ	 ուր	
իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը	 պա	տաս	խա	նա	տու	 կլի	նեն	 ի	րենց	 յու	րա	քանչ	յուր	
քայ	լի	հա	մար։	Այ	լա	պես՝	Ար	ցա	խը	կշա	րու	նա	կի	մնալ	«դա	նա	յան	տա-
կառ»,	ո	րը	եր	բեք	չի	լցվի։	
Սա	կայն	այս	տեղ	կա	մի	նրբան	կատ	հան	գա	մանք։	«Սփ	յուռք»	կամ	
«սփյուռ	քա	հա	յութ	յուն»	ա	սե	լով՝	մենք	հա	ճախ	ան	տե	սում	ենք	այն	բազ-
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մա	զա	նութ	յունն	ու	բազ	մա	շեր	տութ	յու	նը,	որ	կան	ար	տերկ	րի	հայ	կա-
կան	շրջա	նակ	նե	րում։	Ինչ	խոսք,	այդ	շրջա	նակ	նե	րում	կան	«ու	ժա	յին	
կենտ	րոն	ներ»	եւ	«գլխա	վոր	գոր	ծող	ան	ձինք»,	բայց	նույ	նիսկ	դրանց	
առ	կա	յութ	յու	նը	թույլ	 չի	տա	լիս	հա	վա	քա	կան	ի	մաս	տով	միան	շա	նակ	
խո	սել	այդ	շրջա	նակ	նե	րի	մա	սին։	Այս	տեղ	էլ	կա	մեկ	ծայ	րա	հե	ղութ	յու-
նից	մյուսն	ընկ	նե	լու	վտանգ։
Աշ	խար	հասփ	յուռ	 հա	յութ	յան	 մա	սին	խո	սե	լիս	 հա	ճախ	 է	 շեշտ	վում	
այն	 հան	գա	ման	քը,	 որ	 մենք	 շատ	տար	բեր	 ու	 բազ	մա	զան	 ենք՝	տա-
րան	ջատ	ված	կրո	նա	կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	հա	յացք	նե	րով։	Գու	մա	րած	
դրան՝	լեզ	վի	հան	գա	ման	քը։	Սա	կայն	ի	րա	կա	նում	մեզ	նից	է	կախ	ված՝	
մեր	բազ	մա	զա	նութ	յու	նը	մեր	թե	րութ	յո՞ւնն	է,	թե՞	ա	ռա	վե	լութ	յու	նը։	Նա-
յած	թե	հար	ցին	ինչ	պես	ես	մո	տե	նում	եւ	ինչ	նպա	տակ	նե	րով	ու	մղում-
նե	րով։	Բազ	մա	զա	նութ	յան	մա	սին	խո	սող	նե	րից	ո	մանք	դա	որ	պես	թե-
րութ	յուն	են	ըն	կա	լում՝	հըն	թացս	պնդե	լով	միաս	նա	կա	նութ	յան	անհ	րա-
ժեշ	տութ	յան	մա	սին։	Միաս	նա	կա	նութ	յու	նը	շա	տե	րի	ըն	կալ	մամբ	բո	լո-
րին	մի	տա	նի	քի	տակ	հա	վա	քել	է	նշա	նա	կում,	ին	չը	շատ	վտան	գա	վոր	
մի	տում	է։	Միա	կամ	ու	միաս	նա	կան	լի	նե	լու	մա	սին	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	
կող	մից	մեր	թընդ	մերթ	հնչող	հայ	տա	րա	րութ	յուն	նե	րի	ի	մաս	տը	եր	բեմն	
կա	րե	լի	է	ըն	կա	լել	որ	պես	կոչ՝	«միաս	նա	բար	ծա	ռա	յեք	մեզ»։
Իսկ	ին	չի՞	շուրջ	միաս	նա	կան	լի	նել։	Նախ	պի	տի	քննարկ	ման	դրվեն	
հա	յութ	յան	ճա	կա	տագ	րին	առնչ	վող	գա	ղա	փար	նե	րը,	միա	սին	ընտր-
վեն	ա	մե	նաի	րա	տե	սա	կանն	ու	հա	յան	պաս	տը	եւ	ա	պա	միայն	միաս-
նա	կան	լծվել	դրա	ի	րա	կա	նաց	մա	նը։	Ա	ռանց	սրա՝	բո	լո	րին	մի	տա	նի-
քի	տակ	հա	վա	քելն	ուղ	ղա	կի	ինք	նա	մե	կու	սա	ցում	ու	ինք	նա	չե	զո	քա-
ցում	է։
Միով	բա	նիվ՝	խոսքն	այն	ա	ռանց	քի	մա	սին	է,	ո	րը	կա	րող	է	ի	մաս	տա-
վո	րել	մեր	բազ	մա	զա	նութ	յու	նը	եւ	այն	դարձ	նել	մեր	հաղ	թա	թուղ	թը։	
Սա	կայն	 մեր	 բազ	մա	զա	նութ	յունն	 ա	վե	լի	 արդ	յու	նա	վետ	 դարձ	նող	
ա	ռանցքն	ինք	նըս	տինք	յան	չի	հայտն	վի,	դրա	հա	մար	ա	ռա	ջին	հեր	թին	
պի	տի	լու	ծել	հա	յութ	յա	նը	հու	զող	խնդիր	նե	րը	ե	ռա	միաս	նա	բար	քննար-
կե	լու	արդ	յու	նա	վետ	հար	թակ	նե	րի	 ստեղծ	ման	 հար	ցը։	 Իսկ	 որ	 նման	
հար	թակ	նե	րը	կա	րե	ւոր	են՝	ան	վի	ճե	լի	է։	Ինչ	պես	ղա	րա	բաղ	յան	շարժ-
ման	 ա	ռա	ջա	մար	տիկ	նե	րից	 մեկն	 է	 ա	սում՝	 «պարզ	վեց,	 որ	 թշնա	մու	
վրա	միաս	նա	բար	կրա	կելն	ա	վե	լի	հեշտ	է,	քան	հայ	րե	նի	քի	ճա	կա	տա-
գի	րը	միա	սին	քննար	կե	լը»։	
Մինչ	դեռ	 ներ	հայ	կա	կան	 երկ	խո	սութ	յունն	 ա	մե	նա	կա	րե	ւորն	 է,	 եւ	
նման	 երկ	խո	սութ	յան	 հա	ջող	 փոր	ձով	 ամ	րապնդ	ված	 միայն	 կա	րող	
ենք	գնալ	հայ-թուր	քա	կան,	 հայ-ադր	բե	ջա	նա	կան	եւ	այլ	 երկ	խո	սութ-
յուն	նե	րի։	Իսկ	ներ	հայ	կա	կան	երկ	խո	սութ	յուն	չկա	թե՛	հա	մա	հայ	կա	կան	
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կտրված	քով	 եւ	 թե՛	 ե	ռա	միաս	նութ	յան	 ա	ռան	ձին	 օ	ղակ	նե	րում։	 Ս	րա	
վառ	ա	պա	ցույ	ցը	հայ-թուր	քա	կան	մեր	ձեց	ման	ոչ	վա	ղե	մի	փորձն	 էր,	
երբ	ՀՀ	իշ	խա	նութ	յու	նը	գնաց	այդ	երկ	խո	սութ	յան՝	ա	ռանց	հաշ	վի	առ-
նե	լու	Սփ	յուռ	քի	եւ	սե	փա	կան	հան	րութ	յան	կար	ծի	քը։
Հա	յոց	ցե	ղաս	պա	նութ	յան	հար	յու	րամ	յա	կի	կա	պակ	ցութ	յամբ	ստեղծ-
ված	հանձ	նա	ժո	ղով	նե	րը	նմա	նա	տիպ	մի	հար	թակ	կա	րող	էին	դառ	նալ,	
բայց	չդար	ձան։	Սա	կայն,	ինչ	պես	Կա	թո	ղի	կե	հա	յոց	Ներ	սես	Պետ	րոս	ԺԹ	
պատ	րիարքն	էր	ա	սում՝	«մենք	դա	կա	րող	ենք	ա	նել	ոչ	միայն	անց	յա	լի	
վեր	քե	րը	բու	ժե	լու,	այլ	նաեւ	մեր	ա	պա	գա	յին	միտ	ված	հար	ցե	րում»։
«Գ	լո	բալ	 հա	յե	րի	 ա	պա	գան	 այ	սօր	 է»	 նա	խա	ձեռ	նութ	յունն	 ինք	նին	
վկա	յում	է,	որ	Սփ	յուռ	քը	սկսում	է	գի	տակ	ցել՝	կա	րող	է,	ի	րա	վունք	ու	նի	
եւ	պար	տա	վոր	է	պա	հան	ջա	տեր	լի	նել	նաեւ	հայ	րե	նի	քի	հան	դեպ։
Հայ	րե	նի	քի	հան	դեպ	Սփ	յուռ	քի	պա	հան	ջա	տի	րութ	յան	մա	սին	ա	ռիթ	
եմ	 ու	նե	ցել	խո	սե	լու	ա	մե	նա	տար	բեր	 մարդ	կանց	 հետ։	 Ա	մե	նա	դի	պու-
կը,	թե	րեւս,	ա	սել	է	Մե	ծի	Տանն	Կի	լի	կիո	Ա	րամ	Ա	կա	թո	ղի	կո	սը՝	«մենք	
ի	րա	վունք	ու	նենք	տես	նել	մեր	ե	րա	զած	հայ	րե	նի	քի	պատ	կե	րը»։
Ա	յո,	Սփ	յուռ	քը	կա	րող	է,	ի	րա	վունք	ու	նի	եւ	պար	տա	վոր	է	մաս	նակ-
ցել	 հայ	րե	նի	քի	 կա	յաց	մանն	 ու	 զար	գաց	մա	նը,	 ա	մե	նա	տար	բեր	 մաս-
նակ	ցութ	յուն	 ու	նե	նալ	 հան	րա	յին	 կյան	քի	 բո	լոր	 ո	լորտ	նե	րում։	 Ոչ	 թե	
օգ	նել,	այլ	մաս	նակ	ցել՝	ու	նե	նա	լով	իր	հստակ	ի	րա	վունք	ներն	ու	պար-
տա	կա	նութ	յուն	նե	րը։
Ա	յո,	Սփ	յուռ	քը	վե	րա	ժե	ւո	րում	է	իր	վե	րա	բեր	մուն	քը	հայ	կա	կան	եր-
կու	 պե	տա	կա	նութ	յուն	նե	րի	 հան	դեպ։	 Իսկ	 հայ	կա	կան	 եր	կու	 պե	տա-
կա	նութ	յուն	նե	րը	վե	րա	ժե	ւո	րո՞ւմ	են	ի	րենց	վե	րա	բեր	մուն	քը	Սփ	յուռ	քի	
հան	դեպ։	Ա	ռայժմ	ոչ	մի	հիմք	չկա	նման	եզ	րա	կա	ցութ	յուն	ա	նե	լու	հա-
մար։	Ու	 հի	շո	ղութ	յան	մեջ	դեռ	թարմ	են	մնում	հե	տապ	րիլ	յան	ա	ռա-
ջին	օ	րե	րին	ար	ցախ	յան	ո	րոշ	պաշ	տոն	յա	նե	րի	նա	խա	տին	քի	խոս	քե	րը	
սփյուռ	քա	հա	յե	րի	հաս	ցեին։	Կշ	տամ	բան	քի	ա	ռի	թը	դրա	մա	հա	վա	քին	ոչ	
ակ	տիվ	մաս	նակ	ցութ	յունն	է։
Ցա	վոք	սրտի,	երբ	Ար	ցա	խում	խո	սում	են	ե	ռա	միաս	նութ	յան	մա	սին՝	
նկա	տի	 ու	նեն	 հե	տեւ	յա	լը.	 ե	ռա	միաս	նութ	յուն՝	 հա	նուն	 Ար	ցա	խի։	 Հա-
յաս	տա	նում՝	ե	ռա	միաս	նութ	յուն՝	հա	նուն	Հա	յաս	տա	նի։	Իսկ	ե	ռա	միաս-
նութ	յուն՝	հա	նուն	Սփ	յուռ	քի՞։	Ո	րե	ւի	ցե	մե	կը	մտա	ծո՞ւմ	է	այս	մա	սին։	Իսկ	
Ար	ցախն	ու	Հա	յաս	տա	նը	տա	լու	ո	չինչ	չու	նե՞ն	Սփ	յուռ	քին։	Չէ՞	որ	ե	ռա-
միաս	նութ	յու	նը	միա	կող	մա	նի	եր	թե	ւե	կութ	յան	փո	ղոց	չէ։
Բայց	սա	մե	դա	լի	մի	ե	րեսն	է	միայն։	Մ	յուս	ե	րեսն	էլ	բար	վոք	չէ։	Իսկ	
ի՞նչ	ենք	ակն	կա	լում	Սփ	յուռ	քից։	Փո	ղից	բա	ցի	ու	րիշ	բան	ակն	կա	լո՞ւմ	
ենք։	Գո	նե	հաս	կա	նո՞ւմ	ենք,	թե	դրա	նով	որ	քան	ենք	վի	րա	վո	րում	մեր	
սփյուռ	քա	հայ	եղ	բայր	նե	րին	ու	քույ	րե	րին։
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Հա	մա	հայ	կա	կան	հա	մա	ժո	ղով	նե	րից	մե	կի	ժա	մա	նակ,	երբ	խոս	վում	
էր	ա	նե	լիք	նե	րի	մա	սին	եւ	հրա	տապ	խնդիր	ներ	էին	բարձ	րաց	վում,	ՀՀ	
նախ	կին	նա	խա	գահ	նե	րից	մեկն	ա	սել	էր՝	ներդ	րում,	ներդ	րում	եւ	նո	րից	
ներդ	րում։	Ի	պա	տաս	խան	հնչել	 է՝	 վստա	հութ	յուն,	 վստա	հութ	յուն	եւ	
նո	րից	վստա	հութ	յուն։
Բայց	մեկ	այլ	հարց	էլ	կա՝	ի՞նչ	ենք	հաս	կա	նում	ներդ	րում	ա	սե	լով,	
միայն	փո՞ղ։	Ու	րիշ	ներդ	րում	մեր	մտքով	չի՞	անց	նում։	Մեր	իշ	խա	նա	վոր-
նե	րից	մե	կին	ժա	մա	նա	կին	մի	հարց	էի	տվել՝	դուք	կու	զեիք,	որ	Տա	րոն	
Ա	ճե	մօղ	լուն	ձեզ	հար	յուր	դո	լար	տա՞ր,	թե՞	խոր	հուրդ	ներ	տնտե	սութ	յու-
նը	 զար	գաց	նե	լու	 հա	մար։	Բ	նա	կա	նա	բար,	 զրու	ցակ	ցիս	 հա	մար	հար-
յուր	դո	լարն	ա	վե	լի	ըն	կա	լե	լի	էր։	Շատ	ա	վե	լի	դժվա	րըն	կա	լե	լի	էր	այն,	
որ	մեծ	տնտե	սա	գե	տի	տված	խոր	հուրդ	նե	րով	ար	ցախ	յան	տնտե	սութ-
յու	նը	կա	րող	է	հար	յուր	մի	լիոն	դո	լա	րի	շահ	ու	նե	նալ։
Սփ	յուռ	քը	մի	հսկա	յա	կան	ու	բազ	մա	զան	գանձ	է	եւ,	ա	ռա	ջին	հեր-
թին,	ոչ	նյու	թա	կան,	այլ	մտա	վոր։	Մեր	հայ	կա	կան	հա	մայնք	նե	րը	գոր-
ծում	են	ա	մե	նա	տար	բեր	երկր	նե	րում,	ա	մե	նա	տար	բեր	հա	մա	կար	գե	րի	
ու	վար	չա	կար	գե	րի	պայ	ման	նե	րում	գոր	ծու	նեութ	յան	կեն	սու	նակ	փոր-
ձա	ռութ	յուն	 ու	նեն,	 ին	չը	 մեզ	 օ	դի	պես	անհ	րա	ժեշտ	 է	 ու	 ցան	կա	ցած	
կոնկ	րետ	գու	մա	րից	 շա	տու	շատ	ա	վե	լի	թանկ։	Մենք	նրանց	մի	ջո	ցով	
ինք	ներս	կա	րող	ենք	միջ	նորդ	լի	նել	ամ	բողջ	աշ	խար	հում	ա	մե	նա	տար-
բեր	հար	ցեր	 լու	ծե	լու	գոր	ծում	եւ	դրա	նով	իսկ	բարձ	րաց	նել	աշ	խար-
հում	մեր	կշիռն	ու	վար	կը։
Մեր	աչ	քի	առ	ջեւ	փոխ	վում	 է	աշ	խար	հը,	 եւ	 մենք	քաջ	 հաս	կա	նում	
ենք,	որ	փո	փո	խութ	յուն	նե	րը	մեզ	չեն	շրջան	ցե	լու,	ա	ռա	վել	եւս,	որ	մեր	
եր	կու	 հայ	կա	կան	 պե	տա	կա	նութ	յուն	նե	րը	 մի	 տա	րա	ծաշր	ջա	նում	 են,	
ուր	բախ	վում	են	աշ	խար	հիս	ու	ժեղ	նե	րի	շա	հե	րը,	այ	սինքն՝	ար	տա	քին	
մի	ջամ	տութ	յան	վտան	գը	կա։	Այս	պայ	ման	նե	րում	մենք	կա	րող	ենք	եւ	
պար	տա	վոր	ենք	փոխ	վել	ու	աշ	խար	հի	հա	մար	ա	վե	լի	ըն	կա	լե	լի	դառ-
նալ՝	դրա	նով	իսկ	ա	պա	հո	վե	լով	մեր	անվ	տան	գութ	յունն	ու	ա	զատ	ու	
ստեղ	ծա	գործ	աշ	խա	տան	քով	զբաղ	վե	լու	մեր	հնա	րա	վո	րութ	յու	նը։
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ГЕГАМ  БАГДАСАРЯН

Апрельские уроки и процесс переоценки в Арцахе

Апрельские	 события	 продемонстрировали,	 что	 общество,	 как	 в	
НКР,	так	и	в	РА,	увязывает	безопасность	исключительно	с	военной	
составляющей.	В	обществе	нет	осознания	того,	что	война,	возможно,	
началась	потому,	что	был	нарушен	не	столько	военный,	сколько	по-
литический	баланс.	Армия	со	всей	ее	сверхзначимостью	не	может	
быть	единственным	залогом	безопасности.	Не	менее	важна	адекват-
ная	международным	трендам	политика.	Одним	из	политических	по-
следствий	Апрельской	войны	стал	процесс	переоценки	армяно-рос-
сийских	отношений.	Ценой	армяно-российской	дружбы	в	последний	
период	стала	утеря	политического	суверенитета	и	самостоятельно-
сти	Армении.	Из	апрельских	уроков	можно	выделить	также	крушение	
мифа	о	несовместимости	 демократии	и	 безопасности.	Люди	стали	
понимать,	 что	 именно	 отсутствие	 демократии	 являет	 собой	 самую	
большую	угрозу	народу	и	государству,	физической	безопасности	их	
сыновей.	Люди	стали	также	осознавать,	что	не	контролируемая	на-
родом	власть	контролируется	чужеродными	силами.	Война	еще	раз	
подтвердила	серьезную	необходимость	смены	бюрократии.	Апрель-
ские	события	вынудили	также	переосмыслить	отношения	с	Диаспо-
рой.	Диаспора	может	и	вправе	принимать	участие	в	построении	по-
литического	будущего	двух	армянских	государственностей.	
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GEGHAM  BAGHDASARYAN

Lessons of the April War and the Process of Re-evaluation in
Artsakh

The	April	events	showed	that	the	societies	both	in	Mountainous	Kara-
bagh	and	the	Republic	of	Armenia	link	the	security	issue	entirely	with	the	
military	 component.	 The	 society	 doesn’t	 recognize	 that	 the	war	 could	
have	started	because	the	political	balance	had	been	violated.	The	army,	
with	all	its	super	valuation,	can	not	be	the	only	guarantee	of	security.	One	
of	the	political	consequences	of	the	April	war	is	the	re-evaluation	process	
of	Armenian-Russian	relations.	The	price	of	Armenian-Russian	friendship	
in	the	last	period	was	the	loss	of	political	sovereignty	and	independence	
of	Armenia.	The	myth	about	the	incompatibility	of	democracy	and	secu-
rity	was	shattered	as	a	result	of	the	April	war.	People	began	to	realize	
that	the	biggest	threat	to	our	state	and	nation,	security	of	our	children,	
is	the	lack	of	democracy.	People	also	are	well	aware	that	the	authorities	
are	controlled	by	the	foreign	forces.	The	war	has	once	again	confirmed	
the	need	for	change	of	administrative	mechanisms.	The	April	events	also	
forced	a	re-evaluation	of	relations	with	the	Diaspora.	The	Diaspora	can	
and	has	the	right	to	participate	in	shaping	the	political	future	of	two	Ar-
menian states.
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ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Տնտեսական գիտությունների 
դոկտոր, պրոֆեսոր

Նախաբան

Ա	մեն	ե	կող	տա	րին	 նոր	 շտկում	 եր	 է	 մտցնում	 ոչ	միայն	տնտե-
սութ	յան,	 այ	լեւ,	 ընդ	հա	նուր	 առ	մամբ,	 երկ	րի	 ա	ռա	ջըն	թա	ցին	

ուղղ	ված	պե	տա	կան	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	եւ	մարդ	կա	յին	զար	գաց	ման	
գոր	ծըն	թաց	նե	րում:	Այս	ի	մաս	տով	2016-ը	կա	րե	լի	է	բնու	թագ	րել	հա-
կա	սա	կան	մի	տում	 ե	րով,	ան	գամ`	անս	պա	սե	լի	զար	գա	ցում	 ե	րով	հա-
գե	ցած	ժա	մա	նա	կաշր	ջան:
Չ	նա	յած	 տա	րեսկզ	բին	 նկատ	ված	 տնտե	սա	կան	 աշ	խու	ժութ	յա	նը,	
որն	ան	նա	խա	դեպ	 էր	գլո	բալ	ֆի	նան	սա	կան	ճգնա	ժա	մից	հե	տո,	 ինչ-
պես	նաեւ	հար	կա	հա	վա	քութ	յան	բարձր	տեմ	պե	րին	ու	 կո	ռուպ	ցիա	յի	
դեմ	 հայ	տա	րար	ված	 պայ	քա	րին,	 Ազ	գա	յին	 վի	ճա	կագ	րա	կան	 ծա	ռա-
յութ	յան	(ԱՎԾ)	հրա	պա	րա	կած	տնտե	սա	կան	ակ	տի	վութ	յան	տե	ղե	կան-
քի	 հա	մա	ձայն՝	այս	տար	վա	հու	լի	սին,	ան	ցած	տար	վա	նույն	ամս	վա	
հա	մե	մատ,	տնտե	սա	կան	ակ	տի	վութ	յան	 ցու	ցա	նի	շը	 (ՏԱՑ)	 նվա	զել	 է	
4,3	տո	կո	սով1,	մինչ	դեռ	վեր	ջին	հինգ	տա	րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	տնտե-
սա	կան	անկ	ման	ա	մե	նա	մեծ	ցու	ցա	նի	շը	կազ	մել	է	0,5	տո	կոս2:	Ն	ման	
ան	կում	ա	նակն	կալ	էր	նաեւ	գյու	ղատն	տե	սա	կան	ակ	տիվ	սե	զո	նի	հա-
մար,	թեեւ	ի	րա	կա	նում	տնտե	սա	կան	ան	կու	մը	նաեւ	պայ	մա	նա	կան	է,	
քա	նի	որ	նա	խորդ	ամս	վա`	հու	նի	սի	նկատ	մամբ	2,5	տո	կո	սա	նոց	աճ,	
այ	նու	հան	դերձ,	 գրանց	վել	 է:	 Իսկ	 նա	խորդ	տար	վա	նույն	 ցու	ցա	նի	շի	
հա	մե	մատ	ան	կու	մը	կա	րե	լի	է	բա	ցատ	րել	նրա	նով,	որ	2015-ը	բա	վա-
կան	ան	բա	րեն	պաստ	էր	ոչ	միայն	տնտե	սա	կան	հա	կա	սա	կան	մի	տում-
նե	րի	ա	ռու	մով.	առ	կա	էին	նաեւ	դրա	կան	մի	տում	 եր,	մինչ	դեռ	մի	ջազ-

1	 Հայաստանում	տնտեսական	ակտիվության	ցուցանիշը	ռեկորդային	
անկում	է	ապրել։	www.azatutyun.am/a/27940261.html
2	 Անկում`	վեցամսյա	աճից	հետո,	http://www.aravot.am/2016/08/27/729228/
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գա	յին	կա	ռույց	նե	րի	բա	ցա	սա	կան	կան	խա	տե	սում	 ե	րը	ո	րո	շա	կիո	րեն	
խո	չըն	դոտ	հան	դի	սա	ցան	ներդ	րում	 ե	րի	եւ	գոր	ծա	րար	աշ	խու	ժութ	յան	
հա	մար:

* * *

Ընդ	հա	նուր	առ	մամբ՝	 2015	թվա	կա	նը	 բա	վա	կան	դժվա	րին	տա	րի	
էր	Հա	յաս	տա	նի	տնտե	սութ	յան	հա	մար,	եւ	ներ	քին	ու	ար	տա	քին	մար-
տահ	րա	վեր	նե	րով	լի:	Ի	րա	կա	նաց	վել	են	տնտե	սա	կան	ա	ճին	ու	ար	տա-
հան	ման	ծա	վալ	նե	րի	մե	ծաց	մա	նը	միտ	ված	մի	 շարք	ծրագ	րեր,	 բայց	
դրանք	միշտ	չէ,	որ	տվել	են	ցան	կա	լի	արդ	յունք	ներ:	ԱՎԾ-ի	հրա	պա	րա-
կած	տվյալ	նե	րի	հա	մա	ձայն՝	Հա	յաս	տա	նը	3,1	տո	կոս	աճ	է	գրան	ցել3:	
Շա	տե	րը	մեր	տնտե	սա	կան	դժվա	րութ	յուն	նե	րը	կա	պում	 էին	ԵՏՄ-ին	
Հա	յաս	տա	նի	ան	դա	մակ	ցութ	յան	եւ	Ռու	սաս	տա	նի	Դաշ	նութ	յան	դժվա-
րութ	յուն	նե	րի	հետ4:	Ն	ման	գայ	թակ	ղութ	յուն	ու	նե	ցան	նաեւ	մի	ջազ	գա-
յին	կա	ռույց	նե	րը`	Հա	յաս	տա	նի	տնտե	սութ	յան	հա	մար	զրո	կամ	բա	ցա-
սա	կան	աճ	գու	ժե	լով,	սա	կայն	ի	հե	ճուկս	այդ	ա	մե	նի,	Հա	յաս	տանն,	այ-
նու	հան	դերձ,	տնտե	սա	կան	աճ	գրան	ցեց5:	Մեր	հա	մոզ	մամբ՝	շո	շա	փե-
լի	ա	ռա	ջըն	թա	ցի	հա	մար	սա	բա	վա	րար	չէ,	մեր	նե	րուժն	ա	վե	լի	մեծ	է	եւ	
երկ	նիշ	թվով	տնտե	սա	կան	աճ	գրան	ցե	լու	բո	լոր	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րը	
կան,	բայց	ա	մեն	ինչ	հա	մե	մա	տութ	յան	մեջ	պետք	է	նա	յել:	Այս	տե	սանկ-
յու	նից	նշված	արդ	յուն	քը	հետ	խորհր	դա	յին	երկր	նե	րի	մեջ,	 բա	վա	կան	
լավ	ցու	ցա	նիշ	է,	մաս	նա	վո	րա	պես՝	հաշ	վի	առ	նե	լով	այն	հան	գա	ման	քը,	
որ	հետ	խորհր	դա	յին	երկր	նե	րում	(	Ռու	սաս	տան,	Ղա	զախս	տան,	Ադր	բե-
ջան,	Բե	լա	ռուս,	Վ	րաս	տան	եւ	այլ	երկր	ներ)	հի	պե	րինֆլ	յա	ցիա	ե	ղավ,	
բայց	մեր	ար	ժույ	թը	պահ	պա	նեց	իր	դիր	քե	րը6:	Ակն	կա	լիք	նե	րը,	ո	րոնք	
չի	րա	կա	նա	ցան	ան	ցած	տա	րի,	պետք	է	տե	ղա	փո	խել	հա	ջորդ	տա	րի-
ներ:	Միա	ժա	մա	նակ	կա	րե	լի	է	ո	րո	շա	կի	օ	գուտ	ներ	քա	ղել	ստեղծ	ված	
ի	րա	վի	ճա	կից:	Ա	ռա	ջի	նը	պետք	է	սկսել	ար	տա	քին	մի	ջա	վայ	րից`	կա	րե-
լի	է	հումք	ներկ	րել	այն	երկր	նե	րը,	որ	տեղ	ար	ժույթ	նե	րի	գե	րար	ժեզր-
կում	ե	ղավ,	եւ	Հա	յաս	տա	նում	վե	րամ	շա	կող	ար	տադ	րութ	յուն	կազ	մա-

3	 ՀՀ	նախագահ.	3.1%	տնտեսական	ակտիվությունը	բավարար	չէ	
միջնաժամկետում	հասնելու	մեր	հավակնություններին	համարժեք	սոցիալ-
տնտեսական	զարգացման	մակարդակին
http://finport.info/full_news.php?id=23788&lang=1
4	 Կանխատեսումերը	բարենպաստ	չեն	ԵՏՄ-ի	համար
http://www.aysor.am/am/news/2016/04/20/ԵՏՄ-տնտեսություն/1073760
5	 http://www.civilnet.am/news/2015/04/15/imf-forecast-recession-
armenia-2015/267311
6	 	ՀՀ	Կենտրոնական	բանկ	www.cba.am
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կեր	պել`ա	պա	հո	վե	լով	պե	տութ	յան	ա	ջակ	ցութ	յու	նը,	իսկ	ար	տադ	րանքն	
ու	ղար	կել	ԵՄ	երկր	ներ	եւ	ԱՄՆ:	Ներ	կա	յումս	նման	ծրագ	րե	րի	պա	կաս	
Հա	յաս	տա	նում	չկա,	բայց	պետք	է	մեր	ե	րի	տա	սարդ	մաս	նա	գետ	նե	րին	
պա	հել	տե	ղում,	այ	լա	պես	այդ	ծրագ	րե	րը	կման	թղթի	վրա:
Կր	թութ	յան	ո	լոր	տում	եւս	պետք	է	ար	մա	տա	կան	փո	փո	խութ	յուն	ներ	
ար	վեն:	Բա	րե	բախ	տա	բար,	կան	ո	լորտ	ներ,	ո	րոն	ցով	Հա	յաս	տա	նը	կա-
րող	է	ներ	կա	յա	նալ	ԵՏՄ	շու	կա	յում:	Օ	րի	նակ՝	ի	նո	վա	ցիա	նե	րի	եւ	տե	ղե-
կատ	վա	կան	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	հա	մար	սպառ	ման	լավ	շու	կա	ներ	կան	
ԵԱՏՄ	երկր	նե	րում:	Թեեւ	այդ	երկր	նե	րում	մեզ	նա	յում	են	որ	պես	ա	ջակ-
ցութ	յուն	ակն	կա	լող	երկ	րի,	բայց	մենք	բա	վա	րար	տնտե	սա	կան	նե	րուժ	
ու	նենք	եւ	ի	վի	ճա	կի	ենք	զգա	լի	մաս	նակ	ցութ	յուն	ու	նե	նալ	ին	տեգր	ման	
գոր	ծըն	թա	ցին:	 Ա	ռող	ջա	պա	հութ	յան	 ո	լոր	տում	 նույն	պես	 էա	կան	 հա-
ջո	ղութ	յուն	ներ	 ու	նենք,	 կա	րող	 ենք	 հա	մա	կարգ	ված	 ձե	ւով	 մա	տու	ցել	
ծա	ռա	յութ	յուն	ներ:	 Բա	ցի	 նշված	 ո	լորտ	նե	րից,	 Հա	յաս	տա	նը	 կա	րող	 է	
դառ	նալ	տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	գի	տակր	թա	կան	եւ	ու	սում	 ա	կան	կենտ-
րոն:	Ինչ	վե	րա	բե	րում	է	նյու	թա	կան	ար	տադ	րութ	յա	նը,	ա	պա	դրան	ցից	
գյու	ղատն	տե	սութ	յան	ո	լոր	տը	2015-ին	երկ	նիշ	աճ	է	ա	պա	հո	վել,	եւ	դա	
սոսկ	 բա	րեն	պաստ	 ե	ղա	նա	կով	 պայ	մա	նա	վո	րե	լը	 ճիշտ	 չէ:	 Ո	րո	շա	կի	
գործ	ար	վել	է,	այն	հե	տե	ւո	ղա	կա	նո	րեն	զար	գաց	նել	է	պետք:	
Անդ	րա	դառ	նա	լով	անկ	մա	նը	եւ	դրան	հա	կազ	դե	լու	մի	տում	ու	նե	ցող	
հար	կե	րի	 հա	վա	քագր	ման	ան	նա	խա	դեպ	ա	ճին	 ու	 հա	կա	կո	ռուպ	ցիոն	
պայ	քա	րին,	պետք	է	նկա	տել,	որ	թե՛	հար	կե	րի	հա	վա	քագր	ման,	թե՛	կո-
ռուպ	ցիա	յի	դեմ	պայ	քա	րի	ա	ռու	մով	հար	կա	վոր	է	ա	վե	լի	հա	մա	կար	գա-
յին	մո	տե	ցում	 եր	որ	դեգ	րել:	Վար	չա	կան	մե	թոդ	նե	րով	հար	կա	յին	մուտ-
քե	րի	ա	ռա	վե	լա	գույն	ա	պա	հո	վում,	ի	հար	կե,	միառ	ժա	մա	նակ	լու	ծում	
է	բյու	ջեի	ե	կամ	տա	յին	մա	սի	խնդի	րը,	բայց	որ	պես	զի	հար	կե	րի	հա	վա-
քագ	րու	մը	շա	րու	նա	կա	կան	գոր	ծըն	թաց	լի	նի,	եւ	ու	նե	նանք	հարկ	ման	
այն	բա	զան,	ո	րը	բեռ	չէ	գոր	ծա	րար	նե	րի	հա	մար,	այլ	մար	տա	վա	րութ-
յուն	է	այ	սօր	պա	հանջ	վում:	Այդ	ուղ	ղութ	յամբ	լրջո	րեն	մտա	ծել	է	պետք:
Իսկ	կո	ռուպ	ցիա	յի	դեմ	պայ	քա	րի	մա	սով	բա	վա	կան	ի	րա	րա	մերժ	մի-
տում	 եր	ե	ղան:	Այս	տեղ	մեզ	հա	մար	շատ	կա	րե	ւոր	է	պա	տաս	խա	նատ-
վութ	յան	մե	խա	նիզ	մի	կի	րա	ռու	մը	կա	ռա	վա	րութ	յան	բո	լոր	օ	ղակ	նե	րում՝	
հատ	կա	պես	մի	ջին	եւ	ցածր,	ո	րոնք	ա	ռա	վել	վարժ	ված	են	կա	ռա	վար-
ման	հա	մա	կար	գի	արդ	յու	նա	վե	տութ	յա	նը	խո	չըն	դո	տող	գոր	ծե	լաո	ճին:	
Միայն	ավ	տո	պար	կի	կրճատ	ման	եւ	ա	վիա	տոմ	սե	րի	խնա	յո	ղութ	յուն	նե-
րի	մի	ջո	ցով	պայ	քա	րե	լը	բա	վա	րար	չէ:	Կա	րե	լի	է	գնալ	ա	վե	լի	խիստ	ու	
մտած	ված	կրճա	տում	 ե	րի`	 նկա	տի	ու	նե	նա	լով,	 նա	խե	ւա	ռաջ,	աշ	խա-
տան	քի	արդ	յու	նա	վետ	կազ	մա	կերպ	ման	գոր	ծո	նը,	այլ	 ոչ	թե	հնա	րա-
վո	րինս	շատ	մի	ջոց	ներ	տնտե	սե	լու	պա	րա	գան:	Մի	գու	ցե	ա	սածս	ինչ-
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որ	 չա	փով	հա	կա	սում	 է	խնա	յո	ղութ	յան	ռե	ժի	մի	տրա	մա	բա	նութ	յա	նը,	
բայց	պետք	է	շատ	ա	վե	լին	փո	խա	դար	ձել	կա	ռա	վար	ման	ո	լոր	տի	այն	
մաս	նա	գետ	նե	րին,	ո	րոնք	բարձր	արդ	յու	նա	վե	տութ	յուն	եւ	ա	ռա	ջա	դի-
մութ	յուն	են	ա	պա	հո	վում:	Խոսքն	այս	տեղ	պոր	տա	բույծ	նե	րի	բա	նա	կի	
կրճատ	ման	մա	սին	է,	ընդ	ո	րում՝	դա	վե	րա	բե	րում	է	ոչ	միայն	կա	ռա	վա-
րութ	յու	նում,	այ	լեւ	պե	տութ	յան	կող	մից	հիմ	 ադր	ված	կա	ռույց	նե	րում	
աշ	խա	տող	եւ	ո	րե	ւէ	գործ	նա	կան	հա	տու	ցում	չտվող	անձ	նա	կազ	մե	րին	
ու	ան	հատ	նե	րին:
Դ	րան	ցից	Հա	մա	հայ	կա	կան	բան	կը,	օ	րի	նակ,	դար	ձել	է	հա	մա	հայ	կա-
կան	խայ	տա	ռա	կութ	յան	դրսե	ւո	րում.	այն	տա	րի	ներ	շա	րու	նակ	ա	վե	լի	
շատ	 ծախ	սում	 է,	 քան	մի	ջոց	ներ	 է	 ներգ	րա	վում7:	 Ժա	մա	նակն	 է,	 որ	
սրան	պատ	շաճ	գնա	հա	տա	կան	տան	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը:	Ինչ	վե	րա-
բե	րում	 է	 կա	ռա	վա	րութ	յա	նը,	ա	պա	ժա	մա	նա	կի	պա	հանջն	 է,	 որ	 նոր	
նա	խա	րար	ներն	ա	վե	լի	նա	խա	ձեռ	նո	ղա	կան	լի	նեն.	ընդ	հան	րա	պես՝	մե-
զա	նում	նման	աշ	խա	տաո	ճի	սղութ	յուն	է	նկատ	վում:	Գաղտ	նիք	չէ,	որ	
10-20	հո	գա	նոց	անձ	նա	կազ	մում	ա	ռա	ջըն	թացն	ա	պա	հով	վում	 է	հիմ-
նա	կա	նում	2-3	աշ	խա	տո	ղի	հաշ	վին:	Ին	չո՞ւ	այս	հան	գա	ման	քը	իշ	խա-
նութ	յուն	նե	րին	չի	ստի	պում,	ի	վեր	ջո,	գնալ	ա	վե	լի	կտրուկ	քայ	լե	րի:
Ի	րա	կա	նում	կան	«ման	րուք	ներ»,	ո	րոնք	շատ	ա	վե	լի	մեծ	դեր	են	խա-
ղում:	 Այս	պես՝	 կա	ռա	վա	րութ	յան	 ղե	կա	վա	րը	 վճռա	կան	 լի	նե	լու	 դեպ-
քում	ի	զո	րու	է	ա	մե	նա	բարձր	մա	կար	դա	կով	լու	ծել	տար	բեր	խնդիր	ներ,	
մինչ	դեռ	մի	ջին	եւ	ստո	րին	օ	ղակ	նե	րում	դրանք	կա	րող	են	վար	պե	տո-
րեն	շրջանց	վել:	Խն	դիրն	այն	է,	որ	ար	դեն	տաս	նամ	յակ	ներ	շա	րու	նակ	
պե	տա	կան	 կա	ռա	վար	ման	 հա	մա	կար	գում	 վատ	ա	վան	դույթ	 է	 ձե	ւա-
վոր	վել՝	ամ	բողջ	աշ	խա	տանքն	ա	ռան	ձին	ան	հատ	ներ	են	կա	տա	րում:	
Մ	նա	ցած	նե	րը՝	հա	մա	կարգ	չա	յին	խա	ղե	րով	տար	ված,	օ	րե	րով,	ան	գամ	
շա	բաթ	նե	րով	աշ	խա	տա	վայ	րում	չեն	լի	նում,	եւ	նրանց	բա	ցա	կա	յութ	յու-
նը	չի	էլ	զգաց	վում:
Պետք	 է	 սահ	մա	նա	փակ	վեն	 բիզ	նես	 կար	գով	 ու	ղե	ւո	րութ	յուն	նե	րը,	
ո	րոնք	 ուղ	ղա	կի	տու	րիս	տա	կան	 շրջա	գա	յութ	յուն	ներ	 են:	 Ցան	կա	ցած	
գոր	ծու	ղում	 են	թադ	րում	 է	 եր	կու	 պար	տա	դիր	 բա	ղադ	րա	տարր՝	 հիմ-
նա	վոր	վա	ծութ	յուն	եւ	խստա	գույն	հաշ	վետ	վութ	յուն	այն	մարմ	 ին,	ո	րը	
գոր	ծու	ղել	է	իր	աշ	խա	տո	ղին:	Մի	ջազ	գա	յին	բազ	մա	թիվ	հա	մա	ժո	ղով-
նե	րում	 Հա	յաս	տա	նի	 պատ	վի	րակ	նե	րը	 կրա	վո	րա	կան	 դիրք	 են	 գրա-
վում,	ա	ռա	ջին	օ	րը	կա	րող	են	ներ	կա	 լի	նել,	ստա	նալ	ար	տար	ժույ	թով	
օ	րա	պա	հիկ	նե	րը,	իսկ	մա	ցած	օ	րե	րին	ու	զած	նե	րի	չափ	զբոս	նել:	Ադր-
բե	ջա	նը,	Թուր	քիան	կամ	այլ	երկր	նե	րի	մաս	նա	կից	նե	րը	լրջո	րեն	աշ	խա-
7	 «Համահայկական	բանկը»	ոչ	մի	կերպ	չի	կայանում։
http://www.aravot.am/2016/03/18/668656/
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տում	են	այն	հար	ցե	րով,	ո	րոնք	մենք	աչ	քա	թող	ենք	ա	նում,	հե	տո	փոր-
ձում	ենք	սխալ	նե	րը	շտկել,	ո	րը	շատ	ա	վե	լի	ծանր	է	լի	նում:	Կադ	րա	յին	
քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	մեջ	լրջա	գույն	բաց	թո	ղում	 եր	կան	երկ	րում:	Ամ-
բողջ	ո	լորտ	նե	րում	աշ	խա	տանք	նե	րը	ձա	խո	ղած	նե	րին	մի	տե	ղից	մյուսն	
են	տե	ղա	փո	խում,	փո	խա	նակ	մե	կընդ	միշտ	ա	զատ	վե	լու	այդ	պի	սի	ա	նո-
րակ	նե	րից	եւ	ճա	նա	պարհ	բա	ցե	լու	ե	րի	տա	սարդ,	թարմ	ու	ժե	րի	առ	ջեւ:	
Պե	տա	կան	 կա	ռա	վա	րու	մից	 զատ,	 մեծ	 ու	շադ	րութ	յուն	 է	 պա	հան-
ջում	հան	րա	յին	կա	ռա	վա	րու	մը,	ո	րի	շրջա	նակ	նե	րում	շատ	կա	րե	ւոր	է	
ա	պա	հո	վել	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի,	 հա	սա	րա	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն-
նե	րի,	 ան	գամ	 ոչ	 ֆոր	մալ	միութ	յուն	նե	րի	 մաս	նակ	ցութ	յու	նը	 ո	րո	շում-
նե	րի	 կա	յաց	ման	 եւ	 ի	րա	կա	նաց	ման	փու	լե	րում:	 Այս	պի	սով՝	 ոչ	միայն	
ի	րա	վուն	քը,	այլ	նաեւ	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յունն	է	կիս	վում,	ին	չը	են-
թադ	րում	է	մաս	նա	գի	տա	կան	մո	տե	ցում	մի	ջին	եւ	ցածր	օ	ղակ	նե	րում,	
քան	զի	փոր	ձը	ցույց	է	տա	լիս,	որ	վե	րին	օ	ղակ	նե	րում	միայն	քա	ղա	քա-
կան	կամ	քը	բա	վա	րար	չէ:	Հե	տե	ւա	պես`	նա	խա	գա	հի	եւ	վար	չա	պե	տի`	
փո	փո	խութ	յուն	նե	րի	կամ	քը	ներ	քին	օ	ղակ	նե	րում	ըն	կա	լե	լի	դարձ	նե	լու	
եւ,	հա	մա	պա	տաս	խա	նա	բար,	հա	մար	ժեք	գոր	ծիք	նե	րով	այն	կեն	սա	կո-
չե	լու	խնդիր	կա:	Մեր	հա	մոզ	մամբ՝	դրանք	չեն	ի	րա	կա	նաց	վում	նաեւ	
այն	պատ	ճա	ռով,	 որ	տնտե	սա	գի	տա	կան	միտ	քը	Հա	յաս	տա	նում	պա-
հան	ջարկ	ված	չէ:	Կան	ա	ռան	ձին	ան	հատ	ներ	ու	խմբեր,	ո	րոնց	օգ	նութ-
յամբ	կա	րե	լի	է	լրջա	գույն	խնդիր	ներ	լու	ծել:	Բայց	դրա	կա	րի	քը	կար	ծես	
թե	չի	զգաց	վում,	ինչն,	իր	հեր	թին,	մեծ	հար	ված	է	տնտե	սա	գի	տա	կան	
մտքին:	Արդ	յուն	քում	հայ	կա	կան	տնտե	սա	գի	տա	կան	դպրոց	ո	րե	ւէ	մա-
կար	դա	կով	մենք,	ցա	վոք	սրտի,	չու	նենք	կամ	այն	շատ	հե	ռու	է	կա	յա-
ցած	լի	նե	լուց:
Քա	ղա	քա	կան	 զար	գա	ցում	 ե	րը,	 ո	րոնք	 նույն	պես	 ի	րա	րա	մերժ	 բա-
ցատ	րութ	յուն	ներ	ու	նեն,	էա	կան	դեր	են	խա	ղա	ցել8:	Ի	րա	կա	նում	հա-
սու	նա	ցած	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	մի	 շարք	 խնդիր	ներ	 ո	մանք	 փոր	ձե	ցին	
քա	ղա	քա	կա	նաց	նել:	Ե’վ		օ	րա	կարգն	ա	ռաջ	քա	շող	նե	րը,	եւ’	հան	գու	ցա-
լու	ծող	նե	րը	ե	րե	ւույ	թին	մո	տե	ցան	սխալ	մեկ	նա	կե	տից՝	ա	ռանց	ի	րա	վի-
ճա	կի	լրջա	գույն	վեր	լու	ծութ	յան,	ին	չը	եւ	խնդի	րը	«ջրե	լու»	հե	տե	ւանք	
ու	նե	ցավ:	 Այդ	 տե	սա	կե	տից	 հատ	կան	շա	կան	 են	 ինչ	պես	 հու	լիս	յան	
դեպ	քե	րը,	այն	պես	 էլ	 է	լեկտ	րաէ	ներ	գիա	յի	թան	կաց	ման	դեմ	նա	խորդ	
տար	վա	ակ	ցիա	նե	րը	Բաղ	րամ	յան	փո	ղո	ցում:	Եվ	քա	նի	որ	քա	ղա	քա-
կա	նութ	յու	նը	սեր	տո	րեն	կապ	ված	է	տնտե	սութ	յան	հետ,	հե	տե	ւա	բար	
զար	մա	նա	լի	կլի	ներ,	ե	թե	տնտե	սութ	յու	նը	դրա	նից	ցնցում	 եր	չապ	րեր:
Ինչ	վե	րա	բե	րում	է	զուտ	տնտե	սա	կան	գոր	ծոն	նե	րին	եւ	ո	լոր	տի	հա-

8	 «Պայքարելու	ենք	մինչեւ	վերջ»,	ասել	են	«Սասնա	ծռեր»-ի	անդամերը
	http://www.mediamax.am/am/news/politics/19230/
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մար	 կեն	սա	կան	 նշա	նա	կութ	յուն	 ու	նե	ցող	 ներդ	րում	 ե	րին,	ա	պա	մեր	
ու	սում	 ա	սի	րութ	յուն	նե	րը	վկա	յում	են,	որ	հա	յաս	տան	յան	տնտե	սութ-
յունն	 ու	նակ	 է	 շատ	ա	վե	լի	մեծ	 ծա	վալ	նե	րի	 ներդ	րում	 եր	 «մար	սել»,	
քան	ար	վում	 են:	 Խոսքն	 օ	տա	րերկր	յա	 ներդ	րում	 ե	րի	 մա	սին	 չէ:	 Դա	
մեր	ժե	լի	եւ	ա	նըն	դու	նե	լի	է	այն	պա	րա	գա	յում,	երբ	ներ	քին	ներդ	րում	 եր	
չեն	ա	պա	հով	վում:	Մենք	մեր	տնտե	սութ	յա	նը	 չենք	հա	վա	տում,	ներդ-
րում	 եր	չենք	ա	նում,	սպա	սում	ենք,	որ	այ	լոք	դա	ա	նեն:	Ժա	մա	նակն	է,	
որ	հան	րա	պե	տութ	յան	ղե	կա	վար	նե	րը	սրան	ու	շադ	րութ	յուն	դարձ	նեն:
ՏԱՑ-ի	անկ	ման	բա	ցատ	րութ	յուն	նե	րից	մեկն	էլ	սպառ	ման	նվա	զում	
է`	ոչ	միայն	ար	տա	գաղ	թի	հաշ	վին,	այ	լեւ	ո	րա	կա	կան	ա	ռու	մով.	ժո	ղովր-
դի	 կեն	սա	մա	կար	դա	կի	 անկ	մամբ	 պայ	մա	նա	վոր	ված՝	 բնակ	չութ	յան	
1/3-ը	աղ	քա	տութ	յան	շե	մին	է	կամ	դրա	նից	էլ	ցածր,	ին	չը	թույլ	չի	տա-
լիս	օգտ	վել	այն	ապ	րանք	նե	րից,	ո	րոնք	կա	րող	էին	բե	րել	տնտե	սութ-
յան	զար	գա	ցում,	ինչ	պես	նաեւ	ներդ	րում	 ե	րի	խթա	նում:	Մ	յուս	կա	րե-
ւոր	 հան	գա	ման	քը	 մաս	նա	վոր	տրանս	ֆեր	նե	րի	թվի	փո	փո	խութ	յունն	
է9:	 Ի	րա	կա	նում	մենք	պետք	 է	 մաս	նա	վոր	տրանս	ֆեր	նե	րի	 հոս	քերն	
ար	հա	մար	հող	եր	կիր	դառ	նանք,	ոչ	թե	այս	քան	կախ	վա	ծութ	յուն	ու	նե-
նանք	 դրան	ցից:	 Ար	տերկ	րից	 ստաց	վող	 մաս	նա	վոր	տրանս	ֆեր	ներն,	
ի	վեր	ջո,	ա	նաշ	խատ	ե	կա	մուտ	ներ	են:	Ռիթ	միկ	գոր	ծո	ղութ	յամբ	աչ	քի	
ընկ	նող	տնտե	սութ	յու	նը,	որ	պես	կա	նոն,	սե	փա	կան	աշ	խա	տա	տե	ղե	րի	
ստեղ	ծած	 ե	կամ	տի	 հաշ	վին	 է	 ա	պա	հո	վում	 ապ	րանք	նե	րի	 եւ	 ծա	ռա-
յութ	յուն	նե	րի	 սպա	ռու	մը,	այլ	 ոչ	 թե՝	 դրսից	 նե	րարկ	վող	 գու	մար	նե	րի:	
Այս	ցու	ցա	նի	շը	եւս	ան	կում	է	ապ	րել:
Բո	լոր	 այս	 փաս	տարկ	ներն	 ան	կա	խութ	յան	 25	 տա	րի	նե	րի	 ըն	թաց-
քում	բեր	վել	են,	բայց	դա	չի	խան	գա	րել,	որ	ԱՎԾ-ն		ա	ճեր	ար	ձա	նագ-
րի:	Այժմ,	կար	ծում	եմ,	ԱՎԾ-ն		այլ	մե	թոդ	նե	րի	է	ան	ցել	կամ	ստիպ	ված	
է	ի	րա	կա	նութ	յունն	այլ	կերպ	ներ	կա	յաց	նել:	Խոս	քը	«վի	ճա	կագ	րա	կան	
գե	ղան	կար	չութ	յան»	 մա	սին	 է:	Բայց	 սա	այդ	քան	 կա	րե	ւոր	 չէ,	 որ	քան	
մի	տում	 ե	րը,	որ	տես	նում	ենք:	Խիտ	տնտե	սութ	յուն	ու	նե	ցող	երկ	րում	
ա	մեն	ինչ	աչ	քի	առ	ջեւ	է,	եւ	մենք	ինք	ներս	կա	րող	ենք	ար	ձա	նագ	րել`	
կա՞ն	տնտե	սա	կան	ակ	տի	վութ	յան	մի	տում	 եր,	թե՞	ոչ,	որ	քան	էլ	ԱՎԾ-ն	
փոր	ձի	դրանք	գու	նա	զարդ	ված	ներ	կա	յաց	նել:	Խն	դի	րը	դարձ	յալ	հան-
գում	 է	 տա	րի	ներ	 շա	րու	նակ	 կա	ռա	վար	ման	 հա	մա	կար	գի	ա	նարդ	յու-
նա	վետ	գոր	ծու	նեութ	յա	նը:	Կան	նա	խա	րար	ներ,	ո	րոնք	ան	կախ	ի	րենց	
տա	րի	քից՝	են	թա	գի	տակ	ցո	րեն	դեռ	ԽՍՀՄ-ա	կան	աշ	խա	տաոճ	են	բա-
նեց	նում.	փոր	ձում	են	հան	րա	պե	տութ	յան	ղե	կա	վար	նե	րին	ներ	կա	յաց-
նել	 ի	րենց	 ո	լոր	տում	 ե	ղած	 ինչ-ինչ	 կամ	 մտա	ցա	ծին	 ձեռք	բե	րում	 եր`	
9	 Տրանսվերների	նվազման	ուղին։
http://hetq.am/arm/news/65594/transfertneri-nvazman-uxin.html
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նրանց	 աչ	քում	 լավ	 համ	բավ	 ձեռք	 բե	րե	լու	 հա	մար:	 Շատ	 քչերն	 են	
մտա	հոգ	ված	երկ	րի	ողջ	տնտե	սութ	յան	ճա	կա	տագ	րով,	քչերն	են	փոր-
ձում	ի	րենց	ո	լոր	տից	դուրս	նույն	պես	ընդ	հա	նուր	ծրագ	րեր	ա	ռաջ	տա-
նել`	հո	րի	զո	նա	կան	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յամբ:
Եր	կու	տա	րի	ա	ռաջ	 ըն	դուն	վեց	մին	չեւ	 2025	թվա	կա	նի	 հե	ռան	կա-
րա	յին	զար	գաց	ման	ռազ	մա	վա	րութ	յու	նը10,	եւ	հի	մա	ե	կեք	տես	նենք,	
թե	դրա	նից	ինչ	կե	տեր	են	ի	րա	գործ	վել	եւ	ո	րոնք	են,	որ	տեղ	են	գտել	
պե	տա	կան	 բյու	ջեում:	 Պարզ	վում	 է՝	 ոչ	մե	կը:	 ՀՀ	ար	տա	քին	 գոր	ծե	րի	
նա	խա	րա	րութ	յու	նը	 կամ	 Սփ	յուռ	քի	 նա	խա	րա	րութ	յու	նը	 պետք	 է	 լի-
նեն	Հա	յաս	տա	նի	տնտե	սութ	յան	ար	տա	կարգ	եւ	լիա	զոր	դես	պան	նե	րը	
դրսում:	 Ա	սել,	 որ	 նրանք	 շատ	 ժա	մա	նակ	 են	 վատ	նում	 քա	ղա	քա	կա-
նութ	յան	հա	մար	եւ	տնտե	սութ	յա	նը	ժա	մա	նակ	չի	մում`	սխալ	կլի	նի,	
բայց	ա	ռեւտ	րա	յին	կցորդ	նե	րը	մեր	դես	պա	նատ	նե	րի	կազ	մում	բա	ցա-
ռութ	յուն	ներ	են	կազ	մում:	Ան	շուշտ`	 կան	բա	ցա	ռութ	յուն	ներ,	 լավ	աշ-
խա	տող	դես	պան	ներ,	ո	րոնք	ա	ջակ	ցութ	յան	կա	րիք	ու	նեն:	Մինչ	դեռ	այս	
նա	խա	րա	րութ	յուն	ներն	ի	րա	րից	մե	կու	սի	են	գոր	ծում՝	կամ	Ցե	ղաս	պա-
նութ	յան,	 կամ	մշա	կու	թա	յին	ինչ-ինչ	 հար	ցե	րում	 շատ	հազ	վա	դեպ	են	
փոր	ձում	հա	մա	տեղ	հան	դես	գալ:	Ն	րանք	պետք	է	 լիա	զոր	ված	 լի	նեն	
ներ	կա	յաց	նել	 Հա	յաս	տա	նի	ա	ռաջ	նա	հեր	թութ	յուն	նե	րը	 դրսում	 եւ	 կա-
րո	ղա	նան	հա	մա	պա	տաս	խան	ա	ջակ	ցութ	յուն	ստա	նալ	Հա	յաս	տա	նից:
Հե	տա	գա	յում	 ան	կում	 ե	րից	 խու	սա	փե	լու	 հա	մար	 ա	ռա	ջարկ	վում	
է,	 ի	 վեր	ջո,	 շեշ	տադ	րում	 եր	ա	նել	 վե	րամ	շա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	
վրա	 եւ	 օգ	տա	գոր	ծել	 ցան	կա	ցած	մի	ջոց`	 Հա	յաս	տա	նը	տնտե	սա	պես,	
ինչ	պես	նաեւ	արդ	յու	նա	բե	րա	կան	ա	ռու	մով	ան	կախ	եր	կիր	դարձ	նե	լու	
հա	մար:	Այս	ի	մաս	տով	մտա	հո	գիչ	օ	րի	նակ	է	ոս	կեր	չութ	յան	ո	լոր	տում	
ար	ձա	նագր	ված	վեր	ջին	ե	րեք	տա	րի	նե	րի	ան	կու	մը,	քա	նի	որ	մեկ	ըն-
կե	րութ	յա	նը	տրված	մե	նաշ	նոր	հը	մեծ	վնաս	է	հասց	րել	մեկ	տասն	յակ	
հա	զա	րից	ա	վե	լի	տնտես	վա	րող	նե	րին`	պար	տադ	րե	լով	մտնել	այդ,	իբր,	
ա	զատ	գո	տի,	ին	չը	հար	կա	յին	խտրա	կան	վե	րա	բեր	մուն	քի	վառ	ար	տա-
հայ	տութ	յուն	է:	Իսկ	նման	ո	լորտ	ներ	մեր	տնտե	սութ	յու	նում	շատ	են:	
Ակն	հայտ	 է,	 որ	 հնա	րա	վոր	 չէ	միայն	գյու	ղատն	տե	սութ	յան	 հաշ	վին	
փրկել	ի	րա	վի	ճա	կը.	ե	թե	ո	րո	շա	կի	ա	միս	ներ	հնա	րա	վոր	է	ան	գամ	գյու-
ղատն	տե	սա	կան	ար	տադ	րութ	յան	երկ	նիշ	աճ	ար	ձա	նագ	րել,	միեւ	նույն	
է՝	դա	թույլ	չի	տա	ի	րա	վի	ճա	կը	փրկել,	ե	թե	մյուս	ճյու	ղե	րը	չակ	տի	վա-
նան:	Արդ	յու	նա	բե	րութ	յունն,	օ	րի	նակ,	ան	կում	է	ապ	րել,	շի	նա	րա	րութ-
յու	նը	դո	փում	է	տե	ղում,	մյուս	ո	լորտ	նե	րի	վի	ճա	կը	եւս	նա	խան	ձե	լի	չէ:	
Պետք	է	շեշ	տադ	րում	 եր	ար	վեն	թի	մա	յին	աշ	խա	տան	քի	կա	րե	ւո	րութ-
10	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	2014-2025	ԹԹ.	ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ	
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ	ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ	ԾՐԱԳԻՐ։	http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf
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յան	վրա:	Քա	ղա	քա	կան	կամ	քից,	կո	չե	րից,	ու	ղերձ	նե	րից	բա	ցի՝	պետք	
է	աշ	խա	տան	քից	հե	ռաց	վեն	եւ	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	կանչ	վեն	այն	
մար	դիկ,	ով	քեր	չեն	ցան	կա	նում	կրել	ի	րենց	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	
բա	ժի	նը	կամ	ար	դեն	ձա	խո	ղել	են	ի	րենց	վստահ	ված	ո	լորտ	նե	րը:	Այ	լա-
պես	երկ	րի	ղե	կա	վար	նե	րի	վճռա	կան	խոս	քը	չի	կա	րող	ար	ժա	նի	շա	րու-
նա	կութ	յուն	ու	նե	նալ:	
Խիստ	 մտա	հո	գիչ	 են	 տնտե	սութ	յու	նում	 հար	կա	յին	 վար	չա	րա	րութ-
յունն	 ու	մե	նաշ	նորհ	նե	րի	 դեմ	 պայ	քա	րը:	 Հայտ	նի	 է,	 որ	 ամ	բողջ	 աշ-
խար	հում	հար	կա	յին	ար	տո	նութ	յուն	ներ,	ա	զատ	գո	տու	կար	գա	վի	ճակ	
շնոր	հում	են	կամ	ո	րո	շա	կի	տա	րածք	նե	րի,	կամ	տնտե	սութ	յան	ո	րո	շա-
կի	ճյու	ղե	րի`	դրանց	զար	գաց	ման	նպա	տա	կով:	Ա	ռա	ջի	նի	վառ	օ	րի	նա-
կը	տո	ղե	րիս	հե	ղի	նա	կի	կող	մից	եր	կու	տաս	նամ	յակ	պայ	քա	րից	հե	տո	
սահ	մա	նա	մերձ	 հա	մայնք	նե	րին	 ա	զատ	 գո	տու	 կար	գա	վի	ճա	կի	 շնոր-
հում	էր,	իսկ	մյու	սի	լա	վա	գույն	օ	րի	նա	կը՝	Ա	ռեւտ	րի	հա	մաշ	խար	հա	յին	
կազ	մա	կեր	պութ	յանն	ան	դա	մակ	ցե	լու	արդ	յուն	քում	Հա	յաս	տա	նի	գյու-
ղատն	տե	սութ	յա	նը	վեց	տա	րով	ար	տոն	յալ	կար	գա	վի	ճա	կի	շնոր	հու	մը	
(ներ	կա	յումս	դա	ար	դեն	չի	գոր	ծում):
Իսկ	հի	մա`	ՀԱՐՑ.	Ինչ	պե՞ս	կմեկ	նա	բա	նի	ՀՀ	կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	Հա-
յաս	տա	նի	տնտե	սութ	յան	ճյու	ղե	րից	ոս	կեր	չութ	յա	նը	ար	տոն	յալ	կար	գա-
վի	ճա	կի	 շնորհ	ման	տրա	մա	բա	նութ	յու	նը,	 ե	թե	այն	տրված	 է	մեկ	 ըն-
կե	րութ	յան՝	«	Մե	րի	դիան»	ա	զատ	տնտե	սա	կան	գո	տուն11:	Ընդ	ո	րում,	
այդ	ըն	կե	րութ	յա	նը	հա	ջող	վել	է	իր	հո	վա	նու	տակ	բե	րել	ըն	դա	մե	նը	մեկ-
եր	կու	տնտես	վա	րո	ղի,	մա	ցած	մե	կու	կես	տասն	յակ	հա	զա	րից	ա	վե	լի	
տնտես	վա	րող	նե	րի	 հան	դեպ,	 ըստ	 էութ	յան,	 ցու	ցա	բեր	վում	 է	խտրա-
կան	 վե	րա	բեր	մունք:	Ա	վե	լի	 ստույգ`	ան	հա	վա	սար	 մրցակ	ցա	յին	պայ-
ման	ներ	 են	 ստեղծ	վել	 ոս	կեր	չութ	յան	 ճյու	ղում,	 ո	րը	մեր	 հա	մոզ	մամբ՝	
Հա	յաս	տա	նի	 ազ	գա	յին	 մրցակ	ցա	յին	 ա	ռա	վե	լութ	յուն	նե	րից	 մեկն	 էր:	
Իսկ	ա	վե	լի	ստույգ`	գործ	ու	նենք	հենց	պե	տութ	յան	կող	մից	մե	նաշ	նոր-
հի	կար	գա	վի	ճա	կի	շնորհ	ման	բա	ցա	ռիկ	եւ	մեր	ժե	լի	ե	րե	ւույ	թի	հետ:	Հի-
շեց	նեմ՝	դա	մեր	ժե	լի	է	նաեւ	մի	ջազ	գա	յին	կա	ռույց	նե	րի	կող	մից՝	որ	պես	
խտրա	կան	վե	րա	բեր	մուն	քի	ար	տա	հայ	տութ	յուն:	Իսկ	ե	թե	ժա	մա	նակն	
է	խոս	քից	գոր	ծի	անց	նել,	ա	պա	հայ	րե	նի	կա	ռա	վա	րիչ	նե	րը	թող	հաշ-
վեն,	թե	որ	քան	վնաս	կհասց	վի	Հա	յաս	տա	նի	պե	տա	կան	բյու	ջեին,	ե	թե	
ար	դեն	կա	յա	ցած	ոս	կեր	չութ	յան	բնա	գա	վա	ռից	միայն	հար	կեր	չվճա	րե-
լու	հա	մար	(քա	նի	որ	այլ	ար	տո	նութ	յուն	եւ	օ	գուտ	չկա)	բո	լո	րը	ո	րո	շեն	
«ա	զատ	գո	տի»	մտնել:	Թ	վում	է՝	այս	քա	նը	բա	վա	կան	է`	տագ	նա	պի	կոչ-
նակ	հնչեց	նե	լու	հա	մար:	Բայց՝	ոչ:	Հար	ցը	տնտե	սա	կա	նից	վե	րած	վում	
11	 	Ոսկերչական	ազատ	գոտի	Երեւանում։
http://www.lrahos.com/ոսկերչական-ազատ-գոտի-երևանում/
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է	քա	ղա	քա	կա	նի:	Ռու	սաս	տա	նի	Դաշ	նութ	յու	նում	մեծ	ան	հանգս	տութ-
յուն	է	ա	ռա	ջաց	րել	այն	հան	գա	ման	քը,	որ	հիշ	յալ	կա	ռույ	ցը	զբաղ	վում	է	
Թուր	քիա	յից	դե	պի	Ռու	սաս	տան	ոս	կեր	չա	կան	ի	րե	րի	վե	րա	վա	ճառ	քով	
կամ	թրա	ֆի	քին	գով`	հիշ	յալ	երկ	րի	հան	դեպ	տնտե	սա	կան	պատ	ժա	մի-
ջոց	նե	րի	պայ	ման	նե	րում:	Բա	ցի	դրա	նից,	մեծ	վնաս	 է	 հասց	վում	 հայ	
ոս	կե	րիչ	նե	րին,	ո	րոնք	դժվա	րութ	յամբ	փոր	ձում	են	ար	տա	հա	նել	ի	րենց	
ար	տադ	րան	քը,	իսկ	թուր	քա	կան	է	ժա	նա	գին	ոս	կեր	չա	կան	ի	րե	րի	հետ	
մրցակ	ցե	լը	բո	լո	րին	հայտ	նի	է,	թե	որ	քան	խնդիր	ներ	է	ա	ռա	ջաց	նում:	
Մեծն	Պա	րույր	Սե	ւա	կը	կա	սեր.	«	Թե	չէ`	հաշ	վում	եք,	հաշ	վում	եք,	հաշ-
վում…»	
Ի	 դեպ,	 2016-ը	 նշա	նա	վոր	վեց	 նաեւ	 Թուր	քիա	յում	 ար	տադր	ված	
ապ	րանք	նե	րի	դեմ	հան	րա	յին	մեծ	ար	ձա	գան	քով,	ո	րը	հա	ջոր	դեց	ապ-
րիլ	յան	 կար	ճա	տեւ	 պա	տե	րազ	մին12:	 Մեր	 կող	մից	 քայ	լեր	 ձեռ	նարկ-
վե	ցին	 սպա	ռող	նե	րի	 շրջա	նում`	 հրա	ժար	վել	 թուր	քա	կան	 ապ	րանք	
գնե	լուց,	ո	րի	հա	մար	վճա	րած	գու	մար	ներն	ուղղ	վում	են	թուր	քա	կան	
զեն	քի	ար	տադ	րութ	յա	նը,	ո	րից	էլ	սահ	մա	նի	վրա	սպան	վում	է	հայ	զին-
վո	րը:	«	Հա	նուն	օ	րեն	քի»	նա	խա	ձեռ	նութ	յան	ան	դամ	 երն	այդ	օ	րե	րին	
ստիպ	ված	էին	հա	սա	րա	կութ	յան	լայն	զանգ	ված	նե	րին	ջա	նադ	րա	բար	
բա	ցատ	րել,	թե	ին	չու	պետք	է	հրա	ժար	վել	թուր	քա	կան	ապ	րանք	նե	րից	
եւ	կա	ռա	վա	րութ	յան	շեն	քի	առ	ջեւ	բո	ղո	քի	ցույց	կազ	մա	կեր	պել`	իշ	խա-
նութ	յուն	նե	րին	ա	ռա	ջար	կե	լով	այ	լընտ	րանք	ներ	գտնել	հայ	գոր	ծա	րար-
նե	րի	աշ	խա	տան	քը	խթա	նե	լու	 հա	մար`	միա	ժա	մա	նակ	 վե	րա	նա	յե	լով	
հար	կա	յին	ու	մաք	սա	յին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յու	նը`	ի	նպաստ	վեր	ջին	նե-
րիս,	որ	պես	զի	նրանք	շա	հագրգռ	ված	լի	նեն	նոր	շու	կա	ներ	գտնե	լու:
Մո	տա	վոր	 հաշ	վար	կով	 (պաշ	տո	նա	կան	 վի	ճա	կագ	րութ	յուն	 չկա)՝	
2008-2014	 թթ.-ին	 Հա	յաս	տա	նը	 ներ	մու	ծել	 է	 1,5	 մի	լիարդ	 դո	լա	րի	
թուր	քա	կան	ապ	րանք,	իսկ	Հա	յաս	տա	նից	դե	պի	Թուր	քիա	պաշ	տո	նա-
պես	ար	գել	ված	է	հայ	կա	կան	ապ	րանք	նե	րի	ներ	մու	ծու	մը`	պայ	մա	նա-
վոր	ված	Ղա	րա	բա	ղի	հար	ցով:	Բա	ցի	դրա	նից,	ան	կա	խութ	յան	տա	րի-
նե	րի	ըն	թաց	քում	Հա	յաս	տա	նը	մոտ	8	մի	լիարդ	դո	լա	րի	ապ	րանք	ներ	
է	ներ	մու	ծել,	ին	չի	հա	մար	վճա	րած	գու	մար	նե	րը,	բնա	կա	նա	բար,	ուղղ-
վել	են	նաեւ	զեն	քի	ար	տադ	րութ	յա	նը,	եւ	այդ	զեն	քը	Թուր	քիան	այ	սօր	
մա	տա	կա	րա	րում	 է	Ադր	բե	ջա	նին:	Մեր	 հա	մոզ	մամբ՝	խնդիրն	ան	գամ	
ա	վե	լի	 լայն	ընդգր	կում	ու	նի,	քան	միայն	Հա	յաս	տանն	ու	նրա	տնտե-
սութ	յու	նը:	Աշ	խար	հի	ո	րե	ւէ	ծայ	րում,	երբ	սպա	ռո	ղը	գնում	է	թուր	քա-
կան	ապ	րանք,	ա	նուղ	ղա	կիո	րեն	հո	վա	նա	վո	րում	է	ա	հա	բեկ	չութ	յու	նը:	

12	 	Թուրքական	ապրանքների	ներմուծման	դեմ	բողոքի	ակցիա	կանցկացվի	
Երեւանում։	http://newsarmenia.am/am/news/armenia/turqakan_apranqneri_
nermutsman_dem_boghoqi_aktsia/
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Բազ	միցս	հիմ	 ա	վոր	վել	 է,	 որ	Թուր	քիան	«Իս	լա	մա	կան	պե	տութ	յան»	
ա	հա	բե	կիչ	նե	րին	հո	վա	նա	վո	րող	երկր	նե	րից	մեկն	է,	հե	տե	ւա	բար՝	ցան-
կա	ցած	մե	կը	 ո	րե	ւէ	 երկ	րում	 գնե	լով	 թուր	քա	կան	 ապ	րանք,	 ա	կա	մա	
հո	վա	նա	վո	րում	 է	 այդ	 խմբա	վո	րում	 ե	րին:	 Մ	յուս	 կող	մից՝	 տե	ղա	կան	
ար	տադ	րութ	յու	նը,	հատ	կա	պես	փոքր	եւ	միկ	րո	բիզ	նե	սը,	պետք	է	զար-
գաց	նել	ի	հա	շիվ	զրո	յա	կան	մաք	սա	տուր	քե	րի:	Միկ	րո	բիզ	նե	սը	չպետք	
է	հարկ	վի:
Շա	տե	րին	մտա	հո	գում	է	այն	հար	ցը,	թե	ինչ	պես	վար	վեն	ՀՀ	տասն-
յակ	 հա	զա	րա	վոր	 այն	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րը,	 ո	րոնք	 այս	 պա	հին	 այ	լընտ-
րանք	 չու	նեն	 եւ	Թուր	քիա	յի	 հետ	ա	ռեւտ	րա	յին	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	
մեջ	լի	նե	լով՝	փաս	տո	րեն	սո	ցիա	լա	կան	խնդիր	են	լու	ծում:	Ի	րա	կա	նում	
խնդի	րը	փոքր-ինչ	չա	փա	զանց	ված	է,	քա	նի	որ	չկա	այդ	պի	սի	ապ	րան-
քա	յին	շու	կա,	որ	տեղ	միայն	թուր	քա	կանն	է	գե	րիշ	խում:	Մ	յուս	կող	մից՝	
պետք	 չէ	 թե	րագ	նա	հա	տել	 հայ	 գոր	ծա	րար	նե	րին.	 ան	գամ	 շար	քա	յին	
գոր	ծա	րա	րը	Հա	յաս	տա	նում	եր	բեք	չի	նեղ	վում	գա	ղա	փար	նե	րի	սղութ-
յու	նից:	Ցան	կա	ցած	հա	յի	մեջ	առն	վազն	մի	քա	նի	գա	ղա	փար	կա	առ	
այն,	թե	ինչ	պես	կա	րե	լի	է	ապ	րանք	ստեղ	ծել	եւ	փող	վաս	տա	կել,	այ-
սինքն`	նրանց	պետք	է	ըն	դա	մե	նը	դաշտ	տրա	մադ	րել,	թույլ	տալ	ա	ռա-
ջին	եր	կու	տա	րին	չհար	կել,	խթա	նել	ինք	նազ	բաղ	վա	ծութ	յու	նը`	օ	րեն	քի	
շրջա	նակ	նե	րում:	Ցա	վա	լի	է,	որ	բիզ	նե	սի	զար	գաց	ման,	աշ	խա	տա	տե-
ղե	րի	 ստեղծ	ման	 վե	րա	բեր	յալ	 հստակ	 պե	տա	կան	 քա	ղա	քա	կա	նութ-
յուն	դե	ռեւս	 չկա:	Կա	րե	ւոր	է	հի	շել	նաեւ,	որ	ԱԺ	կող	մից	ըն	դուն	վել	է	
«	Պա	րե	նա	յին	անվ	տան	գութ	յան	մա	սին»	ՀՀ	օ	րեն	քը13,	հա	մա	ձայն	ո	րի՝	
Հա	յաս	տա	նը	պետք	է	դառ	նա	սննդամ	թեր	քով	ինք	նա	բավ	եր	կիր,	սա-
կայն	այդ	օ	րենքն	ի	րա	կա	նում	չի	գոր	ծում:	Մինչ	դեռ	դա	հնա	րա	վո	րութ-
յուն	 կտար	 ստեղ	ծե	լու	 պայ	ման	ներ,	 որ	պես	զի	 հո	ղը	 մշակ	վի,	 բա	րիք	
ար	տադր	վի,	մի	խոս	քով՝	հա	մա	պա	տաս	խան	տնտե	սա	կան	քա	ղա	քա-
կա	նութ	յուն	վար	վի:
Մինչ	ներ	մուծ	ման	փո	խա	րին	ման	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	արդ	յուն	քում	
տե	ղա	կան	 ապ	րանք	նե	րի	 ար	տադ	րութ	յան	 ծա	վա	լու	մը,	 թուր	քա	կան	
ապ	րանք	նե	րի	ներ	մուծ	ման	հնա	րա	վոր	այ	լընտ	րանք	կա	րող	են	 լի	նել	
ի	րա	նա	կան	ապ	րանք	նե	րը:	Սա	կայն	հարկ	է	նշել,	որ	ի	րենց	ա	ռա	տութ-
յան	եւ	թվաց	յալ	դրա	կան	տո	նայ	նութ	յան	մեջ	մին	չեւ	օրս	հայ-ի	րա	նա-
կան	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը,	 այ	դու	հան	դերձ,	 ե	ղել	 են	 կաշ	կանդ	ված՝	
Ա	րեւ	մուտ	քի	 վա	րած	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	 պայ	ման	նե	րում:	 Ի	րա	նի	
նկատ	մամբ	ա	րեւմտ	յան	պատ	ժա	մի	ջոց	նե	րի	կամ	դրանց	էա	կան	մա	սի	
վե	րաց	ման	պա	րա	գա	յում	ակն	կալ	վում	է,	որ	եւ’	Ի	րա	նից,	եւ’	Ռու	սաս-
տա	նից	կլի	նեն	ազ	դան	շան	ներ	հայ	կա	կան	բիզ	նե	սին	եւ	քա	ղա	քա	կան	
13	 	www.parliament.am
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վեր	նա	խա	վին,	 որ	պես	զի	 հա	յաս	տան	յան	 շրջա	նակ	նե	րը,	 իբ	րեւ	 ա	վե-
լի	ըն	դու	նե	լի	տար	բե	րակ	ռուս	նե	րի	ու	ի	րան	ցի	նե	րի	հա	մար,	դառ	նան	
միաց	նող	օ	ղակ	Ի	րան-	Հա	յաս	տան-	Ռու	սաս	տան	ե	ռանկ	յու	նու	մեջ,	որն	
ա	պա	գա	յում	ա	վե	լի	լայն	շրջա	նակ	ներ	կա	րող	է	ընդգր	կել:	Միա	ժա	մա-
նակ,	 քա	նի	 որ	ար	դեն	 կան	 դրա	կան	ազ	դակ	ներ	թե՛	Ռու	սաս	տա	նից,	
թե՛	 Ի	րա	նից,	 կա	րե	լի	 է	 կան	խա	տե	սել,	 որ	 հայ	կա	կան	 բիզ	նե	սը	 դրա-
կան	սպա	սում	 եր	 է	 ու	նե	նա	լու	այս	պատ	ժա	մի	ջոց	նե	րի	վե	րա	ցու	մից:	
Պատ	ժա	մի	ջոց	նե	րի	մի	մասն	ի	րա	կա	նում	հնա	րա	վոր	է՝	ա	վե	լի	շուտ	վե-
րաց	վի,	մյուս	մա	սի	վե	րաց	ման	խնդի	րը	դեռ	եր	կար	կա	րող	է	քննարկ-
վել,	քա	նի	որ	այդ	պի	սին	են	պատ	ժա	մի	ջոց	նե	րի	տրա	մա	բա	նութ	յունն	
ու	մի	ջազ	գա	յին	փոր	ձը.	դրանք	հեշտ	մտցվում	են	եւ	շատ	դժվար	վե-
րաց	վում:	Հե	տե	ւա	բար՝	կար	ճա	ժամ	կետ	հե	ռան	կա	րում	շո	շա	փե	լի	արդ-
յունք	ներ	ակն	կա	լել	պետք	 չէ:	Փո	խա	րե	նը	պետք	 է	 ու	շա	դիր	 հե	տե	ւել	
այս	գոր	ծըն	թաց	նե	րի	զար	գաց	մա	նը	եւ	դրա	հետ	մեկ	տեղ	բարձ	րաց	նել	
հա	րե	ւան	երկ	րի	հան	դեպ	ճա	նա	չո	ղա	կան	մա	կար	դա	կը:
Ընդ	հա	նուր	 առ	մամբ՝	 Ի	րա	նի	 իս	լա	մա	կան	 հան	րա	պե	տութ	յան	
տնտե	սութ	յան,	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յան,	 աշ	խար	հա	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	
նկատ	մամբ	 Հա	յաս	տա	նի	փոր	ձա	գի	տա	կան	 հան	րութ	յունն	 ու	 քա	ղա-
քա	կան	 շրջա	նակ	նե	րը	 էա	պես	ար	դիա	կա	նաց	ման	 կա	րիք	 ու	նեն:	Ձգ-
տե	լով	 Ռու	սաս	տան-Ի	րան	 հնա	րա	վոր	 զար	գա	ցում	 ե	րում	 ո	րո	շա	կի	
դրա	կան	 դե	րա	կա	տա	րութ	յան,	 Հա	յաս	տա	նը	 պետք	 է	 նպա	տա	կա	յին	
վեր	լու	ծութ	յուն	ներ	 ի	րա	կա	նաց	նի	 բո	լոր	 ուղ	ղութ	յուն	նե	րով:	 Փաստ	 է,	
որ	 Ի	րա	նի	 հետ	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը	 բա	վա	կա	նին	 բարձր	 մա	կար-
դա	կում	են,	բայց	դրան	ցում	ա	վե	լի	նա	խա	ձեռ	նո	ղա	կան	է	Ի	րա	նը:	Այլ	
խոս	քով`	 ա	վե	լի	 շատ	 ե	ղել	 են	 Ի	րա	նից	 դե	պի	 Հա	յաս	տան	 ուղղ	ված	
նա	խա	ձեռ	նութ	յուն	ներ,	քան	հա	կա	ռակ	ուղ	ղութ	յամբ:	Թե	ին	չու	է	դա	
այդ	պես,	ցույց	կտա	հպան	ցիկ	անդ	րա	դար	ձը	հատ	կա	պես	վեր	ջին	տա-
րի	նե	րի	մի	տում	 ե	րին:	Ան	կա	խութ	յան	25	տա	րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	մեծ	
մա	սամբ	Ի	րա	նի	կող	մից	ե	կող	նա	խա	ձեռ	նութ	յու	նը,	կար	ծում	եմ,	պայ-
մա	նա	վոր	ված	է	ե	ղել	Ա	րեւ	մուտ	քի	հետ	 լար	ված	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե-
րով	եւ	հայ	կա	կան	կող	մի	ո	րո	շա	կի	երկ	չո	տութ	յամբ,	ին	չը	ո	րոշ	ա	ռու	մով	
հաս	կա	նա	լի	է:	Ի	րա	նի	դերն	ու	կշի	ռը	տա	րա	ծաշր	ջա	նում	մե	ծա	նում	են	
եւ	լրջա	նում՝	որ	պես	գլո	բալ	խա	ղա	ցո	ղի,	եւ	ե	թե	Հա	յաս	տանն	ու	նե	նա	
ազ	գա	յին	օ	րա	կարգ,	ա	պա	շատ	ա	րագ	կա	րե	լի	է	ներ	դաշ	նա	կեց	նել	ար-
տա	քին	տնտե	սա	կան	աս	պա	րե	զում	Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ի	րա	նի	 շա	հե	րը:	
Վեր	ջինս	կա	րող	է	դրսե	ւոր	վել	հա	մա	տեղ	ձեռ	նար	կութ	յուն	նե	րի	ստեղծ-
մամբ`	է	ներ	գե	տի	կա	յի	բնա	գա	վա	ռում	եւ	մշա	կող	արդ	յու	նա	բե	րութ	յան	
ու	 այլ	 ճյու	ղե	րում:	 Ի	րա	կա	նում	 Հա	յաս	տա	նում	 շատ	 սահ	մա	նա	փակ	
տե	ղե	կատ	վութ	յուն	ու	նենք	Ի	րա	նում	ի	րա	կա	նաց	վող	բա	րե	փո	խում	 ե-
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րի	վե	րա	բեր	յալ	եւ	այս	բա	ցը	հար	կա	վոր	է	լրաց	նել:	Ցան	կա	ցած	պա-
րա	գա	յում՝	 տնտե	սա	կան	 հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յունն	 Ի	րա	նի	 հետ	 լավ	
ա	ռու	մով	պար	տադր	ված	է:	
Ի	րա	նի	 հետ	տնտե	սա	կան	 հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յու	նը	 կա	րող	 է	 լրջա-
գույն	արդ	յունք	ներ	ու	նե	նալ	ոչ	միայն	երկ	կողմ	ձե	ւա	չա	փով,	այ	լեւ	հաշ-
վի	 առ	նե	լով	 Հա	յաս	տա	նի	 տա	րած	քով	 Ի	րա	նից	 բնա	կան	 գա	զի	 ար-
տա	հա	նու	մը	Վ	րաս	տան,	ինչ	պես	նաեւ	Ի	րա	նի	հե	տաքրք	րութ	յունն	ու	
պատ	րաս	տա	կա	մութ	յու	նը՝	 ան	դա	մակ	ցե	լու	 Եվ	րա	սիա	կան	 տնտե	սա-
կան	միութ	յա	նը`	բազ	մա	կողմ	ձե	ւա	չա	փով14:	
Ինչ	վե	րա	բե	րում	է	ԵԱՏՄ-ին,	ա	պա	ինչ	պես	վե	րը	նշված	հան	գա	մանք-
նե	րի,	այն	պես	էլ	քա	ղա	քա	կան	ու	տնտե	սա	կան	ա	ռում	 ե	րով	կա	րե	լի	է	
հիմ	 ա	վո	րել	 Հա	յաս	տա	նի	 ան	դա	մակ	ցութ	յու	նը	 տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	
այդ	նո	րաս	տեղծ	կա	ռույ	ցին:	Հաս	կա	նա	լի	է,	որ	ԵԱՏՄ-ն		ա	ռայժմ	կա-
յաց	ման	փու	լում	է,	ուս	տի	խո	ցե	լի	կե	տեր	շատ	ու	նի,	այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	
որ	պես	 տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	 միութ	յուն,	 այ	լընտ	րանք	 չու	նի:	 Այ	լընտ-
րանք	 չու	նի	 նաեւ	 Հա	յաս	տա	նի	ան	դա	մակ	ցութ	յունն	այդ	միութ	յա	նը:	
Ա	վե	լին`	ԵԱՏՄ	ան	դա	մակ	ցութ	յու	նից	հրա	ժա	վե	լը	աշ	խար	հա	քա	ղա	քա-
կան	տվյալ	ի	րա	վի	ճա	կում	կա	րող	է	դի	տարկ	վել	իբ	րեւ	ար	տա	քին	քա-
ղա	քա	կան	ինք	նա	մե	կու	սա	ցում:	Այս	ա	ռու	մով	2016-ը	եւ	դրա	նա	խորդ	
տա	րին	 լի	 էին	դժվա	րութ	յուն	նե	րով	 ու	խնդիր	նե	րով:	ԵԱՏՄ	ա	ռա	ջին	
եր	կու	տա	րի	նե	րը	կա	րե	լի	է	բնու	թագ	րել	որ	պես	կա	ռույ	ցի	կազ	մա	վոր-
ման	եւ	կա	յաց	ման	ժա	մա	նա	կաշր	ջան:	Այդ	ըն	թաց	քում	ՀՀ	պե	տա	կան	
բյու	ջեի	ե	կամ	տա	յին	մա	սում	նվա	զե	ցին	հար	կե	րը,	մաս	նա	վո	րա	պես	վե-
րա	ցան	ՌԴ-ից	եւ	ԵԱՏՄ	այլ	երկր	նե	րից	Հա	յաս	տան	ներ	մուծ	վող	ապ-
րանք	նե	րի	եւ	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	դի	մաց	գանձ	վող	մաք	սա	տուր	քե	րը:	
Բայց,	միա	ժա	մա	նակ,	 կրճատ	վե	ցին	Հա	յաս	տան	ե	կող	տրանս	ֆեր	նե-
րը,	ի	հայտ	ե	կան	նաեւ	այլ	ռիս	կեր,	ո	րոնք,	սա	կայն,	ան	ցո	ղիկ	բնույ	թի	
են,	թեեւ	ո	րո	շա	կի	շա	րու	նա	կութ	յուն	կու	նե	նան:
Ա	ռա	վել	 ար	մա	տա	կան	խնդիր	նե	րի	 թվում	 կա	րե	ւոր	 է	 ա	ռանձ	նաց-
նել	 այն,	 որ	 հետ	խորհր	դա	յին	 տիույ	թում	 եւ	 հատ	կա	պես	 ԵԱՏՄ	 ան-
դամ	երկր	նե	րում	գրանց	վեց	ազ	գա	յին	ար	ժույթ	նե	րի	գե	րար	ժեզր	կում:	
Ի	հար	կե,	Հա	յաս	տա	նում	ֆի	նան	սատն	տե	սա	կան	եւ	ար	ժու	թա	յին	կա-
յու	նութ	յան	ի	մաս	տով	դեռ	շատ	խնդիր	ներ	կան,	բայց	պե	տութ	յու	նը՝	ի	
դեմս	ՀՀ	Կենտ	րո	նա	կան	բան	կի	վա	րած	դրա	մա	վար	կա	յին	խիստ	հա-
վա	սա	րակշռ	ված	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան,	խու	սա	փեց	հնա	րա	վոր	ցնցում-
նե	րից:	Այս	ա	ռու	մով	Հա	յաս	տա	նը	կա	րող	է	ան	գամ	ու	սա	նե	լի	օ	րի	նակ	

14	 	ՀՅՈՒՍԻՍ-ՀԱՐԱՎ	ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ	ՄԻՋԱՆՑՔԻ	ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ	
ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉԸ
http://www.noravank.am/arm/articles/list.php?SECTION_ID=7&SHOWALL_1=1
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լի	նել	ԵԱՏՄ	ան	դամ	երկր	նե	րի	հա	մար:	Այս	տեղ	կա	րե	ւոր	է	հաշ	վի	առ-
նել,	որ	ՀՀ-ն	տն	տե	սա	կան	դաշ	տում	ա	ռայժմ	հիմ	 ա	կա	նում	հա	մա	գոր-
ծակ	ցում	է	Ռու	սաս	տա	նի	դաշնւթ	յան	հետ,	մինչ	դեռ	հար	կա	վոր	է	այդ	
դաշտն	ընդ	լայ	նել	ու	ակ	տի	վո	րեն	հա	մա	գոր	ծակ	ցել	նաեւ	ԵԱՏՄ	ան-
դամ	մյուս	երկր	նե	րի`	Բե	լա	ռու	սի,	Ղա	զախս	տա	նի	եւ	Ղրղզս	տա	նի	հետ:
Միա	ժա	մա	նակ	 պետք	 է	 նկա	տել,	 որ	 Եվ	րա	սիա	կան	 տնտե	սա	կան	
միութ	յան	մեջ	մեր	 ու	նե	ցած	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րը	 չա	փա	զանց	մեծ	
են:	Հա	յաս	տա	նը	տա	րի	ներ	շա	րու	նակ	ցույց	է	տվել	բա	վա	կան	ծան	րակ-
շիռ	իր	նե	րու	ժը,	ին	չի	շնոր	հիվ	միան	գա	մայն	ի	զո	րու	է	Ռու	սաս	տա	նի	
հետ	հա	մա	գոր	ծակ	ցել,	օ	րի	նակ,	ռազ	մաարդ	յու	նա	բե	րութ	յան	ո	լոր	տում	
եւ	բարձր	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	մա	սով	տալ	մրցու	նակ	ար	տադ	րանք:	Մեր	
հա	մոզ	մամբ՝	թուր	քա	կան	ըն	կե	րութ	յուն	նե	րի	փո	խա	րեն,	ո	րոնք	ժա	մա-
նա	կա	վո	րա	պես	լքել	են	Ռու	սաս	տա	նի	շու	կան,	Հա	յաս	տա	նը	շի	նա	րա-
րա	կան	իր	ըն	կե	րութ	յուն	նե	րով	կա	րող	է	գրա	վել	նրանց	տե	ղը:
Նշ	ված	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	ներն,	 այ	սու	հան	դերձ,	 չեն	 ի	րա	գործ	վի,	
ե	թե	չկա	րե	ւոր	վի	ազ	գա	յին	օ	րա	կար	գի	ձե	ւա	վո	րու	մը,	ո	րը	Հա	յաս	տա	նի	
տնտե	սութ	յու	նը	դուրս	 կբե	րի	 զար	գաց	ման	մայ	րու	ղի:	 2016	թվա	կա-
նին	մեր	երկ	րի	հա	մար	հնա	րա	վո	րութ	յուն	ներ	ստեղծ	վե	ցին	միան	գա-
մից	մի	քա	նի	աս	պա	րեզ	նե	րում.	մաս	նա	վո	րա	պես	ԵԱՏՄ	երկր	նե	րում	
մեծ	պա	հան	ջարկ	նկատ	վեց	Տե	ղե	կատ	վա	կան	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	մաս-
նա	գետ	նե	րի	նկատ	մամբ,	իսկ	այս	ո	լոր	տում	Հա	յաս	տանն	ա	ռա	ջա	տար	
է:	Մեկ	այլ	օ	րի	նակ	բե	րեմ.	Հա	յաս	տա	նը	հնա	րա	վո	րութ	յուն	ստա	ցավ	
կա	րե	ւոր	 գոր	ծըն	կեր	 դառ	նա	լու	 հատ	կա	պես	 Ռու	սաս	տա	նի	 հա	մար՝	
Թուր	քիա	յի	 հետ	 տնտե	սա	կան	 սահ	մա	նա	փա	կում	 ե	րի	 հա	մա	տեքս-
տում,	 ին	չը	պահ	պան	վում	 է	ան	գամ	պատ	ժա	մի	ջոց	նե	րի	վե	րա	ցու	մից	
եւ	երկ	կողմ	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	կար	գա	վո	րու	մից	հե	տո:	Դ	րա	կան	է	
գնա	հատ	վում	նաեւ	ԵԱՏՄ	ան	դա	մակ	ցութ	յան	եր	կու	տա	րի	նե	րին	Հա-
յաս	տա	նից	Ռու	սաս	տան	գյուղմ	թերք	նե	րի	ար	տա	հան	ման	քա	ռա	պատ-
կու	մը՝	հաշ	վի	առ	նե	լով	բա	րեն	պաստ	բնակ	լի	մա	յա	կան	պայ	ման	նե	րը	եւ	
պե	տութ	յան	կող	մից	կազ	մա	կերպ	չա	կան	բնույ	թի	ո	րոշ	ա	ջակ	ցութ	յու	նը:	
Սա	կայն	մտա	հո	գիչ	են	մում	մրցու	նա	կութ	յան	բարձ	րաց	ման	ճա	նա-
պար	հին	առ	կա	խնդիր	նե	րը:
Անդ	րա	դառ	նա	լով	ազ	գա	յին	հստակ	օ	րա	կար	գի	ձե	ւա	վոր	մա	նը,	հարկ	
է	նկա	տել,	որ	մշա	կե	լուց	հե	տո	կա	րե	ւոր	է	այն	ի	րաց	նել	հետ	խորհր	դա-
յին	տա	րա	ծաշր	ջա	նում:	Կա	րե	ւոր	է	նաեւ	բա	նակ	ցութ	յուն	նե	րի	վերսկ-
սու	մը	ԵՄ-ի	հետ:	Մի	խոս	քով՝	2016	թվա	կա	նը	դժվար,	փոր	ձութ	յուն-
նե	րով	լի	ժա	մա	նա	կա	մի	ջոց	լի	նե	լու	հետ	մեկ	տեղ	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե-
րի	տա	րի	է,	հատ	կա	պես	ե	թե	հաշ	վի	ենք	առ	նում	ՀՀ	կա	ռա	վա	րութ	յան	
կա	ռուց	ված	քա	յին	 ո	րո	շա	կի	 փո	փո	խութ	յուն	նե	րը	 եւ	 գոր	ծու	նեութ	յան	
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նոր	 ծրագ	րի	 ուղ	ղութ	յուն	ներն	 ու	 քայ	լե	րը՝	 մաս	նա	վո	րա	բար	 ներդ-
րում	 ե	րի	ներգ	րավ	ման	ա	ռու	մով:	Ի	հար	կե,	ձե	ւի	եւ	բո	վան	դա	կութ	յան	
ներ	դաշ	նա	կութ	յուն	ստեղ	ծե	լու	ձգտու	մը	կա	րե	ւոր	է,	սա	կայն	հան	րութ-
յունն	ա	վե	լի	շատ	ակն	կա	լում	է	փո	փո	խութ	յուն	ներ՝	կապ	ված	ոչ	միայն	
գե	րա	տես	չութ	յուն	նե	րի	ան	վա	նում	 ե	րի,	այ	լեւ	դրանց	գոր	ծու	նեութ	յան	
արդ	յու	նա	վե	տութ	յան	 ու	 ար	դար	 կա	ռա	վար	ման	 հետ:	 Ինչ	պես	 հետ-
խորհր	դա	յին	բազ	մա	թիվ	երկր	նե	րում,	այն	պես	էլ	Հա	յաս	տա	նում	ներդ-
րում	 ե	րը	բա	վա	կան	խնդրա	հա	րույց	են,	ընդ	ո	րում՝	թե՛	օ	տա	րերկր	յա	
եւ	թե՛	ներ	քին	ներդ	րում	 ե	րի	մա	սին	է	խոս	քը:	Դ	րանք	պե	տա	կան	հո-
գա	ծութ	յան,	խթան	ման	կա	րիք	ու	նեն:	Մե	զա	նում	այդ	պի	սի	խթան	կլի-
ներ	ա	ռողջ	մրցակ	ցութ	յու	նը	եւ,	ընդ	հան	րա	պես,	ձեռ	նար	կա	տի	րա	կան	
դաշ	տի	գրավ	չութ	յու	նը:
Բա	ցի	 ան	մի	ջա	կան	 հա	րե	ւան	նե	րի	 հետ	 փոխ	շա	հա	վետ	 կա	պե	րի	
զար	գա	ցու	մից,	Հա	յաս	տա	նը	հնա	րա	վո	րութ	յուն	է	ստա	նում	փոր	ձե	լու	
ի	րա	կա	նաց	նել	 այն	պի	սի	 ծրագ	րեր,	 ո	րոնք	 ա	ռա	վել	 ձեռն	տու	 կա	րող	
են	 լի	նել	 հայ	րե	նա	կան	ար	տադ	րութ	յա	նը:	Այս	ա	ռու	մով	 կա	րե	ւոր	վում	
է	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յու	նը	Չի	նաս	տա	նի	հետ15:	ՀՀ-ն	պի	տի	աշ	խույժ,	
գոր	ծու	նակ	եւ	նա	խա	ձեռ	նո	ղա	կան	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	վա	րի	Չի	նաս-
տա	նի	հետ	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	մեջ,	զար	գաց	նի	կա	պե	րը	ոչ	միայն	
ա	ռան	ձին	ըն	կե	րութ	յուն	նե	րի,	այ	լեւ	միջ	պե	տա	կան	մա	կար	դա	կով՝	նե-
րառ	յալ	բազ	մա	կողմ	ծրագ	րե	րում	գոր	ծուն	մաս	նակ	ցութ	յու	նը:	Այդ	պի-
սի	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	ներ	 ըն	ձե	ռում	 են	 մաս	նա	վո	րա	պես	 Շան	հայ	յան	
տնտե	սա	կան	 հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յու	նում	 դի	տոր	դի	 կար	գա	վի	ճա	կով	
ծրագ	րե	րի	քննարկ	ման	եւ	մշակ	ման,	Եվ	րա	սիա	կան	միջ	կա	ռա	վա	րա-
կան	խորհր	դի,	Չի	նաս	տան-	Հա	յաս	տան	միջ	կա	ռա	վա	րա	կան	հանձ	նա-
ժո	ղո	վի	ձե	ւա	չա	փե	րը:
Հա	յաս	տա	նի	տնտե	սութ	յան	ներ	կա	յիս	վի	ճակն	ա	ռա	վել	ա	ռար	կա	յա-
կան	գնա	հա	տե	լու,	առ	կա	մի	տում	 ե	րը	սթափ	վեր	լու	ծե	լու	եւ	ա	պա	գա	
զար	գա	ցում	 ե	րը	կան	խա	տե	սե	լու	հա	մար	կա	րե	ւոր	է	հաշ	վի	առ	նել	ան-
կա	խութ	յան	տա	րի	նե	րին	մեր	պե	տութ	յան	ան	ցած	ու	ղին`	իր	ձեռք	բե-
րում	 ե	րով	եւ	բաց	թո	ղում	 ե	րով:
Ն	ման	ու	սում	 ա	սի	րութ	յուն	նե	րը	հիմք	են	տա	լիս	կա	տա	րե	լու	մի	քա-
նի	հիմ	 ա	կան	եզ	րա	հան	գում	 եր:	Նախ՝	Հա	յաս	տա	նի	ան	կա	խութ	յան	
տա	րի	նե	րին	 գի	տե	լիք	ներն	 ու	 մարդ	կա	յին	 ռե	սուր	սը	 չեն	 գնա	հատ	վել	
հա	վուր	պատ	շա	ճի:	Մինչ	դեռ	ցան	կա	ցած	երկ	րում	դա	ա	մե	նա	կա	րե	ւոր	
ռե	սուրսն	 է	 հա	մար	վում,	ա	ռա	վել	 եւս՝	 սահ	մա	նա	փակ	 ռե	սուրս	նե	րով	

15	 	Կարեւոր	է	Չինաստանի	հետ	համագործակցությունը	բազմակողմ	
ձեւաչափով.	Թ.Մանասերյան
http://www.panorama.am/am/news/2016/05/23/տնտեսագետ-Չինաստան/1584131
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Հա	յաս	տա	նում:	Ս	րա	նից	 էլ	 բխում	 է	ար	տա	գաղ	թի	խնդի	րը,	ա	ռա	ջին	
հեր	թին՝	ե	րի	տա	սարդ	ար	հես	տա	վարժ	կադ	րե	րի	նը,	ո	րոնք	կա	րող	էին	
երկ	րի	հա	մար	նյու	թա	կան	ար	ժեք	ներ	ստեղ	ծել,	սա	կայն	ի	րենց	ըն	դու-
նա	կութ	յուն	նե	րի	 կի	րառ	ման	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	 չգտնե	լով,	 հե	ռա	նում	
են՝	ար	տա	սահ	մա	նում	կա	յա	նա	լու	ակն	կա	լի	քով:	
Մ	յուս	խնդի	րը	պե	տութ	յան	եւ	բիզ	նե	սի	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	խո-
չըն	դո	տում	 է,	 պե	տութ	յան	 եւ	 մաս	նա	վո	րի	 գոր	ծըն	կե	րութ	յան	 գա	ղա-
փա	րի	խե	ղաթ	յու	րու	մը:	 Ժա	մա	նա	կա	կից	 հնչո	ղութ	յամբ	այս	 հա	յե	ցա-
կար	գը	շտա	պե	ցին	յու	րաց	նել	Ա	րեւ	մուտ	քից,	սա	կայն՝	միայն	խոս	քով:	
Բո	վան	դա	կութ	յան	ա	ղա	վա	ղում	 ե	րը	կո	ռուպ	ցիոն	նոր	ռիս	կեր	ծնե	ցին:
Ընդ	հա	նուր	առ	մամբ՝	պետք	է	լա	վա	տես	լի	նել:	Ա	մեն	նոր	կա	ռա	վա-
րութ	յան	հետ	նոր	հույ	սեր	են	ա	ռա	ջա	նում,	որ	այն,	ի	վեր	ջո,	կամք	ու	
վճռա	կա	նութ	յուն	 կդրսե	ւո	րի	 եւ	 կկա	րո	ղա	նա	 հաղ	թա	հա	րել	 թե	րութ-
յուն	նե	րը,	 մաս	նա	վո	րա	պես՝	 պե	տա	կան	 հա	մա	կար	գի	 ամ	բողջ	 ուղ-
ղա	հա	յա	ցով	ար	մա	տա	ցած	 կո	ռուպ	ցիան,	 ինչ	պես	 նաեւ	անհ	րա	ժեշտ	
բո	վան	դա	կութ	յուն	 կհա	ղոր	դի	 պե	տութ	յան	 եւ	 մաս	նա	վոր	 հատ	վա	ծի	
գոր	ծըն	կե	րութ	յանն	 ու	 գործ	նա	կան	 աշ	խա	տան	քին,	 դրա	նում	 ներգ-
րա	վե	լով	հա	սա	րա	կա	կան	շրջա	նակ	նե	րին՝	տնտե	սա	գետ	նե	րի,	ո	լոր	տի	
փոր	ձա	գետ	նե	րի	 եւ	այլ	 մաս	նա	գետ	նե	րի:	Պե	տութ	յուն-բիզ	նես-քա	ղա-
քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յուն	ե	ռանկ	յու	նին	ի	զո	րու	է	նոր	օգ	տա	կար	
գա	ղա	փար	ներ	ա	ռաջ	քա	շել:
Մի	բան	ակն	հայտ	է,	որ	հին	հա	մա	կար	գին	այ	լեւս	վե	րա	դարձ	չկա:	
Իսկ	թե	ինչ	պի	սին	է	նոր	հա	մա	կար	գը,	դժվար	է	ա	սել,	քա	նի	որ	այն	տա-
կա	վին	ձե	ւա	վոր	ված	չէ,	այ	սինքն՝	չենք	կա	րող	պնդել,	թե	ու	նենք	մրցու-
նակ	տնտե	սութ	յուն:	Ի	հար	կե,	կան	բա	ցա	ռութ	յուն	կազ	մող	ա	ռան	ձին	
ո	լորտ	ներ,	սա	կայն	դա	քիչ	 է,	 մա	նա	վանդ	ե	թե	հա	մե	մա	տե	լու	 լի	նենք	
այն	արդ	յունք	նե	րի	 հետ,	 ո	րոնց	վեր	ջին	 եր	կու	սու	կես	տաս	նամ	յա	կում	
հա	սել	են	Ա	րե	ւել	յան	Եվ	րո	պա	յի	երկր	նե	րը:
Ձեռքբերում երը.	Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	ո	րո	շա	կի	ձեռք	բե	րում	 եր	կան,	
ո	րոնք	շատ	դժվա	րութ	յամբ	ու	ցա	վա	գին	կեր	պով	ի	հայտ	ե	կան:	Ա	ռա-
ջի	նը,	որ	մենք	կա	րո	ղա	ցանք	ձե	ւա	վո	րել,	ա	զատ	մրցակ	ցութ	յունն	էր,	
երբ	յու	րա	քանչ	յուր	ստեղ	ծա	գոր	ծող	մարդ	կա	րող	է	փոր	ձել	իր	գա	ղա-
փարն	ի	րա	կա	նութ	յուն	դարձ	նել:	Ցա	վոք՝	դրա	հա	կակ	շիռ	նե	րը	նույն-
պես	 չու	շա	ցան:	Դ	րանք	են՝	մե	նաշ	նորհ	նե	րը,	 ստվե	րա	յին	տնտե	սութ-
յու	նը	 եւ	 ան	հա	վա	սար	 մրցակ	ցութ	յու	նը,	 ո	րը	 դժվա	րաց	նում	 է	 փոքր	
բիզ	նե	սի	կա	յա	ցու	մը:
Բացթողում երը.	 Որ	պես	զի	 բաց	թո	ղում	 ե	րի	 վե	րա	բեր	յալ	 տնտե-
սա	գե	տի	խոս	քը	տար	բեր	վի	քա	ղա	քա	գետ	նե	րի	եւ	այլ	մաս	նա	գետ	նե-
րի	խոս	քից,	 հարկ	 է	 նշել,	 որ	 դրանք	 չա	փե	լի	 են:	 Տն	տե	սա	կան	անվ-
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տան	գութ	յան	տե	սանկ	յու	նից	Հա	յաս	տա	նի	տնտե	սութ	յու	նում	ա	ռայժմ	
սպառ	նա	լիք	ներ	կան,	եւ	պետք	է	աշ	խա	տել	այդ	ուղ	ղութ	յամբ:	Օ	րի	նակ՝	
պա	րե	նա	յին	անվ	տան	գութ	յան	ա	ռու	մով	մենք	կա	րող	էինք	ինք	նա	բավ	
լի	նել,	սա	կայն	դեռ	ո	րո	շա	կի	կախ	վա	ծութ	յուն	ու	նենք	դրսից:	Մաս	նա-
վո	րա	պես,	մեր	հե	տա	զո	տութ	յուն	նե	րը	վկա	յում	են,	որ	սննդամ	թեր	քի	
ա	ռա	ջին	անհ	րա	ժեշ	տութ	յան	10	ապ	րան	քա	յին	խմբե	րից	Հա	յաս	տա	նը	
կա	րող	է	ինք	նա	բավ	լի	նել	առն	վազն	8-ի	մա	սով:
Ու	նենք	 նաեւ	 ժո	ղովր	դագ	րա	կան	անվ	տան	գութ	յան,	 ար	տա	գաղ	թի	
պատ	ճա	ռով	ու	ղեղ	նե	րի	ար	տա	հոս	քի,	գի	տութ	յան,	ու	րեմ	եւ	գի	տե	լի-
քա	հենք	տնտե	սութ	յան	 ու	 գի	տե	լի	քա	հենք	 կա	ռա	վար	ման	խնդիր	ներ	
եւ	այլն:
Ինչ	 վե	րա	բե	րում	 է	 է	ներ	գե	տիկ	 անվ	տան	գութ	յա	նը,	 ա	պա	 պետք	 է	
նկա	տել,	որ	Հա	յաս	տա	նը	ոչ	միայն	մրցու	նակ	է	ներ	գե	տիկ	հա	մա	կարգ	
եւ	ան	գամ	է	լեկտ	րաէ	ներ	գիա	ար	տա	հա	նե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յուն	ու	նի,	
այ	լեւ	կա	րող	է	ա	վե	լին	ա	նել,	մաս	նա	վո	րա	պես՝	այ	լընտ	րան	քա	յին	է	ներ-
գիա	յի	եւ	ա	րե	ւա	յին	է	ներ	գիա	յի	ար	տադ	րութ	յան	ա	ռու	մով:

Ամ փո փում

Այս	 հատ	վա	ծում	 կա	րե	ւոր	 է	պար	զել,	 թե	 ի	 վեր	ջո	 ինչ	պի	սի՞	 դե	րա-
կա	տա	րում	ու	նի	Հա	յաս	տանն	աշ	խար	հի	տնտե	սա	կան	քար	տե	զի	վրա:	
Ի	հար	կե,	մեր	եր	կի	րը	միան	շա	նակ	դե	րա	կա	տա	րում	ու	նի	հա	մաշ	խար-
հա	յին	տնտե	սութ	յան	մեջ:	Ա	ռա	ջի	նը	Հա	յաս	տա	նի	մտա	վոր	նե	րուժն	է:	
Ընդ	ո	րում,	մաս	նա	գի	տա	կան	նե	րու	ժը	շատ	ա	վե	լին	է,	քան	դրա	մա	կա-
նը:	Եվ	ե	թե	ու	զում	ենք	աշ	խար	հի	քար	տե	զի	վրա	կան	խո	րո	շել	Հա	յաս-
տա	նի	տե	ղը,	ա	պա	միան	շա	նակ	կա	րող	ենք	ա	սել,	որ	դա	տե	ղե	կատ-
վա	կան	եւ	բարձր	տեխ	նո	լո	գիա	ներն	են,	նո	րա	րա	րութ	յուն	նե	րը,	ո	րոնք	
մենք	ա	ռայժմ	ա	վե	լի	շատ	ար	տա	հա	նում	ենք,	քան	ի	րաց	նում	բուն	երկ-
րում:	Հա	յաս	տանն	իր	հաս	տա	տուն	տե	ղը	կա	րող	է	գտնել	նաեւ	զբո-
սաշր	ջութ	յան,	մշա	կույ	թի,	կրթութ	յան,	ա	ռող	ջա	պա	հա	կան	եւ	մի	շարք	
այլ	 ո	լորտ	նե	րում:	Մեր	 եր	կի	րը	 մրցու	նակ	 կա	րող	 է	 լի	նել	 նմա	նա	պես	
ոս	կեր	չութ	յան	ու	ա	դա	ման	դա	գոր	ծութ	յան	բնա	գա	վառ	նե	րում:
Ու	րեմ՝	 տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	 կտրված	քով,	 քա	նի	 որ	մենք	 ան	դա-
մակ	ցում	ենք	Եվ	րա	սիա	կան	տնտե	սա	կան	միութ	յա	նը,	պետք	է	ձգտել	
այդ	երկր	նե	րի	շուրջ	180	մի	լիո	նա	նոց	շու	կա	նե	րը	գրա	վել	եւ	դրա	նով	
միա	ժա	մա	նակ	զար	գաց	նել	ազ	գա	յին	տնտե	սութ	յու	նը:
Ինչ	վե	րա	բե	րում	 է	Հա	յաս	տա	նի	տնտե	սա	կան	տես	լա	կա	նին,	ա	պա	
ներ	կա	յիս	տեմ	պե	րի	պա	րա	գա	յում	բա	վա	կան	եր	կար	ժա	մա	նակ	է	հար-
կա	վոր	տնտե	սութ	յու	նը	զար	գաց	նե	լու	եւ	հզո	րաց	նե	լու	հա	մար:	Կան-
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խա	տե	սում	 եր	ա	նել	չենք	կա	րող,	քա	նի	որ	ան	կա	րե	լի	է	հիմք	ըն	դու	նել	
այ	սօր	վա	դան	դաղ	կո	տութ	յու	նը:	Այդ	պի	սի	քայ	լե	րով	շարժ	վե	լիս՝	ա	ռա-
ջի	կա	 հար	յու	րամ	յա	կում	 ան	գամ	 չենք	 հաս	նի	 նշված	 թի	րախ	նե	րին:	
Բայց	ե	թե	հա	ջող	վի	սկսել	ճիշտ	մեկ	նա	կե	տից,	ա	պա	շատ	կարճ	ժա	մա-
նա	կում	արդ	յունք	ներն	ակն	հայտ	կլի	նեն:	Պետք	է	անվ	րեպ	օգ	տա	գոր-
ծել	 ե	ղած	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րը,	 ա	ռա	ջին	 հեր	թին՝	 մարդ	կա	յին	 ռե-
սուր	սը:	Կադ	րա	յին	ճիշտ	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	վա	րե	լու,	արդ	յու	նա	վետ	
կա	ռա	վար	ման	 գոր	ծե	լա	կերպ	 որ	դեգ	րե	լու	 դեպ	քում,	 հա	մոզ	ված	 եմ,	
ա	ռա	վե	լա	գույ	նը	5	տա	րուց	հե	տո	Հա	յաս	տա	նը	նշածս	բո	լոր	ուղ	ղութ-
յուն	նե	րում	կա	րող	է	կա	յա	նալ	իբ	րեւ	տնտե	սա	պես	կա	յուն,	հու	սա	լի	եւ	
մրցու	նակ	պե	տութ	յուն:
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ТАТУЛ МАНАСЕРЯН

Экономика Армении на стадии возможностей и
вызовов развития

Наша	страна,	безусловно,	вносит	свой	вклад	в	мировую	экономику	
по	ряду	отраслей,	основанных	на	знаниях.	Первым	является	интел-
лектуальный	потенциал	Армении.	Кроме	того,	профессиональный	по-
тенциал	гораздо	больше,	чем	денежний	потенциал.	И	если	мы	хотим	
предвидеть	место	Армении	на	карте	мира,	то	можно	с	уверенностью	
сказать,	что,	например,	информационные	и	высокие	технологии,	ин-
новации,	экспортируются	больше,	чем	потребляют	в	стране.	Армения	
может	найти	свою	нишу	также	в	области	науки,	культуры,	образова-
ния,	здравоохранения	и	туризма.	Наша	страна	может	быть	конкурен-
тоспособной	также	в	производстве	ювелирных	и	алмазных	изделий.

TATOUL MANASSERIAN

Armenia’s Economy in the Stage of Development
Opportunities and Challenges

Our	country,	of	course,	is	contributing	to	the	world	economy	in	a	num-
ber	of	 industries	based	on	knowledge	and	 innovations.	The	 first	 is	 the	
intellectual	potential	of	Armenia.	In	addition,	the	professional	potential	of	
the	nation	is	much	more	than	the	monetary	potential.	And	if	we	intend	
to	portray	the	place	of	Armenia	on	the	world	map,	we	may	indicate	with	
no	doubt	that,	for	example,	information	and	high	technologies	are	being	
exported	much	more	than	they	are	being	consumed	within	the	country.	
Armenia	can	also	find	its	niche	in	the	field	of	science,	culture,	education,	
health	and	tourism.	Our	country	can	be	competitive	in	the	production	of	
jewelry	and	diamond	cutting.
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ԱՐ ՑԱԽ ՅԱՆ ԵՐԿ ՐՈՐԴ՝
«ՄԻ ՋԱՆԿ ՅԱԼ» ՊԱ ՏԵ ՐԱԶՄ. 
Չ ՍԵՐ ՏԱԾ ԴԱ ՍԵՐ

Ա ԼԵՔ ՍԱՆԴՐ ՔԱ ՆԱՆ ՅԱՆ
Ան կախ քա ղա քա գետ

«Մսխ ված» երկ տաս նամ յակ

1994թ․	հ	րա	դա	դա	րի	կնքու	մից	ի	վեր	հա	յաս	տան	յան	քա	ղա	քա	գի-
տա	կան	 շրջա	նակ	նե	րը,	ո	րոնց	զգա	լի	մա	սը	«ջա	տա	գո	վա	կան»	պար-
զու	նա	կութ	յան	 տար	բեր	 մա	կար	դակ	նե	րով	 մշտա	պես	 սպա	սար	կում	
էր	 1996	թվա	կա	նից	 ՀՀ	 ոչ	 ըն	տիր	 իշ	խա	նութ	յան	 վա	րած	ար	տա	քին	
քա	ղա	քա	կա	նութ	յու	նը,	հա	յոց	հան	րութ	յան	մեջ	սնու	ցում	էին	այն	ան-
հե	թեթ	հա	մո	զու	մը,	թե	Ար	ցախ	յան	ա	ռա	ջին	պա	տե	րազ	մում	«ջախ	ջա-
խիչ»	պար	տութ	յուն	 կրած	Ադր	բե	ջանն	այ	լեւս	 չի	 հանդգ	նի	 վերսկ	սել	
ռազ	մա	կան	ագ	րե	սիան	«Ար	ցա	խի»,	ի	մա՝	Հա	յաս	տա	նի	դեմ1:	Հ	րա	պա-
րա	կա	յին	 քա	ղա	քա	գի	տութ	յամբ	պայ	մա	նա	վոր	ված	 գե	րա	կա	 հան	րա-
յին	կար	ծիքն	այն	էր,	որ	ա	զա	տագր	ված	տա	րածք	նե	րի	«ոչ	մի	ջանց	քա-
յին»	մասն	ա	ռանց	մեծ	դժվա	րութ	յուն	նե	րի	հնա	րա	վոր	կլի	նի	փո	խա-
նա	կել	Ար	ցա	խի	«ան	կախ	կար	գա	վի	ճա	կի»	դի	մաց	եւ,	այդ	պի	սով,	կար-
գա	վո	րել	ար	ցախ	յան	 հա	կա	մար	տութ	յու	նը,	փա	կել	 նոր	պա	տե	րազ	մի	
հե	ռան	կարն	ու	զբաղ	վել,	պայ	մա	նա	կա	նո	րեն	ա	սած,	երկ	րի	բա	րօ	րութ-
յան	կերտ	մամբ2:
Թե	ինչ	պես	էին	պատ	կե	րաց	նում	Եր	րորդ	հան	րա	պե	տութ	յան	«հիմ-
նա	դիր»	եւ	նրա	նից	ու	ղիղ	վար	չա	գա	ղա	փա	րա	կան	ժա	ռան	գա	կա	նութ-
յամբ	ա	ծանց	յալ	երկ	րորդ	ու	եր	րորդ	վար	չա	կազմ	 ե	րը	Հա	յոց	նո	րան-
կախ	պե	տութ	յան	«բա	րօ	րութ	յան	կեր	տու	մը»`	բո	լո	րիս	հայտ	նի	է․	ե	րե-
ւույ	թին	 գնա	հա	տա	կան	տալն	ակ	նե	րե	ւա	գույն	 ի	րո	ղութ	յուն	նե	րի	 լույ-

1	 Сергей	Минасян,	Нагорный	Карабах	после	двух	десятилетий	конфликта,	
неизбежная	пролонгация	статускво?,	Ереван,	Институт	Кавказа,	2010,	http://c-i.
am/research/paper%202_rus.pdf:
2	 Nikolay	Hovhannisyan,	The	Karabakh	Problem,	The	Thorny	Road	to	Freedom	
and	Independence,	pp.	98-106	http://karabakhfacts.com/wp-content/uploads/2014/07/
Nikolay-Hovhannisyan-The-Karabakh-Problem-2004.pdf։
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սի	ներ	քո	ինք	նին	ա	նի	մաստ	է։	Հարկ	է	ըն	դա	մե	նը	նշել,	որ	հան	րա	յին	
գի	տակ	ցութ	յան	 մեջ	 ար	ցախ	յան	 հա	ջորդ	 պա	տե	րազ	մի	 գործ	նա	կան	
անհ	նա	րի	նութ	յան	 ա	ռաս	պե	լը	 հե	տե	ւո	ղա	կա	նո	րեն	 ա	ռաջ	 էր	 մղվում	
բա	զում	փոխ	կա	պակց	ված	պատ	ճառ	նե	րով։	Դ	րանց	հե	տե	ւում	կանգ-
նած	ընդ	հա	նուր	մտա	հո	գութ	յունն	առնչ	վում	էր	իշ	խող	վար	չա	կար	գի՝	
եր	կի	րը	սան	ձար	ձա	կո	րեն	հարս	տա	հա	րե	լու	հնա	րա	վո	րինս	ըն	դար	ձակ	
եւ	ա	նար	գել	պայ	ման	նե	րի	ստեղծ	ման	հետ։	Հա	մա	պար	փակ	թա	լա	նի	
մո	լուց	քը	 եւ	 ազ	գա	յին	 պե	տութ	յան	 կերտ	ման	 հա	յե	ցա	կար	գի	 իս	պառ	
բա	ցա	կա	յութ	յունն	ու	վեր	ջի	նիս	հան	դեպ	հրա	պա	րա	կավ	ար	տա	հայտ-
ված	հեգ	նան	քը3	ու	ղիղ	հա	կա	սութ	յան	մեջ	էին	երկ	րի	պաշտ	պա	նու	նա-
կութ	յունն	ամ	րապն	դե	լու	բա	ցար	ձակ	եւ	ա	ռաջ	նա	յին	բնա	կան	ա	ռաջ-
նա	հեր	թութ	յան	հետ։
Պաշտ	պա	նու	նա	կութ	յունն	 ինք	նին	 շատ	 ծա	վա	լուն,	 բազ	մա	շերտ	
ի	րա	կա	նութ	յուն	է,	ո	րը	սոսկ	ռազ	մա	կան	ո	լոր	տից	բա	ցի,	նե	րա	ռում	է	
պե	տա	կա	նա	կերտ	ման	 այլ	 հիմ	 ա	րար	 ո	լորտ	ներ՝	 ընդ	հա	նուր	 տնտե-
սութ	յու	նը,	ռազ	մարդ	յու	նա	բե	րութ	յու	նը,	ժո	ղովր	դագ	րա	կան	դրութ	յան	
կա	յու	նա	ցում	 ու	 շա	րու	նա	կա	կան	 բա	րե	լավ	ման	միտ	ման	 սպա	սար-
կու	մը,	երկ	րում	հան	րո	րեն	նվա	զա	գույնս	ըն	դու	նե	լի	օ	րի	նա	կա	նութ	յան	
եւ	 ի	րա	վա	հա	վա	սա	րութ	յան	 մի	ջա	վայ	րի	 հաս	տա	տու	մը	 եւ	 այլն։	 Ար-
ցախ	յան	ա	ռա	ջին	պա	տե	րազ	մում	 հա	յութ	յան	ար	ձա	նագ	րած	 ըն	դար-
ձակ,	 բայց	 բնույ	թով	մի	ջանկ	յալ	 ռազ	մա	կան	 հաղ	թա	նա	կից	 ան	կախ`	
ազ	գա	յին	 պե	տա	կա	նութ	յու	նը	 վե	րա	կանգ	նած	 հա	յութ	յան	 առ	ջեւ	 ոչ	
միայն	 չեն	 վե	րա	ցել,	 այ	լեւ	 հենց	 ար	ցախ	յան	 ա	ռա	ջին	 հաղ	թա	նա	կով	
պայ	մա	նա	վոր	ված՝	սաստ	կա	ցել	են	հա	մընդ	հա	նուր	բնույ	թի	սպառ	նա-
լիք	ներն	ու	մար	տահ	րա	վեր	նե	րը։	Ինչ	պես	եւ	20-րդ	դա	րասկզ	բին	հա-
յոց	 ինք	նիշ	խան	 պե	տա	կա	նութ	յան	 գո	յութ	յու	նը	 հա	յե	րի	 պատ	մա	կան	
հայ	րե	նի	քի	 ան	գամ	 փոքր	 հատ	վա	ծում	 ինք	նա	բե	րա	բար	 եւ	 ներք	սա-
գույնս	ան	հան	դուր	ժե	լի	 էր	 շրջա	կա	թուր	քա	կան	պե	տա	քա	ղա	քա	կան	
մի	ջա	վայ	րի	հա	մար4:	Այս	ի	րո	ղութ	յու	նը	լա	վա	գույնս	ար	տա	ցոլ	ված	է	ոչ	
միայն	Թուր	քիա	յի	եւ	Ադր	բե	ջա	նի	վա	րած	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	գործ-
նա	կան	դրսե	ւո	րում	 ե	րում,	այ	լեւ	ներ	կա	յիս	Թուր	քիա	յի	ար	տա	քին	ու	
ներ	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	հիմ	քում	ըն	կած	նեոօս	մա	նա	կա	նութ	յան5 
3	 https://hy.wikisource.org/wiki/ՀՀ_Նախագահ_Լեւոն_Տեր-Պետրոսյանի_
մամուլի_ասուլիսը։
4	 Խնդրո	առթիվ	մասնագիտական	վերլուծությունների	լավագույն	
ժողովածուներից	է	«Արարատ»	ռազմավարական	կենտրոնի	կայքում	զետեղված	
հետեւյալ	ցանկը․	http://www.ararat-center.org/index.php?p=22&l=arm։
5	 Omer	Taspinar,	Turkey’s	Middle	East	Policies:	Between	Neo-Ottomanism	
and	Kemalism,	2008	http://carnegieendowment.org/publications/index.
cfm?fa=view&id=22209	,	Arestakes	Simavoryan,	Ideological	Trends	in	the	context	of	
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հա	յե	ցա	կար	գում,	 ինչ	պես	 նաեւ	 Հա	յաս	տա	նի	 գո	յութ	յան	 «վե	րա	հաս»	
դա	դա	րե	ցու	մը	 կան	խա	տե	սող	 Ադր	բե	ջա	նի	 բարձ	րա	գույն	 իշ	խա	նութ-
յան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	ե	լույթ	նե	րում։
Մեր	 տա	րա	ծաշր	ջա	նում,	 ինչ	պես	 եւ	 Մեր	ձա	վոր	 Ա	րե	ւել	քում,	 արդ-
յունք	նե	րը	հա	մար	յա	բա	ցա	ռա	պես	կերտ	վում	են	ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	
հար	թութ	յու	նում՝	 մար	տի	 դաշ	տում	 եւ	 արդ	յու	նա	վետ	 պե	տա	կա	նա-
կերտ	ման	ո	լոր	տում։	Բա	նակ	ցութ	յուն	ներն	ըն	դա	մե	նը	ամ	րագ	րում	են	
ձեռք	բե	րածն	ու	ժա	մա	նակ	շա	հում	նոր	պա	տե	րազմ	 ե	րին	ըն	դա	ռաջ։	
Հայ-թուր	քա	կան	հա	կա	մար	տութ	յու	նը,	ո	րի	հիմ	քում	ըն	կած	են	հայ	ժո-
ղովր	դի՝	 սե	փա	կան	 հայ	րե	նի	քում	ֆի	զի	կա	կան	գո	յութ	յուն	 եւ	 ինք	նիշ-
խան	 պե	տա	կա	նութ	յուն	 ու	նե	նա	լու	 ի	րա	վուն	քի	 կեն	սա	գոր	ծում	 ու	
Ցե	ղաս	պա	նութ	յան	 հե	տե	ւանք	նե	րի	 վե	րա	ցու	մը,	 ու	նի	միայն	 ու	ժա	յին	
լու	ծում։	 Մեր	 տա	րա	ծաշր	ջա	նում,	 ինչ	պես	 Իս	րա	յե	լի	 պա	րա	գա	յում	 է,	
խա	ղա	ղութ	յու	նը	հնա	րա	վոր	է	միայն,	ե	թե	այդ	պա	հին	հնա	րա	վոր	 չէ	
պա	տե	րազ	մը։
1994	թվա	կա	նին	հրա	դա	դա	րը	 չի	 լու	ծել	Ադր	բե	ջա	նի	ռազ	մա	քա	ղա-
քա	կան	ող	նա	շա	րը	ջար	դե	լու	խնդի	րը՝	ան	խու	սա	փե	լիո	րեն	կան	խո	րո	շե-
լով	 նոր	պա	տե	րազ	մի	բռնկու	մը։	 Հ	րա	դա	դա	րից	ան	ցած	22-ամ	յա	ժա-
մա	նա	կա	հատ	վածն	ար	ցախ	յան	ա	ռա	ջին	հաղ	թա	նա	կի	պար	գե	ւած	խո-
շո	րա	գույն	ժա	մա	նա	կա	յին	պա	շարն	 էր,	 որն	արդ	յու	նա	վետ	պե	տա	կա-
նա	կերտ	ման,	տնտե	սա	կան	զար	գաց	ման	եւ	բա	նա	կա	շի	նութ	յան	ո	լորտ-
նե	րին	ծա	ռա	յե	լու	փո	խա	րեն	ծայ	րա	գույն	ա	պաշ	նոր	հութ	յամբ	մսխվել	է	
Եր	րորդ	հան	րա	պե	տութ	յան	ա	պա	պե	տա	կան	վար	չա	կար	գի	կող	մից։
Ի	րա	կա	նութ	յու	նը՝	հա	յութ	յան	պե	տա	կան	եւ	ֆի	զի	կա	կան	գո	յութ	յու-
նը	 վտան	գող	 գո	յա	բա	նա	կան	 սպառ	նա	լիք	նե	րը	 մո	ռա	ցութ	յան	տա	լու	
ու	դրանց	նկատ	մամբ	ան	պա	տաս	խա	նա	տու	եւ	թե	թե	ւա	միտ	վե	րա	բեր-
մունք	սեր	մա	նե	լու	հար	ցում	մեծ	դեր	էին	խա	ղում	նաեւ	իշ	խա	նա	կան	
կա	տար	յալ	վե	րահս	կո	ղութ	յան	ներ	քո	գտնվող	հե	ռուս	տա	տե	սութ	յուն-
նե	րը,	 ար	տա	քին	 շա	հագր	գիռ	 ա	ջակ	ցութ	յամբ	 գոր	ծող՝	 բա	ցա	հայտ	
կամ	քո	ղարկ	ված	զի	ջո	ղա	կա	նութ	յուն	 քա	րո	զող	այ	լե	ւայլ	 լրատ	վա	մի-
ջոց	ներն	ու	հան	րա	յին	ազ	դե	ցութ	յան	«ա	կումբ	նե	րը»։	Եր	կու	տաս	նամ-
յակ	ներ	շա	րու	նակ	հա	յաս	տան	յան	հա	սա	րա	կութ	յունն	ապ	րել	է	եր	կու	
հի	րա	վի	 տար	բեր	 ի	րա	կա	նութ	յուն	նե	րում6:	 Մի	 կող	մից`	 ե	թե	րով	 մա-
տուց	վող	 հա	մա	պատ	կերն	 ուր	վագ	ծում	 է	 ծայ	րա	հեղ	 սպա	ռո	ղա	պաշ-

foreign	policy	of	Turkey	03.09.2010,	էջ	19-30,	http://www.noravank.am/eng/articles/
detail.php?ELEMENT_ID=5013։
6	 Տես՝	Այվազյան	Ա․,	«Հիմատարրեր՝	Հայաստանի	ազգային	
անվտանգության	համակարգի»,	Մասն	առաջին,	Երեւան,	2004,	էջ	43-45,	http://
www.ararat-center.org/upload/files/Himnatarrer_ARM.pdf։
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տութ	յամբ	ու	ցած	րո	րակ	ժա	ման	ցա	յին	ան	հո	գութ	յամբ	դրոշմ	ված	հան-
րա	յին	կյան	քի	տե	սա	րան։	Մ	յուս	կող	մից`	հատ	կա	պես	Սերժ	Սարգս	յա-
նի	ինք	նիշ	խա	նա	զուրկ	եւ	կրա	վո	րա	պես	ա	նող	նա	շար	ար	տա	քին	քա-
ղա	քա	կա	նութ	յան	պատ	ճա	ռով,	պայ	մա	նա	կան	հրա	դա	դա	րի	ռե	ժի	մը	ոչ	
միայն	տա	րեց	տա	րի	շա	րու	նա	կում	է	խլել	տասն	յակ	զին	ծա	ռա	յող	նե	րի	
կյան	քեր,	այ	լեւ	ա	րա	գո	րեն	հյու	ծիչ	դիր	քա	յին-դի	վեր	սիոն	պա	տե	րազ	մի	
վե	րա	ճե	լու	 կա	յուն	 եւ	ա	հագ	նա	ցող	մի	տում	 է	ար	ձա	նագ	րում։	Նշ	ված	
եր	կու	 ի	րա	կա	նութ	յուն	նե	րում	ապ	րե	լու	 հան	գա	ման	քը	ա	ռանձ	նա	պես	
վրդո	վե	ցու	ցիչ	էր	հենց	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մի	օ	րե	րին,	երբ	հաշ	ված	
օ	րե	րի	ըն	թաց	քում	ռազ	մա	ճա	կա	տում	ա	վե	լի	քան	հար	յուր	զին	ծա	ռա-
յող	նե	րի	զոհ	վե	լու	հան	գա	մանքն	իսկ	հա	յաս	տան	յան	հե	ռուս	տաըն	կե-
րութ	յուն	նե	րին	 ու	 ժա	ման	ցա	յին	 վայ	րե	րին	 բա	րո	յա	պես	 չխան	գա	րեց	
շա	րու	նա	կել	ապ	րել	«խնջույք`	ժան	տախ	տի	ժա	մա	նակ»	բա	նա	ձե	ւով։
2000-ա	կան	նե	րի	 սկզբնե	րին	 հա	յաս	տան	յան	 քա	ղա	քա	գի	տա	կան	
միտքն	 ա	ռաջ	 է	 քա	շել	 եւ	 զար	գաց	րել	մեկ	 այլ	 ու	շագ	րավ	 «տե	սութ-
յուն»,	ըստ	ո	րի,	ի	տար	բե	րութ	յուն	պե	տա	կան	հա	մա	կար	գի	այլ	հաս-
տա	տութ	յուն	նե	րի,	Հա	յաս	տա	նի	(նե	րառ	յալ	Ար	ցա	խի)	Զին	ված	ու	ժերն	
իբր	կա	րո	ղա	ցել	են	բո	լոր	հիմ	 ա	րար	գծե	րով	կա	յա	նալ	որ	պես	լիո	վին	
արդ	յու	նա	վետ	 եւ	 ներ	քուստ	 գե	րա	զան	ցա	պես	 ա	ռողջ	 հա	մա	կար	գա-
յին	տրա	մա	բա	նութ	յամբ	գոր	ծող	ու	զար	գա	ցող	ամ	բող	ջութ	յուն։	Շատ	
սահ	մա	նա	փակ	 եւ	 ընտ	րո	վի	 ծա	վա	լով	այս	 հաս	տա	տու	մը	 կա	րե	լի	 էր	
մաս	նա	կիո	րեն	 ճշմար	տան	ման	 հա	մա	րել`	 հաշ	վի	 առ	նե	լով	 այն	 հան-
գա	ման	քը,	որ	ի	տար	բե	րութ	յուն	այլ	ո	լորտ	նե	րը	կար	գա	վո	րող	պե	տա-
կան	գե	րա	տես	չութ	յուն	նե	րի՝	ՀՀ	զին	ված	ու	ժերն,	ի	րոք,	հար	կադր	ված	
էին	 լու	ծել	կեն	սա	կան	նշա	նա	կութ	յան	ի	րա	կան	լրջա	գույն	խնդիր	ներ,	
ո	րոնց	նկատ	մամբ	այլ	ո	լորտ	նե	րում	սո	վո	րա	կան	դար	ձած	ան	պա	տաս-
խա	նա	տու	 վե	րա	բեր	մուն	քի	 մաս	նա	բա	ժի	նը	միան	գա	մայն	 կոր	ծա	նա-
րար	կլի	ներ	ռազ	մա	ճա	կա	տի	կա	յու	նութ	յու	նը	պահ	պա	նե	լու	ա	ռու	մով։	
Ի	վեր	ջո,	հա	յոց	հան	րա	յին	կյան	քում	վա	ղուց	ի	վեր	տա	րա	ծում	գտած	
ու	դե	ռեւս	լիո	վին	չհաղ	թա	հար	ված	ներ	քին	քա	ղա	քա	կան	մի	տրա	մա-
խո	սութ	յուն	սի	րում	էր	պնդել,	թե	երկ	րում	սահ	մա	նադ	րա	կան	կար	գի	
եւ	ի	րա	կան	ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	հաս	տատ	ման	ու	տնտե	սա	կան	զար-
գաց	ման	հիմ	քե	րի	ստեղծ	ման	հա	մար	ա	նայ	լընտ	րանք	նա	խա	պայ	ման	
է	ար	ցախ	յան	հա	կա	մար	տութ	յան	կար	գա	վո	րու	մը7:
Այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	մեծ	խո	րա	թա	փան	ցութ	յուն	չի	պա	հանջ	վում՝	հաս-
կա	նա	լու	հա	մար,	որ	ի	րա	կա	նութ	յու	նը	(հաշ	վի	առ	նե	լով	հա	յաս	տան	յան	

7	 Այս	եւ	տարիների	ընթացքում	անընդհատ	հնչած	համանման	պնդումերի	
նմուշ՝	Լեւոն	Տեր-Պետրոսյան.	«Ղարաբաղյան	խնդրի	լուծում	Արեւմուտքի	համար	
առաջնահերթություն	չէ»,	http://www.panarmenian.net/arm/news/51393/։
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ներ	կա	յիս	քա	ղա	քա	կան-հա	սա	րա	կա	կան	կյան	քի	հայտ	նի	«ու	րույ	նութ-
յուն	նե	րը»),	թե	րեւս	տրա	մագ	ծո	րեն	հա	կա	ռակն	է։	Չ	լուծ	ված	ար	ցախ-
յան	հա	կա	մար	տութ	յու	նը,	հա	մա	պար	փակ	լայ	նա	ծա	վալ	պա	տե	րազ	մի	
վերսկս	ման	 վտան	գը,	 հնա	րա	վոր	 ռազ	մա	կան	 ան	հա	ջո	ղութ	յուն	նե	րի	
կամ	պե	տա	կան	ու	բա	նա	կա	յին	շի	նա	րա	րութ	յան	թե	րա	ցում	 ե	րի	սպա-
սե	լի	բա	ցա	սա	կան	հե	տե	ւանք	նե	րը,	ո	րոնց	ան	խու	սա	փե	լիո	րեն	հե	տե-
ւե	լու	է	ներ	կա	յիս	վար	չա	կազ	մի	իշ	խա	նազր	կու	մը	(բա	ցառ	ված	չէ	նաեւ	
ֆի	զի	կա	կան	հաշ	վե	հար	դա	րը),	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նին	ստի	պում	են	
գո	նե	 նվա	զա	գույն	 չա	փով	պահ	պա	նել	 բա	նա	կի	փաս	տա	ցի	 մար	տու-
նա	կութ	յու	նը	եւ	հան	րա	յին	կյան	քի	ո	րո	շա	կի	հա	վա	սա	րակշ	ռութ	յու	նը։
Խիստ	 տե	սա	կա	նո	րեն,	 ե	թե	 Սերժ	 Սարգս	յա	նի	 նա	խա	գա	հութ	յան	
ա	ռա	ջին	 ժամ	կե	տի	 ըն	թաց	քում	 հնա	րա	վոր	 դառ	նար	 «կար	գա	վո	րել»	
Հա	յաս	տա	նի	եւ	թուր	քա	կան	պե	տա	քա	ղա	քա	կան	շրջա	պա	տի	հետ	ցե-
ղաս	պա	նութ	յամբ	ու	Հա	յաս	տա	նի`	ռուս-թուրք-ադր	բե	ջա	նա	կան	մաս-
նատ	մամբ	ա	ռա	ջա	ցած	կնճի	ռը	հայ-թուր	քա	կան	ար	ձա	նագ	րութ	յուն	նե-
րի	եւ	Մադ	րիդ	յան	փա	թե	թի	շրջա	նակ	նե	րում,	ինչ	պե	սեւ	ի	րա	կա	նա	նար	
ՀՀ	 զին	ված	 ու	ժե	րի	 թվա	քա	նա	կը	 շուրջ	 ե	րեք	 ան	գամ	 նվա	զեց	նե	լու՝	
Սերժ	Սարգս	յա	նի	ե	րա	զան	քը,	ա	պա	ներ	կա	յիս	քրեաօ	լի	գար	խիկ	վար-
չա	խում	բը	վեր	ջա	պես	ի	րեն	ա	զատ	կզգար	թո	թա	փե	լու	ժո	ղովր	դա	վա-
րա	կան	եվ	րա	չա	փա	նիշ	կա	ղա	պա	րի	վեր	ջին	պայ	մա	նա	կա	նութ	յուն	նե-
րը՝	երկ	րում	հաս	տա	տե	լով	հետ	խորհր	դա	յին	մի	ջի	նա	սիա	կան	պե	տութ-
յուն	նե	րին	բնո	րոշ	վար	չա	կարգ։	Հե	տե	ւա	բար,	ինչ	պես	ար	դեն	ա	սել	ենք,	
հա	յաս	տան	յան	ո	րոշ	ընդ	դի	մա	դիր	քա	ղա	քա	կան,	քա	ղա	քա	գի	տա	կան	
եւ	 տնտես	վա	րա	կան	 շրջա	նակ	նե	րի	 հա	մոզ	մուն	քը,	 թե	 Հա	յաս	տա	նի	
ի	րա	կան	ժո	ղովր	դա	վա	րա	ցում	ու	զար	գա	ցու	մը	անհ	նար	են	ա	ռանց	
ար	ցախ	յան	հա	կա	մար	տութ	յան	եւ	հայ-թուր	քա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն-
նե	րի	նա	խըն	թաց	կար	գա	վոր	ման,	սո	վո	րա	կան	եւ	հա	ճախ	սուբ	յեկ	տի-
վո	րեն	շա	հագր	գիռ	ան	հե	թե	թութ	յուն	է։

ՀՀ զին ված ու ժերն ապ րիլ յան պա տե րազ մին ըն դա ռաջ

ՀՀ	զին	ված	ու	ժե	րը՝	որ	պես	ներ	կա	յիս	հա	յաս	տան	յան	պե	տա	կան	հա-
մա	կար	գի	ա	ռանց	քա	յին	բաղ	կա	ցու	ցիչ,	սկզբուն	քո	րեն	չէին	կա	րող	ան-
մասն	եւ	զերծ	մալ	ար	դի	հա	յոց	պե	տութ	յա	նը	պա	տու	հա	սած	հա	մա-
կար	գա	յին	ա	րատ	նե	րից։	Այս	ի	րո	ղութ	յու	նը	լիո	վին	ակն	հայտ	էր	հրա-
դա	դա	րի	կնքու	մից	ի	վեր	ան	ցած	բո	լոր	տա	րի	նե	րին	եւ,	հատ	կա	պես,	
ցցուն	ու	ան	հան	դուր	ժե	լիո	րեն	մտա	հո	գիչ	է	դար	ձել	ապ	րիլ	յան	պա	տե-
րազ	մի	օ	րե	րին։	Բա	նա	կի	բարձ	րա	գույն	ղե	կա	վա	րութ	յու	նը,	ՊՆ	հեն	քա-
յին	 կա	ռույց	նե	րը,	 մա	սամբ	 նաեւ	մի	ջին	 սպա	յա	կազ	մը,	 թա	թախ	ված	
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էին	եր	բեմ	ե	րե	ւա	կա	յութ	յան	բո	լոր	«ող	ջա	միտ»	սահ	ման	նե	րը	գե	րա-
զան	ցող	 կո	ռուպ	ցիոն	 գծա	պատ	կեր	նե	րի	մեջ։	Զին	ված	 ու	ժե	րում	առ-
կա	կո	ռուպ	ցիոն	ե	րե	ւույթ	նե	րը	լրջա	գույն	սպառ	նա	լիք	են	Հա	յաս	տա	նի	
ազ	գա	յին	անվ	տան	գութ	յա	նը։	Վե	րո	հիշ	յալ	սպառ	նա	լիք	նե	րը	շատ	բազ-
մա	զան	են	եւ	կա	րող	են	դա	սա	կարգ	վել	ըստ	այ	լե	ւայլ	չա	փո	րո	շիչ	նե	րի։	
Բա	նա	կի	բարձ	րա	գույն	ղե	կա	վա	րութ	յան	պա	րա	գա	յում,	բա	ցի	սո	վո	րա-
կան	կո	ռուպ	ցիոն	գծա	պատ	կեր	նե	րի	գոր	ծար	կու	մից,	մշտա	պես	առ	կա	
էր	եւ	շա	րու	նա	կում	է	հա	րա	տե	ւել	քա	ղա	քա	կան	բնույ	թի	սպառ	նա	լի	քը՝	
Հա	յաս	տա	նի	 ա	զա	տագր	ված	 տա	րած	քը	 հանձ	նե	լու	 ոտնձ	գութ	յա	նը՝	
հնա	րա	վոր	հան	ցա	կից	մաս	նակ	ցութ	յան	ա	ռու	մով։	Մինչ	վեր	ջերս	որ-
պես	ՊՆ	 նա	խա	րար	պաշ	տո	նա	վա	րած	Սեյ	րան	Օ	հան	յանն	 ու	ժի	ար-
տա	քին	 կենտ	րոն	նե	րի	 փոր	ձա	գի	տա	կան	 ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	 կող	մից	
դիտ	վում	էր	որ	պես	տա	րածք	հանձ	նե	լու	«գոր	ծո	ղութ	յան»	ա	ռանց	քա-
յին	դե	րա	կա	տար։
Լե	ւոն	 Տեր-	Պետ	րոս	յա	նի,	 Ռո	բերտ	 Քո	չար	յա	նի	 եւ,	 ի	 մաս	նա	վո	րի,	
Սերժ	Սարգս	յա	նի	 նա	խա	գա	հութ	յան	 օ	րոք	 բա	նակ	ցա	յին	 գոր	ծըն	թա-
ցում	իբ	րեւ	բա	ցա	ռիկ	«հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րի	պա	տու	հան»	դիտ	ված	
պա	հե	րին,	երբ	թվում	էր`	հա	սու	նա	ցել	է	կար	գա	վոր	ման	հայտ	նի	փա-
թեթ	նե	րով	 հա	կա	մար	տութ	յու	նը	 հան	գու	ցա	լու	ծե	լու	 ժա	մա	նա	կը,	 ի	
հայտ	էր	գա	լիս	ա	զա	տագր	ված	տա	րածք	ներ	հանձ	նե	լու	գործ	նա	կան	
անհ	նա	րի	նութ	յան	եւ	ա	նի	րա	գոր	ծե	լիութ	յան	ըմբռ	նու	մը,	 ո	րը	պայ	մա-
նա	կա	նո	րեն	 ձե	ւա	կերպ	վում	 էր	 որ	պես	 «հա	սա	րա	կութ	յուն	նե	րի	 ան-
պատ	րաս	տութ	յուն»8:	Ար	դեն	ա	սել	 ենք,	 որ	ա	զա	տագր	ված	տա	րածք	
հանձ	նե	լու	 ոտնձ	գութ	յու	նը	 բո	լոր	 հնա	րա	վոր	 ի	րա	տե	սա	կան	փոր	ձա-
գի	տա	կան	եզ	րա	կա	ցութ	յուն	նե	րով	պետք	է	ան	խու	սա	փե	լիո	րեն	հան-
գեց	ներ	 ի	րա	վի	ճա	կի	 վե	րահս	կե	լիութ	յան	 կորս	տի,	 ծան	րա	գույն	 ռազ-
մա	քա	ղա	քա	կան	ան	կա	յու	նութ	յան	եւ,	որ	պես	հե	տե	ւանք,	տա	րած	քա-
յին	 զի	ջում	 եր	 կա	տա	րե	լու	 հանդգ	նած	 վար	չա	կար	գի	 տա	պալ	մա	նը9:	
ՀՀ	բո	լոր	նա	խա	գահ	նե	րը	«զի	ջո	ղա	կան	գայ	թակ	ղութ	յան»	ա	մե	նա	թեժ	
պա	հին	ող	ջամ	տո	րեն	գի	տակ	ցել	 են	 «ի	րենց	գլխին	գա	լի	քը»	եւ	այ	լե-
ւայլ՝	գե	րա	զան	ցա	պես	«բլե	ֆա	յին»	հնարք	նե	րով	խու	սա	փել	ի	րենց	իշ-
խա	նութ	յան	ու	կյան	քի	հա	մար	ճա	կա	տագ	րա	կան	սխալ	գոր	ծե	լուց։

8	 «Քի	Ուեսթի	ծնունդն	ու	վախճանը»,	http://www.mediamax.am/am/news/
keywest/541/։
9	 Տարածքային	«զիջումը»	հանգեցնելու	է	նոր	անողոք	պատերազմի	
վերսկսմանը,	http://galatv.am/hy/anatylitcs/146516/,	Տես	նաեւ՝	Այվազյան	Ա․,	
«Հիմատարրեր՝	Հայաստանի	ազգային	անվտանգության	համակարգի»,	Մասն	
առաջին,	Երեւան,	2004,	http://www.ararat-center.org/upload/files/Himnatarrer_ARM.
pdf,	«Ռազմավարության	եւ	անվտանգության	հարցեր»,	կազմող՝	Այվազյան	Ա․,	
Երեւան,	2007,	http://www.ararat-center.org/upload/files/Razm_&_Anvtang.pdf	եւ	այլն։
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Ար	տա	քին	ու	ժի	կենտ	րոն	նե	րի	հա	մար	անհ	րա	ժեշտ	էր	ու	նե	նալ	տա-
րածք	հանձ	նե	լու	պատ	րաստ	գե	րազ	դե	ցիկ	պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա	յի	պա-
հուս	տա	յին	տար	բե	րակ։	Այս	տե	սանկ	յու	նից	Սեյ	րան	Օ	հան	յանն	«անգ-
նա	հա	տե	լի»	թեկ	նա	ծու	էր՝	հաշ	վի	առ	նե	լով	ի	րա	վի	ճա	կը	գնա	հա	տե	լու	եւ	
այ	լա	զան	ազ	դե	ցութ	յուն	նե	րին	ոչ	հա	մար	ժեք	տրվե	լու`	վեր	ջի	նիս	քա	նիցս	
դրսե	ւո	րած	հա	կու	մը։	Տվ	յալ	դեպ	քում	պետք	է	աշ	խա	տեր	հայ	կա	կան	«դը	
Գոլ»	կամ	«Ա	րիել	Շա	րոն»	պատ	րան	քը,	երբ	«պա	տե	րազ	մի	բո	վով	ան-
ցած	բա	նա	կի	հե	րոս	հրա	մա	նա	տա	րը»,	ի	տար	բե	րութ	յուն	անվճ	ռա	կան	
քա	ղա	քա	ցիա	կան	ղե	կա	վա	րութ	յան,	իր	կա	մա	յին	ո	րակ	նե	րի,	հան	րա	յին	
ան	խախտ	հե	ղի	նա	կութ	յան	շնոր	հիվ	ստանձ	նում	է	ցա	վոտ	փոխ	զի	ջում-
նե	րի	գնա	լու	եւ	դրանք	ան	շե	ղո	րեն	ի	կա	տար	ա	ծե	լու	վճռա	կա	նութ	յուն	
եւ	 պա	տաս	խա	նատ	վութ	յուն՝	 դառ	նա	լով	 ե	րա	զած	 տա	րա	ծաշր	ջա	նա-
յին	 «խա	ղա	ղութ	յան	կեր	տողն	ու	 կնքա	հայ	րը»։	Այս	 ի	մաս	տով	Սեյ	րան	
Օ	հան	յա	նի`	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մին	ու	բա	նա	կա	շի	նութ	յան	ո	լոր	տում	
հան	րո	րեն	բա	ցա	հայտ	ված	լրջա	գույն	թե	րա	ցում	 ե	րին	հա	ջոր	դած	պաշ-
տո	նան	կութ	յան	նկատ	մամբ	ար	տա	քին	տա	րա	բե	ւեռ	ու	ժի	կենտ	րոն	նե	րի	
ցու	ցա	բե	րած	ան	տար	բե	րութ	յու	նը	կա	րող	է	մեկ	նա	բան	վել	իբ	րեւ	ժա	մա-
նա	կա	վոր	հրա	ժա	րում	կար	ճա	ժամ	կետ	եւ	միջ	նա	ժամ	կետ	կտրված	քով	
Հա	յաս	տա	նին	տա	րած	քա	յին	զի	ջում	 ե	րը	պար	տադ	րե	լուց։
ՊՆ	նա	խա	րա	րի	պաշ	տո	նում	Սեյ	րան	Օ	հան	յա	նին	հա	ջոր	դած	Վի	գեն	
Սարգս	յա	նը	 ար	ցախ	յան	 հա	կա	մար	տութ	յան	 կար	գա	վոր	ման	 հա	յե	ցա-
կե	տի	տե	սանկ	յու	նից	նույն	քան	«հանձ	նող»	է10:	Այ	սու	հան	դերձ`	նոր	նա-
խա	րա	րի	հայտ	նի	կա	մա	զուրկ	եւ	Սերժ	Սարգս	յա	նի	ըն	տա	նի	քի	հան	դեպ	
«ձեռ	նա	սուն»	ո	րակ	ներն	ի	սկզբա	նե	զրո	յաց	նում	են	հիշ	յալ	ան	ձի՝	ԶՈՒ	
հա	մա	կար	գում	 ինք	նու	րույ	նա	մետ	 դե	րա	կա	տար	 դառ	նա	լու	 հնա	րա	վո-
րութ	յուն	նե	րը,	ուս	տիեւ	վեր	ջի	նիս	սա	կա	վար	ժեք	են	դարձ	նում՝	որ	պես	
հանձն	ման	գոր	ծըն	թա	ցի	ի	րա	կա	նաց	ման	«պա	հուս	տա	յին»	ե	րաշ	խա	վո-
րի։	Բա	նի	մաց	փոր	ձա	գետ	նե	րի	ոչ	հրա	պա	րա	կա	յին	գնա	հատ	մամբ՝	ապ-
րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մից	 հե	տո	 պաշտ	պա	նութ	յան	 նա	խա	րա	րի	 պաշ	տո-
նում	Վի	գեն	Սարգս	յա	նի	նշա	նա	կու	մը	ՀՀ	քա	ղա	քա	կան	իշ	խա	նութ	յուն-
նե	րի	նկատ	մամբ	անվս	տա	հութ	յան	կտրուկ	աճ	ար	ձա	նագ	րած	բա	նա	կի	
վրա	տեխ	նի	կա	կան	ան	դեմ	կա	մա	կա	տա	րի	մի	ջո	ցով	ու	ղիղ՝	չմիջ	նոր	դա-
վոր	ված	կա	ռա	վա	րում	հաս	տա	տե	լու	քա	ղա	քա	կան	ակտ	էր։
Խո	շոր	վտանգ	 է	ներ	կա	յաց	նում	նաեւ	բարձ	րա	գույն	սպա	յա	կազ	մի	
մե	ծա	գույն	մա	սի	ան	մի	ջա	կան,	ան	վե	րահս	կե	լի	եւ	խո	րը	սեր	տա	ճու	մը	
գոր	ծա	րա	րութ	յան	ո	լոր	տի	հետ,	ո	րը	բա	նա	կի	կա	ռա	վար	ման	աս	պա-

10	 Վիգեն	Սարգսյանը	խոսում	է	արցախյան	հակամարտության	
կարգավորման	շրջանակում	Հայաստանի	ազատագրված	տարածքի	հանձնման	
«անխուսափելիության»	մասին։	Տե՛ս՝	https://youtu.be/fdRgqug-QYc։



63

ԱՐՑԱԽՅԱՆԵՐԿՐՈՐԴ՝«ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ»ՊԱՏԵՐԱԶՄ.ՉՍԵՐՏԱԾԴԱՍԵՐ

րե	զում	 հան	գեց	նում	 է	 բնա	կան	 ա	ռաջ	նա	հեր	թութ	յուն	նե	րի	 խեղ	մա-
նը։	 Նույն	քան	 ան	հան	դուր	ժե	լի	 է	 ար	հես	տա	վար	ժութ	յան,	 պատ	շաճ	
մաս	նա	գի	տա	կան	կրթութ	յան	եւ	կեն	սո	րեն	անհ	րա	ժեշտ	գործ	նա	կան	
հմտութ	յուն	նե	րի	պա	կա	սը	հրա	մա	նա	տա	րա	կան	տար	բեր	մա	կար	դակ-
նե	րում։	 Ա	ռանձ	նա	պես	 ու	շագ	րավ	 եւ	 որ	պես	 ե	րե	ւույթ`	 խստա	գույնս	
դա	տա	պար	տե	լի	են	բա	նա	կը	նո	րա	գույն	տեխ	նո	լո	գիա	կան	սար	քե	րով	
ու	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րով	հա	գեց	նե	լու	նկատ	մամբ	տա	րի	ներ	ի	վեր	ցու-
ցա	բեր	ված	ան	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յու	նը	եւ	կո	ռուպ	ցիոն	ա	րա	տա	վոր	
մո	տե	ցում	 ե	րը11:	Հիշ	յալ	ո	լոր	տում	զին	վո	րա	կան	բարձ	րա	գույն	ղե	կա-
վա	րութ	յան	 եւ	 ան	ձամբ	 Սեյ	րան	 Օ	հան	յա	նի	 դրսե	ւո	րած	 լիա	կա	տար	
ան	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	 պատ	ճա	ռով	 ապ	րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մում	
մենք	ու	նե	ցել	ենք	մար	դու	ժի	եւ	ռազ	մա	կան	տեխ	նի	կա	յի	ան	հար	կի	եւ	
ան	նե	րե	լի	կո	րուստ	ներ։
Բա	նա	կա	շի	նութ	յան	 ո	լոր	տում	 ակ	նե	րեւ	 թե	րա	ցում	 ե	րի	 եւ,	 հատ-
կա	պես,	 բա	նա	կը	 ար	դիա	կան	 սպա	ռա	զի	նութ	յուն	նե	րով	 հա	մալ	րե	լու	
գերխնդ	րի	տա	պալ	ման	խո	րա	պատ	կե	րին	ՊՆ	հա	մա	կար	գում	տե	ղի	ու-
նե	ցած	մաս	նա	կի	պաշ	տո	նան	կութ	յուն	նե	րը`	մա	նա	վանդ	այն	տե	սանկ-
յու	նից,	 որ	մե	ղա	վոր	նե	րը	 չեն	թարկ	վե	ցին	 քրեաի	րա	վա	կան	պատ	շաճ	
պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան,	 դրա	կան	 ո	րե	ւէ	 տե	սա	նե	լի	 փո	փո	խութ	յուն	
չեն	ա	ռա	ջաց	րել։	Բա	նա	կա	շի	նութ	յան	ո	լոր	տի	թե	րա	ցում	 ե	րը	քո	ղար-
կե	լու	եւ	հայ	րե	նաբ	նակ	ու	սփյուռք	յան	հա	յոց	հա	սա	րա	կութ	յուն	նե	րում	
չհիմ	 ա	վոր	ված	ա	պա	հո	վութ	յան	պատ	րան	քը	պահ	պա	նե	լու	նկա	տառ-
մամբ	բա	ցա	հայտ	կամ	ա	նուղ	ղա	կի	իշ	խա	նա	մետ	քա	րոզ	չա	կան	թե	զեր	
տա	րա	ծող	քա	ղա	քա	գի	տա	կան	շրջա	նակ	ներն,	ի	րենց	հեր	թին,	տա	րի-
ներ	 շա	րու	նակ	 աս	պա	րեզ	 են	 հա	նել	 զգա	լի	 քա	նա	կի	 փոր	ձա	գի	տա-
կան	վեր	լու	ծութ	յուն	ներ,	 ո	րոն	ցում	փորձ	 էր	ար	վում	զար	գաց	նել	այն	
տե	սութ	յու	նը,	թե	իբր	Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ադր	բե	ջա	նի	ու	նե	ցած	սպա	ռա-
զի	նութ	յուն	նե	րի	 խմբա	քա	նակ	նե	րի	մի	ջեւ	 ի	վնաս	 հայ	կա	կան	 կող	մի	
առ	կա	ան	հա	մա	չա	փութ	յունն	արդ	յու	նա	վե	տո	րեն	հա	վա	սա	րակշռ	վում	
է	 թե՛	 հայ	կա	կան	 կող	մի	 ձեռք	 բե	րած	 զի	նա	տե	սակ	նե	րի	 թի	րա	խա	յին	
ա	ռա	վե	լութ	յամբ12	եւ	թե՛	հայ-ռու	սա	կան	անվ	տան	գութ	յան	հա	մա	տեղ	

11	 http://www.pastinfo.am/hy/news/2015/05/13/Կարեն-Վարդանյան-Չկա-
կամուրջ-բարձր-տեխնոլոգիաների-ոլորտի-եւ-բանակի-միջեւ/86282,	«ԼՂ	ՊԲ	
հրամանատար․	Մինչ	ապրիլյան	պատերազմը	խորքային	հետախուզության	
տեխնիկական	միջոցներ	չեն	եղել»,	http://www.azatutyun.am/a/27916875.html։
12	 Минасян	С.,	Азербайджан	против	РА	и	НКР:	военно-политический	баланс,	
оценки	боеспособности	и	перспективы	развития	вооруженных	сил,	տես՝	https://
vk.com/doc-49005451_214563678?dl=78428fcd174e3759ad	,	Минасян	С.,	
Военно-технические	аспекты	и	проблемы	контроля	над	вооружениями	на	Южном	
Кавказе,	տես՝	http://www.noravank.am/upload/pdf/120_ru.pdf։	
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հա	մա	կար	գե	րում	ներգ	րավ	ված	լի	նե	լու	շնոր	հիվ13:
Բո	լո	րո	վին	 չգե	րագ	նա	հա	տե	լով	 վե	րոնշ	յալ	տե	սութ	յուն	նե	րի	 եւ	տե-
սա	բան	նե	րի	մա	տու	ցած	վնա	սի	հա	մեստ	ծա	վալ	նե	րը՝	ստիպ	ված	ենք	
նշել,	որ	դրանք	ի	րենց	չա	փով	նույն	պես	նպաս	տել	են	երկ	րի	առ	ջեւ	ծա-
ռա	ցած	վե	րա	հաս	գո	յա	բա	նա	կան	սպառ	նա	լիք	ներն	ըն	թա	ցիկ	վեր	լու-
ծութ	յուն	նե	րով	 ի	մաս	տա	կա	բար	 ստվե	րե	լու	 ա	պաշ	նորհ	 գոր	ծին։	 Աս-
վա	ծից	չի	բխում,	որ	տո	ղե	րիս	հե	ղի	նա	կը	ինք	նին	անհ	նար	է	հա	մա	րում	
պաշտ	պա	նա	կան	 ո	լոր	տին	 հատ	կաց	վող	 ադր	բե	ջա	նա	կա	նից	 նվազ	
մի	ջոց	նե	րով	 երկ	րի	 ռազ	մա	կան	 անվ	տան	գութ	յու	նը	 ե	րաշ	խա	վո	րե	լու	
հնա	րա	վո	րութ	յու	նը,	այլ	սկզբուն	քո	րեն	մեր	ժում	է	ակն	բախ	վի	ճա	կագ-
րա	կան	աճ	պա	րա	րութ	յուն	նե	րով	հան	րութ	յանն	ա	պա	կողմ	 ո	րո	շե	լու	եւ	
ինք	նիշ	խա	նազր	կող	կայ	սե	րա	պաշտ	վեր	պե	տա	կան	կա	ռույց	նե	րի	չեղ-
յալ	ա	ջակ	ցութ	յանն	ա	պա	վի	նե	լու	ա	րա	տա	վոր	սո	վո	րույ	թը։

Հա յաս տա նը՝ նոր պա տե րազ մի նա խա շե մին

Ի	տար	բե	րութ	յուն	 ներ	կա	յիս	 հա	յաս	տան	յան	 ռազ	մար	վես	տի	տե	սա-
բա	նա	կան	մտքի	ամ	լութ	յան՝	ար	տա	քին	վեր	լու	ծա	կան	կենտ	րոն	նե	րը	եւ	
մա	սամբ	ադր	բե	ջա	նա	կան	կող	մը	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մին	նա	խոր	դած	
շրջա	նում	ո	րո	շա	կի	խո	րութ	յամբ	անդ	րա	դար	ձել	են	սպաս	վե	լիք	Ար	ցախ-
յան	երկ	րորդ	պա	տե	րազ	մի	հնա	րա	վոր	դի	պա	շա	րե	րին։	Մի	կողմ	դնե	լով	
հատ	կա	պես	ադր	բե	ջա	նա	կան	կող	մին	բնո	րոշ	ան	պա	տեհ	քա	րոզ	չա	կան	
զե	ղում	 ե	րը,	կա	րե	լի	է	ուր	վագ	ծել	Բաք	վի	պատ	կե	րաց	րած	«բլիցկ	րիգ»-ի	
բո	լոր	 էա	կան	 գծե	րը։	 Ապ	շե	րոն	յան	 ռազ	մա	վար	նե	րը	 (ստրա	տեգ	նե	րը)	
գի	տակ	ցում	էին,	որ	ան	գամ	ռազ	մա	ճա	կա	տի	բո	լոր	ուղ	ղութ	յուն	նե	րով	
ար	ձա	նագր	վե	լիք	 հա	ջո	ղութ	յուն	նե	րը	 հա	զիվ	թե	թույլ	տա	յին	 հաշ	ված	
շա	բաթ	նե	րի	ըն	թաց	քում	ռազ	մա	կա	լել	Ար	ցա	խի	ներ	կա	յիս	12.000	քա-
ռա	կու	սի	կմ	տա	րածքն	ամ	բող	ջութ	յամբ։	Հե	տե	ւա	բար,	ի	րենց	պատ	կե-
րաց	րած	մե	ծա	պես	 ռիս	կա	յին	 ռազ	մա	վա	րութ	յու	նը	 պետք	 է	 հիմ	ված	
լի	ներ	ռազ	մա	կան,	 դի	վա	նա	գի	տա	կան	եւ	 հո	գե	բա	նա	կան	գոր	ծոն	նե	րի	
հա	մադր	ման	վրա։	Են	թադր	վում	էր,	որ	ադր	բե	ջա	նա	կան	«բլիցկ	րիգ»-ի	
հիմ	 ա	կան	 ուղ	ղութ	յու	նը	 պետք	 է	 լի	ներ	 Ակ	նա-Աս	կե	րան-Ս	տե	փա	նա-
կեր	տի՝	Կար	կառ	գե	տի	հով	տով	ձգվող	հատ	վա	ծը։	Շե	ղող	հար	ձա	կո	ղա-
կան	հար	ված	նե	րը	պետք	է	ուղղ	վեին	հյու	սի	սում	Մար	տա	կեր	տի	եւ	հա-
րա	վում	Հո	րա	դիզ-	Հադ	րու	թի՝	ա	րաք	սա	մերձ	գո	տու	ուղ	ղութ	յամբ։
Միա	ժա	մա	նակ	 պետք	 է	 ի	րա	կա	նաց	վեին	 խա	փա	նա	րար	 խո	շո	րա-
ծա	վալ	ներ	թա	փան	ցում	 եր	Քար	վա	ճա	ռի	շրջա	նում՝	մար	տա	կերտ	յան	
13	 Минасян	С.,	Россия	и	Армения:	прагматика	и	стереотипы,	http://www.
globalaffairs.ru/global-processes/Armeniya-i-Rossiya-pragmatika-i-stereotipy-17864։
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դիր	քե	րի	 անվ	տան	գութ	յու	նը	 խարխ	լե	լու	 եւ	 Ար	ցախ-	Գե	ղար	քու	նի	քի	
մարզ	հա	ղոր	դակ	ցա	յին	ու	ղի	նե	րը	փա	կե	լու	նպա	տա	կով։	Նոր	պա	տե-
րազ	մի	 սկիզ	բը	 պետք	 է	 ազ	դա	րար	վեր	 գե	րա	զան	ցա	պես	 ռու	սա	կան	
ար	տադ	րութ	յան	հրթի	ռա-հրե	տա	նա	յին	կա	յանք	նե	րի	ստվա	րա	ծա	վալ	
գոր	ծարկ	մամբ,	ար	ցախ	յան	ա	ռաջ	նագ	ծի	դիր	քե	րի,	զո	րա	մա	սե	րի,	սահ-
մա	նա	մերձ	եւ	գլխա	վոր	բնա	կա	վայ	րե	րի	անխ	նա	հրթի	ռա	կո	ծութ	յամբ,	
ո	րոնք	պետք	 է	ա	ռա	ջաց	նեին	ռազ	մա	կան	ա	րագ	կա	ռա	վար	ման	հա-
ման	կում	(կո	լապս),	խա	ղաղ	բնակ	չութ	յան	մեջ	ահ	ռե	լի	քա	նա	կի	զո	հեր	
եւ	բա	րո	յալք	ված	բա	նա	կա	յին	ստո	րա	բա	ժա	նում	 ե	րի	ու	բնակ	չութ	յան	
ան	կա	նոն	 նա	հանջ։	 Բաք	վի	 ռազ	մա	կան	 տե	սա	բան	ներն	 ակն	կա	լում	
էին,	որ	հատ	կա	պես	կենտ	րո	նա	կան	ուղ	ղութ	յամբ	հայ	կա	կան	դիր	քե	րի	
ճեղ	քու	մը	եւ	Ս	տե	փա	նա	կեր	տի	մա	տույց	նե	րում	հայտն	վե	լը	վերջ	նա	կա-
նա	պես	կջլա	տեն	ու	կքայ	քա	յեն	ար	ցախ	յան	հատ	վա	ծում	ՀՀ	ԶՈՒ	մար-
տու	նա	կութ	յու	նը,	ո	րից	հե	տո,	ի	րենց	հաշ	վարկ	նե	րի	հա	մա	ձայն,	պետք	
է	դա	դա	րեր	ո	րե	ւէ	կազ	մա	կերպ	ված	պաշտ	պա	նութ	յուն	եւ	սկսվեր	բա-
նա	կի	ու	բնակ	չութ	յան	ան	կա	ռա	վա	րե	լի,	խու	ճա	պա	հար	նա	հանջ	Ար-
ցա	խի	ողջ	տա	րած	քից։
Ի	տար	բե	րութ	յուն	ադր	բե	ջա	նա	կան	կող	մի,	Եր	րորդ	հան	րա	պե	տութ-
յան	 ա	պա	պե	տա	կան,	 ինք	նիշ	խա	նա	զուրկ	 եւ	 ար	տաք	նա	պես	 կրա	վո-
րա	կան	 քա	ղա	քա	կան	 ու	ղի	 բռնած	մեր	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը	 հե	տե	ւո-
ղա	կա	նո	րեն	 զլա	ցել	 են	 հրա	պա	րա	կավ	 մատ	նան	շել	 ռազ	մա	կան	 նոր	
ագ	րե	սիա	յի	սան	ձա	զերծ	ման	դի	մաց	Ադր	բե	ջա	նից	պա	հանջ	վե	լիք	գինն	
ու	 հա	տու	ցու	մը։	 Ազ	գա	յին-պե	տա	կան	 ճամ	բա	րը	 հե	տե	ւո	ղա	կա	նո	րեն	
նշում	էր,	որ	այդ	գի	նը,	ինչ	պես	նաեւ	ա	րե	ւել	յան	ուղ	ղութ	յամբ	Հա	յաս-
տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յան	ցե	ղաս	պա	նութ	յամբ	եւ	ա	պօ	րի	նի	ար	տա	քին	
մաս	նատ	մամբ	 ոտ	նա	հար	ված	 բնա	կան,	 ա	նօ	տա	րե	լի	 ի	րա	վունք	նե	րի	
վե	րա	կանգ	նու	մը	հրա	մա	յա	բար	են	թադ	րում	են	ՀՀ-Ադր	բե	ջան	պե	տա-
կան	սահ	մա	նի	հաս	տա	տում	Կուր	գե	տի	եր	կայն	քով14:
Պաշ	տո	նա	կան	 Հա	յաս	տա	նի	ան	մար	մին	 դի	վա	նա	գի	տութ	յու	նը	 ան-
գամ	կամք	ու	հա	մար	ձա	կութ	յուն	չի	ու	նե	ցել	հաս	տա	տե	լու,	որ	Ար	ցախ-
յան	ա	ռա	ջին	պա	տե	րազ	մի	արդ	յունք	նե	րով	Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ադր	բե	ջա-
նի	մի	ջեւ	 ձե	ւա	վոր	ված	 ներ	կա	յիս	 տա	րած	քա	յին	 սահ	մա	նա	զա	տում	
ինք	նին	 հայ	կա	կան	 կող	մի	ա	ռա	վե	լա	գույն	 ե	րե	ւա	կա	յե	լի	փոխ	զի	ջում	
է։	Էթ	նի	կա	կան	հատ	կա	նի	շով	բնակ	չութ	յան	վե	րա	տե	ղա	բաշ	խում	ըստ	
ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	վե	րահս	կո	ղութ	յան	գո	տի	նե	րի	նո	րա	գույն	պատ-

14	 Кананян	А.,	“Довильское	заявление	неприемлемо	для	армянской	
стороны”,	http://inosmi.ru/caucasus/20110601/170141600.html,	Տես	նաեւ՝	http://
eurasnews.ru/armeniya/александр-кананян-единственным-реше/,	http://www.7or.am/
ru/news/view/36015/Քանանյան։
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մութ	յան	մեջ	քա	ղա	քա	կա	նա	պես	ըն	դուն	ված	եւ	մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն-
քի	նա	խա	դե	պա	յին	սկզբուն	քով	ճա	նաչ	ված	մո	տե	ցում	է,	ո	րը	հե	տե-
ւո	ղա	կա	նո	րեն	 կի	րառ	վել	 է	 այն	 դեպ	քե	րում,	 երբ	 պատ	մա	կան	 հի	շո-
ղութ	յան	եւ	հա	կա	մար	տա	յին	ժա	ռան	գութ	յամբ	պայ	մա	նա	վոր	ված	հա-
մա	կե	ցութ	յան	անհ	նա	րի	նութ	յու	նը	հան	գու	ցա	լուծ	վում	 էր	դի	մա	կա	յող	
էթ	նի	կա	կան	միա	վոր	նե	րի	վե	րա	տե	ղա	բաշխ	մամբ։	Այս	սկզբուն	քը	կա-
յուն	ամ	րագ	րում	է	ստա	ցել	Երկ	րորդ	աշ	խար	հա	մար	տից	հե	տո	Եվ	րո-
պա	յի	հետ	պա	տե	րազմ	յան	տա	րած	քա	յին	կար	գա	վոր	մամբ՝	Սի	լե	զիա	յի,	
Պո	մե	րա	նիա	յի,	Ա	րե	ւել	յան	Պ	րու	սիա	յի,	Սու	դետ	նե	րի	եւ	մա	սամբ	Իստ-
րիա	յի	 օ	րի	նա	կով։	 Ըստ	 վե	րահս	կո	ղութ	յան	 գո	տի	նե	րի	 էթ	նի	կա	կան	
բնակ	չութ	յան	վե	րախմ	բա	վոր	ման	սկզբունքն	ըն	դուն	վել	եւ	ի	րա	վա	սու	
է	 ճա	նաչ	վել	 նաեւ	 Բոս	նիա-	Հեր	ցե	գո	վի	նա	յի	 պա	րա	գա	յում՝	 ա	ռան	ձին	
Սեր	բա	կան	եւ	Խոր	վաթ-մահ	մե	դա	կան	հա	մա	դաշ	նութ	յան	ստեղծ	մամբ	
եւ	դրանց	տա	րածք	նե	րում	էթ	նի	կա	պես	հա	մա	տարր	գո	տի	նե	րի	ի	րա-
վա	կան	ամ	րագր	մամբ։
Քա	ղա	քա	կա	նութ	յու	նը	հնա	րա	վո	րի	ար	վեստ	է։	Ի	սկզբա	նե	ա	նի	րա-
պաշտ,	 գործ	նա	կա	նում	 ա	նի	րա	գոր	ծե	լի	 եւ	 Հա	յաս	տա	նի	 հա	մար	 ան-
խու	սա	փե	լիո	րեն	կոր	ծա	նա	րար	կար	գա	վոր	ման	փա	թեթ	նե	րից	կառ	չե-
լը	խե	ղում	է	կար	գա	վոր	ման	գոր	ծըն	թա	ցի	բուն	էութ	յու	նը,	Ադր	բե	ջա	նի	
եւ	ու	ժի	ար	տա	քին	կենտ	րոն	նե	րի	հա	մար	Հա	յաս	տա	նի	ա	ռա	վե	լա	գույն	
զի	ջում	 ե	րի	նշա	ձո	ղի	մա	սին	կեղծ	պատ	րանք	ներ	ստեղ	ծում՝	դրա	նով	
իսկ	խթա	նե	լով	հիմ	 ախն	դի	րը	հեր	թա	կան	ան	գամ	ռազ	մա	կան	ար	կա-
ծախնդ	րութ	յամբ	հան	գու	ցա	լու	ծե	լու	գայ	թակ	ղութ	յու	նը։
Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մից	ա	ռաջ	Հա	յաս	տա	նում	եւ	հա	րա	կից	տա-
րա	ծաշր	ջա	նում	(	Հա	րա	վա	յին	Կով	կաս)	ստեղծ	վել	էր	աշ	խար	հա	քա	ղա-
քա	կան	բե	ւեռ	նե	րի	մրցակ	ցութ	յամբ	եւ	սե	փա	կան	կա	րո	ղութ	յուն	նե	րի	
մա	սին	 գե	րագ	նա	հատ	ված	պատ	կե	րա	ցում	 եր	 ու	նե	ցող	 Ադր	բե	ջա	նի	
սան	ձար	ձակ	 նկրտում	 ե	րով	պայ	մա	նա	վոր	ված	 գեր	լար	ված	 ի	րա	վի-
ճակ։	1994	թվա	կա	նի	արդ	յունք	նե	րով	ձե	ւա	վոր	ված	ստա	տուս-֊քվո	յի	
«ա	նըն	դու	նե	լի»	լի	նե	լու	մա	սին	ԵԱՀԿ	հա	մա	նա	խա	գա	հող	երկր	նե	րի15 
ու	Ադր	բե	ջա	նի16	պար	բե	րա	բար	բարձ	րա	ձայ	նած	հայ	տա	րա	րութ	յուն-
նե	րը	 եւ	 դրանց	 ի	 պա	տաս	խան`	 զսպման	 նվա	զա	գույն	 հա	կա	դարձ	
քայ	լե	րից	 սար	սա	փող	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նի	ա	նող	նա	շար	քա	ղա-
քա	կա	նութ	յու	նը	հան	գեց	րել	էին	մի	ի	րա	վի	ճա	կի,	ո	րում	ադր	բե	ջա	նա-

15	 «Ստատուս-քվոն	անընդունելի	է	եւ	գնալով	ավելի	վտանգավոր	է	
դառնում».	ԵԱՀԿ	ՄԽ-ի	ամերիկացի	համանախագահ»,	http://www.amerikayidzayn.
com/a/warlick-nagorno-karabakh-status-quo-is-unsustainable/1915853.html։
16	 Ալիեւ.	Ստատուս-քվոն	անընդունելի	է,	Հայաստանը	պետք	է	դուրս	բերի	
զորքերը.	«ՌԻԱ»,	http://www.aravot.am/2016/06/20/705904/։
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կան	 նոր	 ռազ	մա	կան	 ար	կա	ծախնդ	րութ	յու	նը,	 ըստ	 ա	մե	նայ	նի,	 ան-
խու	սա	փե	լի	էր։
Տե	ղա	կան,	տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	եւ	հա	մաշ	խար	հա	յին	յու	րա	քանչ	յուր	
դե	րա	կա	տար	նպա	տակ	ու	ներ	խթա	նե	լու	սե	փա	կան	հիմ	 ա	րար	կամ	
ըն	թա	ցիկ	շա	հե	րից	բխող	զար	գա	ցում	 ե	րը։	Սերժ	Սարգս	յա	նի	վա	րած	
ա	պաշ	նորհ	 եւ	 հա	մա	կար	գո	րեն	 ձա	խորդ	 ներ	քին	 ու	 ար	տա	քին	 քա-
ղա	քա	կա	նութ	յան	 պատ	ճա	ռով	 բո	լոր	 մա	կար	դակ	նե	րում	 Հա	յաս	տա-
նի	դիր	քե	րի	 եւ	 հե	ղի	նա	կութ	յան	 շեշ	տա	կի	թու	լա	ցու	մը,	տա	րեց	տա	րի	
ա	ճող	 ու	 կա	տա	րե	լա	պես	ան	հան	դուր	ժե	լի	 դար	ձած	ադր	բե	ջա	նա	կան	
ռազ	մա	կան	 սադ	րանք	նե	րին	 ի	 պա	տաս	խան`	 զսպման	 նվա	զա	գույն	
հա	կա	դար	ձութ	յու	նից	խու	սա	փե	լը,	ար	տա	գաղ	թի	պահ	պան	վող	բարձր	
ցու	ցա	նիշ	նե	րը,	 հա	յաս	տա	նաբ	նակ	 հա	յութ	յան	 թվաց	յալ	 հա	մընդ	հա-
նուր	 բա	րո	յալ	քութ	յու	նը	 Ադր	բե	ջա	նի	 ղե	կա	վա	րութ	յան	 հա	մար	 մեծ	
պատ	րանք	ու	գայ	թակ	ղութ	յուն	էին	ստեղ	ծում	սո	ղա	ցող	պա	տե	րազ	մի	
մի	ջո	ցով	ա	պա	ցու	ցե	լու	ի	րենց	միան	շա	նակ	եւ	գե	րա	կա	ռազ	մա	քա	ղա-
քա	կան	ա	ռա	վե	լութ	յու	նը։	Միաց	յալ	Նա	հանգ	նե	րը`	լա	վա	գույնս	տի	րա-
պե	տե	լով	տա	րա	ծաշր	ջա	նի	բո	լոր	ան	ցու	դար	ձե	րին	եւ	խոր	քա	յին	ծալ-
քե	րին,	ա	ռե	րես	կրա	վո	րան	ման	կեց	վածք	է	ըն	դու	նել՝	թույլ	տա	լով	այլ	
դե	րա	կա	տար	նե	րին	 ա	ռա	վե	լա	գույնս	 մխրճվել	 սե	փա	կան	 նպա	տակ-
նե	րի	ի	րա	գործ	ման	փոր	ձե	րի	մեջ։	Այս	մո	տե	ցու	մը	ա	մե	րիկ	յան	քա	ղա-
քա	կա	նութ	յան	վա	ղե	մի	դա	սագր	քա	յին	հնարք	է,	երբ	բո	լոր	հնա	րա	վո-
րութ	յուն	նե	րը	սպա	ռած	եւ	տկա	րա	ցած	մրցա	կից	նե	րը	հար	կավ	ստիպ-
ված	էին	ըն	դու	նել	Վա	շինգ	տո	նի	վերջ	նա	կան	«ար	բիտ	րա	ժը»։
Ե	թե	 սպաս	վող	 վայ	րի	վե	րում	 ե	րին	 ըն	դա	ռաջ	 ԱՄՆ-ն		 որ	դեգ	րել	 էր	
ար	տա	քուստ	 սպա	սո	ղա	կան	 եւ	 ա	վար	տին`թե	լադ	րող	 քա	ղա	քա	կան	
կեց	վածք,	ա	պա	Ռու	սաս	տա	նի	Դաշ	նութ	յունն՝	ի	դեմս	նախ	կին	խորհր-
դա	յին	տա	րա	ծութ	յան	կայ	սե	րա	մետ	վե	րին	տեգր	ման	ջա	տա	գով	Վ.	Պու-
տի	նի,	 ձգտում	 էր	ա	ռանց	 «տե	ղում	ա	վե	լոր	դա	բար	 եր	կար	 դո	փե	լու»	
ի	րա	կա	նաց	նել	ԵԱՏՄ	տես	քով	Խորհր	դա	յին	միութ	յան	«վե	րա	կեն	դա-
նաց	ման»	հեր	թա	կան	քայ	լը՝	նե	րա	ռե	լով	Ադր	բե	ջա	նը	վե	րո	հիշ	յալ	վեր-
պե	տա	կան	 միա	վո	րի	 կազ	մում։	 Վեր	ջին	 տա	րի	նե	րի	 ըն	թաց	քում	 մի	
շարք	ան	կախ	փոր	ձա	գետ	նե	րի,	ինչ	պե	սեւ	Կ	րեմ	լի՝	Ար	ցախ	ժա	մա	նած	
ո	րոշ	 է	մի	սար	նե	րի	քա	նիցս	 բա	ցատր	վել	 է	ա	զա	տագր	ված	տա	րած	քի	
հա	սա	րա	կութ	յան	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	 կող	մից,	 որ	 նպա	տա	կա	հար-
մար	չէ	Հա	յաս	տա	նի	նկատ	մամբ	ՌԴ	ըն	թա	ցիկ	քա	ղա	քա	կա	նութ	յու	նը	
կա	ռու	ցել	Հա	յաս	տան-պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւան	ե	րե	ւույթ	նե	րի	նույ	նաց-
ման	սկզբուն	քով։	Ըն	թա	ցիկ	քա	ղա	քա	կան	գոր	ծըն	թաց	նե	րում	այս	պի-
սի	գործ	նա	կան	նույ	նա	ցու	մը	կա	րող	է	միան	գա	մայն	աշ	խա	տող	դիտ-
վել,	սա	կայն	հա	մազ	գա	յին	ճգնա	ժա	մա	յին	նշա	նա	կութ	յան	հար	ցե	րում	
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ե՛ւ	տե	սութ	յու	նը	ե՛ւ	փոր	ձը	վկա	յում	են,	որ	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նը	չու-
նի	անհ	րա	ժեշտ	ներ	քին	պա	շար՝	ազ	գա	յին	պե	տա	կա	նութ	յան	հան	դեպ	
ի	րա	կա	նաց	նե	լու	 այն	պի	սի	 կոր	ծա	նա	րար	 գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ,	 ինչ	պի-
սիք	տա	րած	քա	յին	զի	ջում	 երն	են։	ՌԴ	ղե	կա	վա	րութ	յու	նը,	ցա	վոք,	ժա-
մա	նա	կին	 չկա	մե	ցավ	ըմբռ	նել	այս	նուրբ,	բայց	վճռո	րոշ	տար	բե	րութ-
յու	նը,	 ո	րի	պատ	ճա	ռով	 լուրջ	 եւ	 իր	 հա	մար	անս	պա	սե	լի	խնդիր	նե	րի	
բախ	վեց	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մին	հա	ջոր	դած	շա	բաթ	նե	րին։
Ռու	սաս	տան	յան	հաշ	վար	կը	բա	վա	կան	պար	զու	նակ	էր,	թեեւ,	կար	ծես	
թե,	հեն	վում	էր	Ռու	սաս	տա	նին	Հա	յաս	տա	նի	հպա	տա	կութ	յան	ի	րա	կան	
պատ	կե	րին։	Նա	խորդ	եր	կու	տաս	նամ	յակ	նե	րին	Ռու	սաս	տա	նը	նա	խան-
ձախնդ	րո	րեն	ոտնձ	գում	եւ	տի	րա	նում	էր	մեր	երկ	րի	ռազ	մա	վա	րա	կան	
նշա	նա	կութ	յան	 բո	լոր	 տնտե	սա	կան	 ո	լորտ	նե	րին,	 կեն	սա	կան	 նշա	նա-
կութ	յան	 են	թա	կա	ռուց	վածք	նե	րին,	 ար	տադ	րա	կան	 հզո	րութ	յուն	նե	րին։	
Ռու	սա	կան	 ռազ	մա	հե	նա	կե	տի	 ըն	դար	ձա	կու	մը,	 ՀԱՊԿ-ին	 եւ	 ԵԱՏՄ-ին	
պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նի	ան	դա	մակ	ցու	մը	Կ	րեմ	լում	ստեղ	ծել	են	Հա	յաս-
տա	նի	քա	ղա	քա	կան	ղե	կա	վա	րութ	յան	բա	ցար	ձակ	կա	ռա	վա	րե	լիութ	յան	
ու	ան	վե	րա	պահ	հպա	տա	կութ	յան	պատ	րանք։	Ուս	տի	Մոսկ	վան	լիո	վին	
հա	մոզ	ված	էր,	թե	ժա	մա	նակն	է	վերջ	դնել	Ար	ցա	խում	Հա	յաս	տա	նի	ռազ-
մա	քա	ղա	քա	կան	գե	րա	կա	յութ	յա	նը,	որն	ի	րենց	հաշ	վարկ	նե	րով	պետք	է	
չե	զո	քաց	վեր	կար	ճա	տեւ	պա	տե	րազ	մի	հե	տե	ւան	քով`	հայ	կա	կան	կող	մի	
շեշ	տա	կի	թու	լաց	մամբ	ու	Ար	ցա	խում	ռու	սաս	տան	յան	«խա	ղա	ղա	րար»	
ստո	րա	բա	ժա	նում	 ե	րի	տե	ղա	կայ	մամբ։
Կ	րեմ	լը	«ծանր	է	տա	նում»	այն	հան	գա	ման	քը,	որ	հրա	դա	դա	րի	կնքու-
մից	ան	մի	ջա	պես	հե	տո,	ի	հե	ճուկս	նախ	նա	կան	պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ-
յուն	նե	րի,	հայ	կա	կան	եւ	ադր	բե	ջա	նա	կան	կող	մե	րի	լռել	յայն	հա	մա	ձայ-
նութ	յամբ	 միշտ	 կանխ	վել	 է	 ռու	սաս	տան	յան	 «խա	ղա	ղա	պահ	նե	րի»	
մուտ	քը	ար	ցախ	յան	հա	կա	մար	տութ	յան	գո	տի։	Սույն	թվա	կա	նի	ապ-
րի	լին	 կրեմլ	յան	 ակն	կա	լիք	նե	րի	 հա	մա	ձայն՝	 կար	ճա	տեւ	 ռազ	մա	կան	
բա	խու	մից	հե	տո	Ար	ցա	խում	վեր	ջա	պես	կհայտն	վեին	ռու	սաս	տան	յան	
«խա	ղա	ղա	պահ»	զոր	քե	րը`	դառ	նա	լով	Ար	ցա	խի	հե	տա	գա	ճա	կա	տա-
գի	րը	տնօ	րի	նող	վճռո	րոշ	գոր	ծոն,	եւ	ի	րենց	հա	յե	ցո	ղութ	յամբ	կի	րա	կա-
նաց	նեին	 ո	րոշ	տա	րածք	նե	րի	 հանձ	նու	մը	Ադր	բե	ջա	նին՝	ԵԱՏՄ	կազմ	
վեր	ջի	նիս	մտնե	լու	դի	մաց։
Ե	թե	աշ	խար	հա	քա	ղա	քա	կան	ու	ժի	բե	ւեռ	ներն	ու	տա	րա	ծաշր	ջա	նա-
յին	այլ	դե	րա	կա	տար	նե	րը	ու	շի	ու	շով	հե	տե	ւում	եւ	ա	ռաջ	էին	տա	նում	
սե	փա	կան	քա	ղա	քա	կան	ծրագ	րե	րը,	ա	պա,	ինչ	պես	բազ	միցս	ա	ռիթ	ու-
նե	ցանք	նշե	լու,	Հա	յաս	տա	նը,	կար	ծես	թե,	գտնվում	էր	ար	տա	քին	քա-
ղա	քա	կան	խո	րը	թմբի	րի	մեջ։	Զար	մա	նա	լիո	րեն	էլ	ա	վե	լի	խո	րը	թմբի	րի	
մեջ	էր	Ար	ցա	խի	մար	զա	յին	(հե	ղի	նա	կի	պնդմամբ՝	Ար	ցա	խը	ՀՀ	ինք	նիշ-
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խան	տա	րած	քի	ան	քակ	տե	լի	մասն	է՝	դե-ֆակ	տո	հա	տուկ	մար	զա	յին	
կար	գա	վի	ճա	կով-խմբ.)	 քա	ղա	քա	կան	 վեր	նա	խա	վը,	 ո	րը	 գրե	թե	 կա-
տար	յալ	ան	տար	բե	րութ	յամբ	էր	վե	րա	բեր	վում	Ադր	բե	ջա	նի	ռազ	մա	կան	
սադ	րանք	նե	րին:	 Ն	րա	 կող	մից	 հրա	դա	դա	րի	 պայ	մա	նա	կար	գի	 խախ-
տում	 ե	րը	 վեր	ջին	 տա	րի	նե	րին	 հա	մընդ	հա	նուր	 բնույթ	 ու	նեն։	 Պաշ-
տո	նա	կան	Ս	տե	փա	նա	կերտն	ա	վե	լի	 շատ	հե	տաքրքր	ված	էր	Ե	րե	ւան	
մայ	րա	քա	ղա	քի	օ	րի	նա	կով	Ար	ցա	խի	մար	զում	եւս	«սահ	մա	նադ	րա	կան	
բա	րե	փո	խում	 ե	րի»	ի	րա	կա	նաց	մամբ՝	չխոս	տո	վան	վող	հույս	տա	ծե	լով	
հաս	նե	լու	վար	չա	կան	ար	տոն	յալ	պաշ	տո	նա	վար	ման	ժամ	կետ	նե	րի	եր-
կա	րաձգ	ման	(տար	բեր	նե	րիշ	խա	նա	կան	շրջա	նակ	ներն՝	ըստ	ի	րենց	ու-
նե	ցած	նա	խա	պատ	վութ	յուն	նե	րի17):
Ի	տար	բե	րութ	յուն	մար	զա	յին	քա	ղա	քա	կան	վեր	նա	խա	վի,	Ար	ցա	խի	
բնակ	չութ	յու	նը	խո	րա	պես	մտա	հոգ	ված	էր	2010	թվա	կա	նից	ի	վեր	տա-
րեց	տա	րի	վատ	թա	րա	ցող	ռազ	մա	կան	ի	րադ	րութ	յամբ։	Հա	մար	յա	ա	մեն	
օր	սաստ	կա	ցող	տե	ւա	կան	փոխհ	րաձ	գութ	յուն	նե	րը,	զո	հե	րի,	վի	րա	վոր-
նե	րի	 եւ	խա	փա	նա	րար	 ներ	թա	փան	ցում	 ե	րի	թվի	ա	ճը	 բնակ	չութ	յան	
շրջա	նում	ա	ռա	ջաց	նում	էին	սո	ղա	ցող	մո	տա	լուտ	պա	տե	րազ	մի	զգա-
ցո	ղութ	յուն։	Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մին	նա	խոր	դած	ա	միս	նե	րին	զոհ	ված	
ար	ցա	խաբ	նակ	 զին	վո	րա	կան	նե	րի	 թա	ղում	 ե	րին	 հետզ	հե	տե	 ա	ճող	
պար	բե	րա	կա	նութ	յամբ	հնչում	էին	մինչ	այդ	ոչ	սո	վո	րա	կան	զրույց	ներն	
այն	մա	սին,	թե	հար	կա	վոր	է	վայրկ	յան	ա	ռաջ	ի	րա	կա	նաց	նել	անհ	րա-
ժեշտ	չա	փի	խիստ	պատ	ժիչ	հա	կա	հար	ված	ներ՝	Ադր	բե	ջա	նին	ռազ	մա-
կան	ուժ	ցու	ցադ	րե	լու	եւ	վեր	ջի	նիս	նոր	ռազ	մա	կան	ար	կա	ծախնդ	րութ-
յուն	նե	րից	զերծ	պա	հե	լու	հա	մար18:	Այս	պի	սով`	հար	կադր	ված	պա	տե-
րազ	մի	մար	տահ	րա	վե	րի	ըն	դու	նու	մը	ար	ցախ	յան	հան	րութ	յան	կող	մից	
վերս	տին	սկսել	է	դիտ	վել	որ	պես	ոչ	ցան	կա	լի,	բայց	ա	նայ	լընտ	րանք	մի-
ջոց՝	խա	ղա	ղութ	յունն	ու	կա	յու	նութ	յու	նը	վե	րա	հաս	տա	տե	լու	եւ	ա	պա-
գա	 սե	րունդ	նե	րի	 անվ	տան	գութ	յու	նը	 ե	րաշ	խա	վո	րե	լու	 հա	մար։	 Թեեւ	
նախ	քան	 ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	 պա	տե	րազ	մը,	 ա	ռա	վել	 խո	շոր	 սրա-
ցում	 ե	րից	 հե	տո,	 Ար	ցա	խում	 նկատ	վում	 էր	 զի	նա	պար	տութ	յան	տա-
րի	քի	տղա	մարդ	կանց՝	մար	զից	հե	ռա	նա	լու	բա	վա	կան	սահ	մա	նա	փակ	
մի	տում,	ընդ	հա	նուր	առ	մամբ,	հնա	րա	վոր	պա	տե	րազ	մի	վերսկս	մա	նը	
բնակ	չութ	յան	հո	գե	բա	նա	կան	պատ	րաստ	վա	ծութ	յու	նը	 հիմ	 ա	կա	նում	
գո	հա	ցու	ցիչ	էր։
17	 «Բակո	Սահակյանի	պես	մարզպետ	Արցախին	հաստատ	պետք	չէ»,	http://
galatv.am/hy/news/168134/։
18	 «Մեր	սերունդը	սկսել	է	արցախյան	ազատամարտը,	եւ	մենք	պետք	է	այն	
ավարտին	հասցնենք,	որպեսզի	մեր	երեխաներն	ու	թոռները	վերջապես	կայուն	ու	
երկարատեւ	խաղաղություն	վայելեն».	այս	կարգի	մտքերը	լայնորեն	շրջանառվում	
էին	հասարակության	բոլոր	շերտերում։
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Խո	սե	լով	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մի	նա	խա	շե	մին	ստեղծ	ված	ի	րա	վի-
ճա	կի	մա	սին,	հարկ	է	եւս	մեկ	ան	գամ	փաս	տել,	որ,	ի	տար	բե	րութ	յուն	
«դա	սա	կան»	 ակ	տիվ	 ռազ	մա	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի,	 մեզ	 պար	տադր-
ված	 հյու	ծող	 պա	տե	րազ	մում	 Հա	յաս	տա	նը	 հաղ	թա	նա	կի	 բա	վա	րար	
պա	շար	չու	ներ։	Լա	վա	գույն,	բայց	ներ	կա	իշ	խա	նութ	յան	օ	րոք	լիո	վին	
ա	նե	րե	ւա	կա	յե	լի	 լու	ծու	մը	 կան	խար	գե	լիչ	 հար	ձա	կո	ղա	կան	 պա	տե-
րազ	մով	 հա	կա	ռա	կոր	դի	 ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	 ող	նա	շա	րը	 կոտ	րելն	
էր՝	Ադր	բե	ջա	նը	վերջ	նա	կան	ռազ	մա	կան	պար	տութ	յան	մատ	նե	լուն	եւ	
Կուր	գե	տով	ՀՀ	պե	տա	կան	սահ	մա	նը	հաս	տա	տե	լուն	միտ	ված	ռազ-
մա	վա	րութ	յան	կեն	սա	գործ	մամբ։	Սա	կայն,	քա	նի	դեռ	Ե	րե	ւա	նում	ազ-
գա	յին-պե	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յուն	 ու	 ինք	նիշ	խա	նութ	յուն	 տա	կա	վին	
չեն	հաս	տատ	ված,	մենք,	ի	մե	ծա	գույն	ցավ	բո	լո	րիս,	գործ	նա	կա	նում	
կա	րող	ենք	քննար	կել	միայն	ժա	մա	նակ	շա	հող	ինչ-ինչ	մաս	նա	կի	լու-
ծում	 եր։	Այս	 լու	ծում	 երն	ար	տա	քին	ճա	կա	տում	պետք	է	հե	տապն-
դեն	միայն	մեկ	մի	ջանկ	յալ	նպա	տակ՝	ժա	մա	նա	կա	վո	րա	պես	հետ	շրջել	
Հա	յաս	տա	նի	հա	մար	ի	սկզբա	նե	փա	կու	ղա	յին	հյու	ծող	պա	տե	րազ	մի	
տրա	մա	բա	նութ	յու	նը19:

Ապ րիլ յան քա ռօր յա պա տե րազ մը

Ապ	րի	լի	 1-ի	 լույս	 2-ի	 գի	շե	րը	 սկիզբ	ա	ռած	 ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րը,	
որ	քան	 անս	պա	սե	լի	 էին	 զուտ	 օ	րա	ցու	ցա	յին	 ժա	մա	նա	կագ	րութ	յան	
տե	սանկ	յու	նից,	նույն	քան	կան	խա	տե	սե	լի	էին՝	որ	պես	նա	խորդ	տա	րի-
նե	րին	 ըն	թա	ցած	 ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	 զար	գա	ցում	 ե	րի	 տրա	մա	բա-
նա	կան	հե	տե	ւանք։	Գ	րե	թե	տա	րա	կու	սանք	չի	հա	րու	ցում,	որ	հա	մաշ-
խար	հա	յին	 ու	ժի	 կենտ	րոն	նե	րը	տեղ	յակ	 էին	 սպաս	վե	լիք	 ռազ	մա	կան	
գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	 մա	սին։	 Փաս	տաթղ	թա	վոր	ված	 ա	պա	ցույց	նե	րի	
հայ	թայթ	ման	 անհ	նա	րի	նութ	յու	նը	 միշտ	 նմա	նօ	րի	նակ	 պնդում	 ե	րը	
պա	հե	լու	է	թեա	կա	նութ	յան	տի	րույ	թում,	թե	պետ	հայտ	նի	մե	թո	դա	բա-
նութ	յան	տե	սանկ	յու	նից՝	ներ	քին	կուռ	տրա	մա	բա	նութ	յուն	եւ	պատ	ճա-
ռա	հե	տե	ւան	քա	յին	ա	մուր	կապ	ու	նե	ցող	ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րի	շղթա-
ներն	ինք	նին	կա	րող	են	տե	ղե	կաց	վա	ծութ	յան	կամ	լռել	յայն	ներգ	րավ-
վա	ծութ	յան	 վե	րա	բեր	յալ	 բա	վա	րար	 ա	պա	ցույց	 հա	մար	վել։	 Աս	վա	ծը	
վե	րա	բե	րում	 է	 նաեւ	 ՀՀ	 նա	խա	գա	հի	 ա	թո	ռը	 զբա	ղեց	նող	 ան	ձին	 եւ	
նրա	ա	ռա	վել	մտեր	միկ	նեղ	շրջա	նա	պա	տին20:	Մի	բան,	այ	նո	ւա	մե	նայ-

19	 «Ադրբեջանին	խիստ	պատիժ	պետք	է	հասցնել,	նույնիսկ	սահմանամերձ	
գյուղերը	ոչնչացնել»,	http://galatv.am/hy/news/869586908490/։	
20	 Հնարավոր	պետական	դավաճանության	մասին	չճշտված	եւ	մասնակիորեն	
ենթադրելի	վարկածներին	մենք	կանդրադառնանք	ստորեւ։	
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նիվ,	ակն	հայտ	է`	հայ	կա	կան	Զին	ված	ու	ժե	րը	չեն	գտնվել	մար	տա	կան	
պատ	շաճ	պատ	րաստ	վա	ծութ	յան	վի	ճա	կում21:
Ռազ	մա	կան	փոր	ձա	գետ	նե	րի	մե	ծա	մաս	նութ	յան	կար	ծի	քով՝	Ադր	բե-
ջա	նը	 ան	մի	ջա	կան	 եւ	 վերջ	նա	կա	նա	պես	 հստա	կեց	ված	 նպա	տակ	 չի	
ու	նե	ցել	սկսե	լու	լայ	նա	ծա	վալ	պա	տե	րազմ։	Ա	մե	նայն	հա	վա	նա	կա	նութ-
յամբ,	Բա	քուն	ձգտում	էր	ո	րոշ՝	հայ	կա	կան	կող	մի	հա	մար	ա	ռա	վել	խո-
ցե	լի	կամ	ադր	բե	ջա	նա	կան	հրա	մա	նա	տա	րութ	յան	հա	մար	ա	մե	նաանձ-
կա	լի	դիր	քե	րի	գրավ	մամբ	ու	տե	ղայ	նա	կան	խո	րութ	յան	ա	ռաջ	խա	ղաց-
մամբ	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նին	 հա	մա	կար	գա	յին	խու	ճա	պի	 մատ	նել	
եւ	 հա	մա	պար	փակ	պա	տե	րազ	մի	 սպառ	նա	լի	քի	 ներ	քո	 կոր	զել	առ	կա	
բա	նակ	ցա	յին	կար	գա	վոր	ման	փա	թե	թով	նա	խա	տես	վող	տա	րած	քա	յին	
զի	ջում	 եր։
Ինչ	պես	ար	դեն	նշվել	է,	տե	ղա	յին	նշա	նա	կութ	յան	մար	տե	րում	հայ-
կա	կան	 կող	մի	 սպաս	ված	 ան	հա	ջո	ղութ	յուն	նե	րը,	 տա	րած	քա	յին	 ու	
մարդ	կա	յին	կո	րուստ	նե	րը	պետք	է	«հա	մո	զեին»	հայ	հան	րութ	յա	նը,	որ	
միա	կող	մա	նի	տա	րած	քա	յին	զի	ջում	 երն	ան	խու	սա	փե	լի	են	եւ	այ	լընտ-
րանք	 չու	նեն։	 Պե	տա	կան	 դա	վա	ճա	նութ	յան	 շրջա	նառ	վող	 վար	կա	ծի	
հա	մա	ձայն՝	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նը	պետք	է	անհ	րա	ժեշտ	նա	խա	պայ-
ման	ներ	ստեղ	ծեր	ադր	բե	ջա	նա	կան	բա	նա	կի	վե	րոնշ	յալ	տե	ղայ	նա	կան	
հա	ջո	ղութ	յուն	նե	րը	 խթա	նե	լու	 հա	մար,	 որ	պես	զի	 այս	 ճա	նա	պար	հով	
կա	րո	ղա	նար	իր	իսկ	ազ	գա	յին	հան	րութ	յան	առ	ջեւ	ար	դա	րաց	նել	հա-
մաշ	խար	հա	յին	ու	ժի	կենտ	րոն	նե	րին	տա	րած	քա	յին	զի	ջում	 ե	րը	կա	տա-
րե	լու	բազ	միցս	կրկնված	խոս	տու	մը22:	Բա	ցի	դրա	նից,	են	թադր	վում	էր,	

21	 Այս	հոդվածի	համատեքստում	հեղինակը	գիտակցաբար	զերծ	է	մալու	
վերջինիս՝	որպես	տեղաբնակի,	անձամբ	կամ	ի	մոտո	հայտնի	թերացումերի	
եւ	անպատասխանատու	վարքագծի	բազմաթիվ	դրվագները	հրապարակելուց։	
Ցավոք,	թույլ	տված	«թերացումերի»	համար	պատասխանատուները	
հազիվ	թե	ուրվագծվող	ապագայում	կրեն	պատշաճ	քրեաիրավական	
պատասխանատվություն,	թեեւ	խիստ	անբավարար	չափով	որոշ	առավել	
անհանդուրժելի	երեւույթները	մասամբ	շտկվել	են,	մասնավորապես՝	
առաջնագծում	նվազագույն	անհրաժեշտ	քանակի	զինամթերքի	եւ	թշնամու	
տեղաշարժի	տեսողական	վերահսկողության	սարքավորումերի	ապահովման	
տեսանկյունից։
22	 «Տեսանյութը	եւս	մեկ	անգամ	մտածելու	առիթ	է	տալիս,	որ	ապրիլյան	
պատերազմը	պայմանավորվածությունների	արդյունք	էր»,	http://galatv.am/hy/
news/153605/,	«Ժիրայր	Սեֆիլյան.	Հայրենի	հողի	եւ	պետության	տարածքի	ամեն	
կտորը	ռազմավարական	նշանակություն	ունի»,	http://www.aniarc.am/2016/05/19/
sefilian-gala-interview-talish-lele-tepe/,	«Որտեղի՞ց	Անդրիաս	Ղուկասյանին	
աղմկահարույց	տեսանյութը»,	http://www.aravot.am/2016/06/15/704114/	եւ	http://
www.aravot.am/2016/06/15/704114/,	«Դավաճանություն.	Ովքե՞ր	եւ	ու՞մ	հրամանով	
են	պատերազմից	առաջ	տարել	հայկական	հենակետերի	զենքերը»,	http://politik.am/
դավաճանություն-ովքե։	Տես	նաեւ՝	Զինվորների	80	տոկոսը	ապրիլի	1-2-ի	գիշերն	
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որ	սույն	 կար	ճա	ժամ	կետ	եւ	Բաք	վի	հա	մար	տե	ղայ	նա	բար	հա	ջո	ղակ	
պա	տե	րազ	մի	 ա	վար	տին	 Ադր	բե	ջա	նի	 օգ	տին	 կա	տար	վե	լիք	 տա	րած-
քա	յին	հանձ	նում	 ե	րը	պետք	է	ի	րա	կա	նաց	վեին	այդ	նպա	տա	կով	Ար-
ցախ	մուտք	գոր	ծե	լիք	ռու	սաս	տան	ցի	«խա	ղա	ղա	պահ	նե	րի»	ան	մի	ջա-
կան	վե	րա	դի	տող	մաս	նակ	ցութ	յամբ։
Այ	սու	հան	դերձ`	 վե	րոնշ	յա	լից	 չի	 բխում,	 որ	 ապ	րի	լին	 Հա	յաս	տա	նը	
վե	րա	հաս	ան	մի	ջա	կա	նութ	յամբ	կանգ	նած	չէր	հա	մա	պար	փակ	լայ	նա-
ծա	վալ	 պա	տե	րազ	մի	 լրջա	գույն	 սպառ	նա	լի	քի	 առ	ջեւ։	 Ա	ռա	վել	 քան	
հա	վա	նա	կան	է,	որ	ապ	րի	լի	2-ից	սկսված	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րում	Ադր-
բե	ջա	նը	փոր	ձար	կել	է	 յու	րօ	րի	նակ	ռազ	մա	վա	րութ	յուն.	նախ՝	սկսե	լով	
տե	ղայ	նա	կան	 բնույ	թի	 հե	տա	խու	զա	խա	փա	նա	րար	 հար	ձա	կո	ղա	կան	
ներ	թա	փան	ցում	 են	թադ	րող	 ռազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	ներ՝	 Բա	քուն	
գործ	նա	կա	նում	 ստու	գում	 էր	 Հա	յաս	տա	նի	 զին	ված	 ու	ժե	րի	 մար	տա-
կան	պատ	րաս	տութ	յու	նը,	պաշտ	պա	նա	կան	հա	մա	կար	գի	ճգնա	ժա	մա-
յին	արդ	յու	նա	վե	տութ	յու	նը	եւ	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նի	քա	ղա	քա	կան	
ու	դի	վա	նա	գի	տա	կան	հա	մար	ձա	կութ	յան	աս	տի	ճա	նը։	Ե	թե	Բաք	վի	եւ	
ար	տա	քին	 ու	ժի	 կենտ	րոն	նե	րի	 կան	խա	տե	սում	 երն	 ու	 սպա	սե	լիք	նե-
րը	ողջ	ծա	վա	լով	ի	րա	կա	նութ	յուն	դառ	նա	յին	եւ	հան	կար	ծա	կի	հուժ	կու	
հար	ձակ	ման	են	թարկ	ված	հայ	կա	կան	ա	ռա	ջա	պահ	ստո	րա	բա	ժա	նում-
ներն	ի	զո	րու	չլի	նեին	արդ	յու	նա	վետ	պաշտ	պա	նա	կան	մար	տեր	մղել	ու	
սկսեին	ան	կա	նոն	նա	հանջ,	ա	պա	որ	պես	տե	ղայ	նա	կան	սկսված	պա-
տե	րազ	մը	ա	րա	գո	րեն	կվե	րա	ճեր	հա	մա	պար	փակ	«բլիցկ	րիգ»-ի	փոր	ձի։
Հա	մաշ	խար	հա	յին	 պատ	մութ	յունն	 ա	ներկ	բա	յո	րեն	 վկա	յում	 է,	 որ	
«պայ	մա	նա	վոր	ված	 պա	տե	րազմ	 ե	րը»	 եր	բեք	 չեն	 ըն	թա	նում	 հա	կա-
մար	տող	կող	մե	րի	քա	ղա	քա	կան	ու	ռազ	մա	կան	ղե	կա	վա	րութ	յան	մի	ջեւ	
(եր	րորդ	շա	հագր	գիռ	կող	մե	րի	միջ	նորդ	մաս	նակ	ցութ	յամբ	կամ	բա	ցա-
կա	յութ	յամբ)	նա	խա	պես	ձեռք	բեր	ված	փակ	գաղտ	նի	պայ	մա	նա	վոր-
վա	ծութ	յուն	նե	րի	շրջնա	կում։	Ե	թե	քա	ռօր	յա	պա	տե	րազ	մի	ա	ռա	ջին	ժա-
մե	րին	անհ	րա	ժեշտ	զի	նամ	թեր	քով	չա	պա	հով	ված	եւ	անս	պա	սե	լի	բաց	
ճա	կա	տա	յին	հար	ձակ	ման	են	թարկ	ված	ա	ռա	ջա	պահ	դիր	քե	րի	շար	քա-
յին	նե	րը	եւ	կրտսեր	ու	մի	ջին	սպա	յա	կան	անձ	նա	կազ	մը	չցու	ցա	բե	րեին	
ա	նօ	րի	նակ	եւ	անխ	տիր	բո	լոր	դե	րա	կա	տար	նե	րի	հա	մար	անս	պա	սե	լի	
սխրանք	 ու	 դի	մադ	րութ	յուն,	ա	պա	 հաշ	ված	ժա	մե	րի	 ըն	թաց	քում	 որ-
պես	տե	ղայ	նա	կան	սկսված	պա	տե	րազ	մը	հաս	տա	տա	պես	կվե	րա	ճեր	
լայ	նա	ծա	վալ	«բլիցկ	րիգ»-ի։	Ա	մե	նա	թեժ	քա	ռօր	յա	մար	տե	րից	հե	տո	մի	
շարք	ար	տա	քին	փոր	ձա	գի	տա	կան	շրջա	նակ	ներ	ընդգծ	ված	զար	ման-
քով	խոս	տո	վա	նել	են,	որ	ի	րենց	հա	մար	բո	լո	րո	վին	անս	պա	սե	լի	էր	հա-
է	զոհվել	խրամատներում.	Մանվել	Սարգսյան,	http://www.aniarc.am/2016/06/16/
manvel-sargsyan-april-1-2-victims/։
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յոց	 բա	նա	կի	 դաշ	տա	յին	 ստո	րա	բա	ժա	նում	 ե	րի	 զին	վո	րա	կա	նութ	յան	
դրսե	ւո	րած	ա	րիութ	յու	նը։
Վե	րոնշ	յա	լի	լույ	սի	ներ	քո	կա	րե	լի	է	հաս	տա	տա	պես	պնդել,	որ	մաս-
նա	վո	րա	բար	Բաք	վի	եւ	Կ	րեմ	լի	ոչ	հա	յան	պաստ	ծրագ	րե	րի	ի	րա	կա	նա-
ցու	մը	նա	խե	ւա	ռաջ	կանխ	վել	 է	հենց	ճա	կա	տում	կանգ	նած	հայ	զին-
վո	րա	կա	նութ	յան	«չհաշ	վարկ	ված»	խի	զա	խութ	յան	շնոր	հիվ։	Ի	հե	ճուկս	
նա	խորդ	տա	րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	Ռու	սաս	տա	նի	կող	մից	Ադր	բե	ջա	նին	
մի	քա	նի	մի	լիարդ	դո	լա	րի	հաս	նող	հար	ձա	կո	ղա	կան	սպա	ռա	զի	նութ-
յուն	ներ	մա	տա	կա	րա	րե	լու	եւ	ապ	րիլ	յան	հար	ձա	կու	մը	առն	վազն	ա	նուղ-
ղա	կիո	րեն	խրա	խու	սե	լու	հան	գա	ման	քի՝	ծա	վալ	ված	ռազ	մա	կան	գոր-
ծո	ղութ	յուն	նե	րի	ըն	թաց	քը	ցույց	տվեց,	որ	Ադր	բե	ջանն	այ	սօր	էլ	չու	նի	
ինք	նու	րույ	նա	բար	կարճ	ու	հաղ	թա	կան	ռազ	մար	շա	վով	Հա	յաս	տա	նին	
պար	տութ	յան	մատ	նե	լու	եւ	«իր	տա	րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա	նութ	յու	նը	
վե	րա	կանգ	նե	լու»	կա	րո	ղութ	յուն։
Ե՛վ	Ադր	բե	ջա	նի,	ե՛ւ	ար	տա	քին	ու	ժի	կենտ	րոն	նե	րի	հա	մոզ	մամբ`	եր-
կու	տաս	նամ	յակ	տե	ւող	քա	ղա	քա	կան-սո	ցիա	լա	կան	ա	նար	դա	րութ	յու-
նից	 բա	րո	յալք	ված	 կամ	 պար	զա	պես	 դառ	նա	ցած	 հայ	 հան	րութ	յու	նը	
չպետք	է	դրսե	ւո	րեր	հա	մընդ	հա	նուր	պատ	րաս	տա	կա	մութ	յուն	երկ	րորդ	
ան	գամ	եւս	հան	րո	վի	լծվե	լու	երկ	րի	պաշտ	պա	նութ	յան	մար	տե	րին։	Այդ	
իսկ	պատ	ճա	ռով	հա	յոց	ազ	գա	յին-հա	սա	րա	կա	կան	կյան	քի	նրբութ	յուն-
նե	րը	 չճա	նա	չող	շրջա	նակ	նե	րի	հա	մար	բո	լո	րո	վին	անս	պա	սե	լի	եւ	մե-
ծա	պես	ա	նակն	կալ	էր	ապ	րիլ	յան	մար	տե	րի	ա	ռա	ջին	իսկ	օր	վա	նից	Հա-
յաս	տա	նից	եւ	Սփ	յուռ	քից	մեծ	թվով	զին	վո	րագր	ված	կա	մա	վո	րութ	յան	
ե	րե	ւույ	թը23:	 Բ	նա	կան	 է,	 որ	 կա	մա	վոր	 զին	վո	րագր	ման	 գոր	ծըն	թա	ցը	
հա	յոց	 պե	տա	կան	 հա	մա	կար	գի	 ներ	կա	յիս	 խղճուկ	 կա	ցութ	յան	 պայ-
ման	նե	րում	պետք	 է	աչ	քի	 ընկ	ներ	մի	 շարք	ան	կա	նոն՝	 ոչ	 բա	վա	րար	
կեր	պով	կազ	մա	կերպ	ված	եւ	տեղ-տեղ	մին	չեւ	իսկ	մեր	ժե	լի	դրվագ	նե-
րով։	Հատ	կա	պես	կա	ղում	էր	զին	կո	մի	սա	րիատ	նե	րի	աշ	խա	տան	քը,	ո	րը	
բա	ցատր	վում	է	արդ	յու	նա	վետ	պաշտ	պա	նա	կան	հա	յե	ցա	կար	գի	փաս-
տա	ցի	բա	ցա	կա	յութ	յամբ	եւ	մո	բի	լի	զա	ցիոն	մե	խա	նիզմ	 ե	րի	ա	ռար	կա-
յա	կան	չմշակ	վա	ծութ	յամբ։
Այ	սու	հան	դերձ,	 Ար	ցախ	 ժա	մա	նած	 բազ	մա	հա	զար	 կա	մա	վոր	ներն	
ինք	նա	բե	րա	բար	լու	ծել	են	բազ	մա	թիվ	եւ	ոչ	միայն	ռազ	մա	կան	բնույ-
թի	խնդիր	ներ։	Նախ՝	ի	հե	ճուկս	Ար	ցա	խի	«ան	կա	խութ	յան»	ա	պաշ	նորհ	
բե	մադ	րու	մից	ա	ռա	ջա	ցած	 նե	րազ	գա	յին	թվաց	յալ	 երկ	պա	ռա	կութ	յան	
պատ	րան	քի՝	 ար	տա	քին	 ու	ժե	րին	 եւ	 ներ	քին	 տա	րա	կուս	յալ	նե	րին	 ի	
ցույց	վերս	տին	հաս	տատ	վել	է,	որ	ճգնա	ժա	մա	յին	պա	հե	րին	հա	յաս	տա-
23	 Գրիգորյան	Ա․,	«Ապրիլյան	պատերազմ.	երկրորդ	շանս»,	http://www.
mediamax.am/am/news/second_chance/17719/։
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նաբ	նակ	հա	յութ	յունն	ու	նակ	է	ինք	նա	կազ	մա	կերպ	վել`	երկ	րի	արդ	յու-
նա	վետ	պաշտ	պա	նութ	յան	գերխն	դի	րը	ան	գամ	ա	պա	պե	տա	կան	վար-
չա	կար	գի	իշ	խա	նութ	յան	օ	րոք	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	հա	մար։	Ու	շագ	րավ	էր	
նաեւ	սփյուռք	յան	հա	մայնք	նե	րի	չու	շա	ցած	ար	ձա	գան	քը,	որն	ար	տա-
հայտ	վել	է	նյու	թա	կան	ա	ջակ	ցութ	յան	խո	ղո	վակ	նե	րի	գոր	ծարկ	մամբ	եւ	
ո	րոշ	քա	նա	կի	կա	մա	վոր	նե	րի	ժա	ման	մամբ։
Հա	մա	կար	գա	յին	 հար	թութ	յան	 վրա	 ապ	րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մը	 եւ	
նրան	հա	ջոր	դած	ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծը	հաս	տա	տել	են	այն	ակ	նե	րեւ	
ի	րո	ղութ	յու	նը,	որ	ան	բա	վա	րար	պե	տա	կան-ազ	գա	յին	ինք	նիշ	խա	նութ-
յան	պայ	ման	նե	րում	պար	զա	պես	անհ	նար	է	վա	րել	ազ	գա	յին	պե	տա	կա-
նութ	յան	շա	հե	րից	բխող	ար	տա	քին	ու	ներ	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	եւ	
երկ	րի	պաշտ	պա	նու	նա	կութ	յան	ամ	րապնդ	մա	նը	միտ	ված	գոր	ծո	ղութ-
յուն	ներ։	Տո	ղե	րիս	հե	ղի	նա	կը	դե	ռեւս	2009	թվա	կա	նից	պար	բե	րա	բար	
նշում	էր,	որ	Ադր	բե	ջա	նի	սան	ձա	զեր	ծած	նոր	հար	ձա	կո	ղա	կան	պա	տե-
րազ	մի	դեպ	քում	ա	մե	նա	լուրջ	խնդիրն	ու	սպառ	նա	լի	քը	 լի	նե	լու	են	ոչ	
թե	 հա	կա	ռա	կոր	դի	 ցե	ղաս	պա	նա	կան	 «բլիցկ	րիգ»-ի	տա	պա	լու	մը,	այլ	
ար	տա	քին	մի	ջամ	տութ	յամբ	պատ	ժիչ	հա	մա	չափ	հա	կա	հար	ված	հասց-
նե	լու	հրա	մա	յա	կա	նի	կա	սե	ցու	մը24:
Այդ	 հա	մոզ	մուն	քը	 վե	րա	բե	րում	 էր	 ապ	րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մով	 հաս-
տատ	ված	այն	ի	րո	ղութ	յա	նը,	որ	այն	պա	հին,	երբ	Բաք	վին	ու	հա	մաշ-
խար	հա	յին	ու	ժի	կենտ	րոն	նե	րին	պարզ	դառ	նա,	որ	ադր	բե	ջա	նա	կան	բա-
նա	կը	հա	սել	է	իր	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րի	ա	ռա	վե	լա	գույ	նին,	ո	րին	պետք	
է	 հա	ջոր	դի	 հայ	կա	կան	 ու	ժե	րի	պատ	ժիչ	 հա	կա	հար	վա	ծը,	 շա	հագր	գիռ	
գեր	տե	րութ	յուն	նե	րը`	 քա	ջա	տեղ	յակ	 լի	նե	լով	 պաշ	տո	նա	կան	 Ե	րե	ւա	նի	
հա	մայն	 թշվա	ռութ	յա	նը,	 վեր	ջի	նիս	 նկատ	մամբ	 սկսե	լու	 են	 ճնշում	 եր	
գոր	ծադ	րել՝	հայ	կա	կան	կող	մի	պատ	ժիչ	հա	կա	հար	վածն	ա	մեն	հնա	րա-
վոր	ե	ղա	նա	կով	նվա	զեց	նե	լու	կամ	իս	պառ	բա	ցա	ռե	լու	նպա	տա	կով։
Այս	պի	սով՝	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	ե	կավ	հաս	տա	տե	լու	տա	րի	ներ	
ա	ռաջ	իմ	ար	տա	հայ	տած	մտա	վա	խութ	յուն	նե	րի	իս	կութ	յու	նը։	Մոս	կով-
յան	«	Տիզ	բոն»	կանչ	ված	շտա	բի	պետ	Յու	րի	Խա	չա	տու	րո	վը	հա	մար	յա	
բա	ցա	հայտ	գոր	ծա	կա	լա	կան	հպա	տա	կութ	յամբ	հա	մա	ձայ	նեց	ստանձ-
նել	 ռազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րը	 դա	դա	րեց	նե	լու	 եւ	 ադր	բե	ջա	նա-
կան	 հար	ձակ	ման	 ա	ռա	ջին	 ժա	մե	րին	 գրավ	ված	 մի	 շարք	 կա	րե	ւոր	
դիր	քե	րի	վե	րա	դար	ձը	կան	խող	պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յունն	ի	կա	տար	
ա	ծե	լու	 պա	տաս	խա	նատ	վութ	յու	նը։	 Այդ	 իսկ	 պատ	ճա	ռով	 բա	նա	կի	
դաշ	տա	յին	հրա	մա	նա	տա	րութ	յու	նը	պետք	է	քաջ	գի	տակ	ցի	Ադր	բե	ջա-

24	 “Агдамизация	-	как	неизбежный	финал	любой	азербайджанской	
агрессии”,	2009,	http://armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=34554&Sectio
nID=0&RegionID=0&Date=11/13/2010&PagePosition=1:
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նին	պատ	ժիչ	հա	կա	հար	ված	չհասց	նե	լուց	բխող	բո	լոր	վատ	թա	րա	գույն	
հե	տե	ւանք	նե	րի	ան	մի	ջա	կան	ազ	դե	ցութ	յու	նը	 երկ	րի	 ճա	կա	տագ	րի	 ու	
ի	րենց	 իսկ	 վրա՝	 նրանց	 հե	տայ	սու	պատ	րաստ	դարձ	նե	լով	պատ	շաճ	
ինք	նիշ	խան	 կամք	 դրսե	ւո	րե	լու	 եւ	 ան	խու	սա	փե	լիո	րեն	 անհ	րա	ժեշտ	
բախ	տո	րոշ	 ո	րո	շում	 եր	կա	յաց	նե	լու՝	 ի	 հե	ճուկս	եւ	 ի	 հա	կա	դար	ձութ-
յուն	Ե	րե	ւա	նից	ստաց	վող	կա	պի	տու	լա	ցիոն	հրա	հանգ	նե	րի։
Աս	վել	 է,	 որ	 ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	 պա	տե	րազ	մի	 սան	ձա	զերծ	մամբ	
Բաք	վի	 հե	տապն	դած	 նվա	զա	գույն	 նպա	տա	կը	 քար	տե	զի	 վրա	 աչ	քի	
հա	մար	նկա	տե	լի	տե	ղայ	նա	կան	ա	ռաջ	խա	ղա	ցում	ա	պա	հո	վելն	էր։	Հե-
տե	ւա	բար,	 հայ	կա	կան	 կող	մի	պատ	ժիչ	պա	տաս	խան	 գոր	ծո	ղութ	յուն-
նե	րի	նվա	զա	գույն	հնա	րա	վոր	ծա	վա	լը,	իր	հեր	թին,	պետք	է	նե	րա	ռեր	
Թար	թառ	քա	ղա	քի	«աղ	դա	մա	ցու	մը»	եւ	հա	րա	վում	հայ	կա	կան	դիր	քե-
րի	բնա	կա	նոն	եզ	րագ	ծի	ամ	բող	ջա	ցու	մը՝	Հո	րա	դիզ	կա	յա	րա	նի	ու	հա-
մա	նուն	ամ	բար	տա	կի	վրա	1994թ․	սկզբ	նե	րից	ընդ	հատ	ված	վե	րահս-
կո	ղութ	յան	վե	րա	հաս	տատ	մամբ25:	Հիշ	յալ	քայ	լե	րը	թույլ	կտա	յին․
•	 Շր	ջել	 Հա	յաս	տա	նի	 դեմ	 վար	վող	 եւ	 հայ	կա	կան	 կող	մի	 հա	մար	
միան	գա	մայն	 փա	կու	ղա	յին՝	 հյու	ծող	 պա	տե	րազ	մի	 տրա	մա	բա-
նութ	յունն	ու	ըն	թաց	քը	եւ	ժա	մա	նակ	շա	հել,

•	 Ս	թա	փեց	նող	պատ	շաճ	ազ	դե	ցութ	յուն	գոր	ծել՝	Բաք	վի	իշ	խա	նութ-
յուն	նե	րի	եւ	Ադր	բե	ջա	նի	բնակ	չութ	յան	«ռե	ւան	շիս	տա	կան»	մո	լա-
գա	րութ	յու	նը	զսպե	լու	հա	մար,

•	 Ըն	դու	նե	լի	 չա	փով	 ա	պա	հո	վել	 Մար	տա	կեր	տի	 սահ	մա	նա	մերձ	
հատ	վա	ծի	 բնա	կա	վայ	րե	րի	անվ	տան	գութ	յու	նը՝	 այն	տեղ	 բնա	կա-
նոն	քա	ղա	քա	ցիա	կան	կյան	քը	վե	րա	կանգ	նե	լու	հա	մար,

•	 Դա	դա	րեց	նել	 հո	րա	դի	զա	մերձ	 ջրամ	բա	րի	ամ	բար	տա	կով՝	 Ա	րաք-
սի	ի	րա	նա	պատ	կան	ա	փով	Բա	քու-	Նա	խի	ջե	ւան	եր	թե	ւե	կութ	յու	նը,	
ո	րի	շնոր	հիվ	գո	նե	միջ	նա	ժամ	կետ	կտրված	քով	էա	պես	խա	թար-
վե	լու	էր	Բա	քու-	Նա	խի	ջե	ւան	հա	ղոր	դակ	ցա	յին	տե	ղա	շար	ժը,

•	 Զ	գա	լիո	րեն	վե	րա	կանգ	նել	տա	րա	ծաշր	ջա	նում	Հա	յաս	տա	նի	ինք-
նու	րույն	քայ	լե	րին	ըն	դու	նակ	ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	գոր	ծոն	լի	նե	լը,	
որն	էա	պես	սա	սան	ված	է	1994	թվա	կա	նից	ի	վեր	երկ	րի	ծայ	րաս-
տի	ճան	ա	պաշ	նորհ	կա	ռա	վար	ման	հե	տե	ւան	քով։
	Կա	րիք	չկա	ա	սե	լու,	որ	վե	րո	հիշ	յալ	վճռա	կան	քայ	լեր	են	թադ	րող	կե-
տե	րից	ոչ	մե	կը,	բնա	կա	նա	բար,	չի	ի	րա	կա	նաց	վել26:
25	 «Հորադիզ	կայարանն	ու	ջրամբարի	ամբարտակը	պետք	է	հետ	բերվեն.	
արցախցի	քաղաքագետն	առաջարկում	է	չսպասել	Ադրբեջանի	կողմից	ագրեսիայի	
վերսկսմանը»,	http://galatv.am/hy/your-voice/147575/։	
26	 «Մենք	պարտավոր	ենք	եւ	միանգամայն	ի	վիճակի	ենք	Ադրբեջանին	
հասցնել	«համաչափ»	ռազմական	պատիժ»,	http://galatv.am/hy/news/144864/,	
«Պատերազմը	տարիներով	հետաձգելու	միակ	ճանապարհը	մեկ	տասնյակից	ոչ	
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Ապ րի լից հե տո․ չսեր տած դա սեր

Ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	յից	ան	մի	ջա	պես	 հե	տո	 Ին	ֆոր	մա	ցիոն	տեխ	նո-
լո	գիա	նե	րի	ձեռ	նար	կութ	յուն	նե	րի	միութ	յան	(ԻՏՁՄ)	նա	խա	գահ,	գիտ-
նա	կան	եւ	հա	սա	րա	կա	կան	գոր	ծիչ	Կա	րեն	Վար	դան	յա	նը	կա	տա	րել	է	
մի	շարք	հրա	պա	րա	կա	յին	բա	ցա	հայ	տում	 եր,	ո	րոն	ցում	բաց	մե	ղադ-
րանք	ներ	են	հնչել	Պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րա	րութ	յան	ռազ	մա	տեխ-
նի	կա	կան	 ո	լոր	տի	մի	 շարք	 պա	տաս	խա	նա	տու	նե	րի	 հաս	ցեին27:	 Այդ	
պաշ	տոն	յա	նե	րը	մե	ղադր	վում	էին	ոչ	միայն	ա	նար	հես	տա	վար	ժութ	յան,	
կո	ռուպ	ցիոն	 գոր	ծարք	նե	րի	մեջ	թա	թախ	ված	 լի	նե	լու,	այ	լեւ	 բա	նա	կի	
ռազ	մա	տեխ	նի	կա	կան	 ո	լոր	տի	 զար	գա	ցու	մը	 մի	տում	 ա	վոր	 նեն	գա-
դու	լի	 (սա	բո	տաժ)	 են	թար	կե	լու	 մեջ28:	 Հ	րա	պա	րակ	ված	 դրվագ	ներն	
այն	քան	դա	տա	պար	տե	լի	էին,	որ	հան	րութ	յան	հա	մընդ	հա	նուր	վրդով-
մուն	քի	պատ	ճա	ռով	ՀՀ	նա	խա	գահ	ներ	կա	յա	ցող	ան	ձը	խե	լամ	տո	րեն	
նա	խընտ	րել	 է	պաշ	տո	նանկ	ա	նել	մի	քա	նի	ա	ռա	վել	մեր	ժե	լի	 դեմ	քե-
րի29:	Տվ	յալ	պաշ	տո	նան	կութ	յուն	նե	րը,	բնա	կա	նա	բար,	ըստ	էութ	յան,	ոչ	
մի	կա	ռուց	ված	քա	յին	գերխն	դիր	չեն	կար	գա	վո	րել։	Սա	կայն	ապ	րիլ	յան	
ցնցում	 ե	րը,	ի	վեր	ջո,	նպաս	տել	են	բա	նա	կի	եւ	հա	սա	րա	կութ	յան	ին-
տե	լեկ	տո	ւալ-ին	ժե	նե	րա	կան	 շրջա	նակ	նե	րի	 մի	ջեւ	 արդ	յու	նա	վետ	 հա-
մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	 սաղ	մե	րի	ա	ռա	ջաց	մա	նը30:	 Մաս	նա	վո	րա	պես	 հի-
շա	տա	կե	լի	 է	ա	նօ	դա	չու	թռչող	սար	քե	րի	նա	խագծ	ման	եւ	փոր	ձա	ռա-
կան	ար	տադ	րութ	յան	աս	պա	րե	զը31:	
Ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	յից	 հե	տո	 զգա	լի	 բո	վան	դա	կա	յին	 փո	փո	խութ-
յուն	ներ	է	կրել	ար	ցախ	յան	հա	կա	մար	տութ	յան	կար	գա	վոր	ման	հռչա-

պակաս	ադրբեջանական	գյուղերի	ոչնչացում	է»,	http://galatv.am/hy/news/143870/։
27	 «Պաշտպանության	փոխնախարարը	«ջրել»	է	ՏՏ	ոլորտի	հետ	
համագործակցությունը.	Կարեն	Վարդանյան»,	http://newspress.am/archives/26638։
28	 «ՊՆ-ում	կան	մարդիկ,	ովքեր	թյուրիմացության	մեջ	են	գցել	պետության	
ղեկավարությանը»	http://analitik.am/news/view/293721#sthash.BLXQ8Apv.dpuf։
29	 «Կարեն	Վարդանյան․	ՊՆ	պաշտոնանկ	արված	ղեկավարներն	ամենից	
շատն	էին	կապված	տեխնոլոգիաների	կիրառման	հետ»,	http://www.nt.am/am/
news/220478/։	
30	 «Կադրային	փոփոխություններից	հետո	ՊՆ-ի	հետ	համագործակցությունն	
ավելի	արդյունավետ	է.	Կարեն	Վարդանյան»,	http://nyut.am/?p=129584&l=am,	
«Կարեն	Վարդանյան.	ՊՆ-ի	հետ	համագործակցությունն	ինտենսիվ	է»,	http://www.
aravot.am/2016/09/05/732205/։
31	 «Ապրիլյան	պատերազմը	մեզ	որոշակի	դասեր	տվեց.	Կարեն	Վարդանյան»,	
https://infoleader.am/blog/2016/09/30/ապրիլյան-պատերազմը-մեզ-որոշակի-
դասեր/#.WD_0QLhS2V4,	«ՊՆ-ում	աղմկոտ	պաշտոնանկություններից	հետո	ՏՏ	
ոլորտի	պատասխանատուները	լիահույս	են՝	համագործակցությունը	կկայանա»,	
http://www.1in.am/1906682.html։ 
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կագ	րա	յին	նպա	տա	կով	ԵԱՀԿ	ՄԽ	հո	վա	նու	ներ	քո	ծա	վալ	վող	բա	նակ-
ցա	յին	գոր	ծըն	թա	ցը32:	Այն	պես	չէ,	որ	փոխ	վել	է	գոր	ծըն	թա	ցի	հիմ	քում	
ըն	կած՝	միմ	յան	ցից	ա	ծանց	ված	եւ	այ	լե	ւայլ	պայ	մա	նա	կան	ա	նուն	նե	րով	
կոչ	վող	կար	գա	վոր	ման	փա	թեթ	նե	րի	էութ	յու	նը,	բայց	հատ	կա	պես	քա-
ռօր	յա	յին	 ան	մի	ջա	պես	 հա	ջոր	դած	 ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	 էա	պես	
փո	փոխ	վել	են	գործ	նա	կան	շեշ	տադ	րում	 երն	ու	շա	հագրգ	ռութ	յուն	նե-
րը։	Գլ	խա	վոր	քննարկ	վող	հարց	է	դար	ձել	ի	րադ	րութ	յան՝	նոր	պա	տե-
րազ	մին	 չգա	հա	վի	ժե	լու	 դի	պա	շա	րի	 կանխ	ման	 եւ	 հրա	դա	դա	րի	պայ-
մա	նա	կար	գի	խախտ	ման	մի	ջա	դե	պե	րի	 հե	տաքն	նութ	յան	մե	խա	նիզմ-
նե	րի	ներդ	րու	մը33:
Ապ	րիլ	յան	 քա	ռօր	յա	յի	 ռազ	մա	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	 ժա	մա	նակ	 եւ	
հատ	կա	պես	«խա	չա	տու	րով	յան»	զի	նա	դա	դա	րից	հե	տո,	ինչ	պես	եւ	են-
թադր	վում	 էր,	 նոր	 ուժգ	նութ	յամբ	 ծա	գեց	 Ար	ցախ	 «խա	ղա	ղա	պահ»	
օ	կու	պա	ցիոն	ստո	րա	բա	ժա	նում	 ե	րի	ներ	թա	փանց	ման	սպառ	նա	լի	քը34:	
Խոս	քը	նա	խե	ւա	ռաջ	հենց	ադր	բե	ջա	նա	կան	նոր	ագ	րե	սիա	յի	ա	նուղ	ղա-
կի	շա	հագր	գիռ	հո	վա	նա	վոր	ռու	սաս	տան	յան	զին	վո	րա	կան	ստո	րա	բա-
ժա	նում	 ե	րի	 մա	սին	 է35:	 Մի	 շարք	 հայ	 գոր	ծիչ	ներ	 եւ	փոր	ձա	գետ	ներ	
ոչ	միայն	ներ	կա	յաց	րել	են	Ար	ցա	խում	«խա	ղա	ղա	պահ»	զո	րա	միա	վո-
րում	 ե	րի	հայտն	վե	լուց	բխող	անվ	տան	գութ	յան	հիմ	 ա	րար	սպառ	նա-
լիք	նե	րը,	այ	լեւ	հան	րա	մատ	չե	լիո	րեն	բա	ցատ	րել	են	Ս	տե	փա	նա	կեր	տի	
մար	զա	յին	 ղե	կա	վա	րութ	յա	նը,	 որ	 օ	տար	 զի	նու	ժի	 ներ	թա	փանց	ման	
նկատ	մամբ	նվա	զա	գույն	թողտ	վա	կան	կամ	գո	նե	կրա	վո	րա	պես	չե	զոք	
վե	րա	բեր	մուն	քը	ոչ	միայն	հղի	է	վեր	ջին	նե	րիս	ան	խու	սա	փե	լի	փաս	տա-

32	 Բանակցային	գործընթացի	հետապրիլյան	առանձնահատկությունների	
մասին	տես՝	«Արցախյան	ճակատում	երրորդ	պատերազմ	անխուսափելի	է.	
Ալեքսանդր	Քանանյան»	http://www.1in.am/2036945.html։	
33	 Ջեյմս	Ուորլիք.	«Շարունակում	ենք	աջակցել	հետաքննության	ԵԱՀԿ	
մեխանիզմի	ձեւավորմանը»։	http://www.aravot.am/2016/11/07/824344/	,	
«Մենք	լիովին	աջակցում	ենք	Մինսկի	խմբի	նախաձեռնությանը՝	հետաքննել	
հրադադարի	խախտման	դեպքերը».	Գերմանիայի	դեսպան»,	http://www.aravot.
am/2016/01/27/651555/	,	«Զախարովա.	Բաքուն	դեմ	էր	ղարաբաղյան	գոտում	
միջադեպերի	հետաքննության	մեխանիզմին»,	http://newsroyal.com/view_post.
php?id=240015։	
34	 «Դրույթներ՝	օտարերկրյա	«խաղաղապահ»	օկուպացիոն	
ստորաբաժանումեր	Արցախ	մտցնելու	հնարավոր	ոտնձգությունը	
կանխարգելելու	վերաբերյալ»,	http://galatv.am/hy/your-voice/145002/։
35	 “Появление	хотя	бы	одного	миротворца	в	Арцахе	недопустимо”,	http://
armtoday.info/default.asp?Lang=_Ru&NewsID=145121,	«Արցախում	հայկական	
ուժերից	բացի,	այլ	ուժ	լինել	չի	կարող.	Հայկ	Խանումյանը	ԼՂ-ում	ռուս	
խաղաղապահներ	տեղակայվելու	մասին»,	http://www.tert.am/am/news/2015/12/12/
haykkhanumian/1872108։	
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ցի	իշ	խա	նազրկ	մամբ,	այ	լեւ	սպառ	նում	է	ի	րենց	իսկ	ֆի	զի	կա	կան	գո-
յութ	յա	նը36:	Ու	շագ	րավ	է,	որ	տո	ղե	րիս	հե	ղի	նա	կը	եւ	մի	քա	նի	այլ	փոր-
ձա	գետ	ներ	տա	րի	ներ	շա	րու	նակ`	որ	պես	«խա	ղա	ղա	րար»	օ	կու	պա	ցիոն	
զո	րա	միա	վո	րում	 ե	րի	ներ	թա	փանց	ման	են	թա	կա	ռուց	ված	քա	յին	հենք,	
հի	շա	տա	կում	էին	Ի	վան	յա	նի	(	Խո	ջա	լո	ւի)	օ	դա	նա	վա	կա	յա	նը37:	
Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մի	 օ	րե	րին	 եւ	 դրան	ան	մի	ջա	պես	 հա	ջոր	դած	
ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	ի	հայտ	էր	ե	կել	նմա	նօ	րի	նակ	ի	րա	վի	ճակ	նե-
րին	բնու	թագ	րա	կան՝	նա	խորդ	պա	տե	րազ	մի	բո	վով	ան	ցած	ան	վա	նի	

36	 «Խաղաղապահների»	թեմայով	եւս	մի	կարեւոր	նկատառում․	մարդը	
պիտի	առնվազն	կատարյալ	իդիոտ	լինի	չհասկանալու	համար,	որ	հայտնի	
երկրի	«խաղաղապահներն»	Արցախ	չեն	գալու	պատերազմը	կանխելու	կամ	
արցախաբնակ	ՀՀ	քաղաքացիների	անվտանգությունն	ապահովելու	համար։	
Նրանց	միակ	նպատակը	լինելու	է	Արցախի	տարածքում	հաստատել	ուղիղ	
զինվորական	կառավարում,	ինչպես՝	1988-1991	թթ․։	Անկախ	սկզբնափուլում	
հատուկ	ջոկատային	«խաղաղապահների»	թվաքանակի	նվազության,	նրանք	
առավելագույնս	շահագործելու	են	իրենց	գերտերության	ուժի	առջեւ	մեր	
բնակչության	թվացյալ	վախն	ու	անօգնականության	զգացումը։	Արցախում	
նրանց	միակ	«առաքելությունն»	է՝	երաշխավորել	ազատագրված	տարածքների	
անարգել	հանձնում	Ադրբեջանին։	Մուտք	գործելու	առաջին	իսկ	րոպեներից	
նրանց	թիվ	մեկ	մարտական	առաջադրանքը	լինելու	է	կոշտագույն	միջոցներով	
բոլորին՝	աշխարհին,	Երեւանին	եւ	արցախցիներիս	ցուցադրել,	թե	ով	է	
այդուհետ	իրավիճակի	միակ	տերը․․․	Երկուսուկես	տասնամյակ	ազգային	
կառավարման	ներքո	ապրած	Արցախում	դա,	ինչպես	ասացի,	հնարավոր	
է	միայն	կայծակնային	եւ	կոշտագույն	ուժային	քայլերով։	Աֆղանստանում՝	
Ամինի	ֆիզիկական	ոչնչացման	հայտնի	դրվագը՝	վկա։	Նույն	պետությունն	է	
եւ	նույն	հիմարկը․․․	Այսպիսով՝	ՀՀ	Արցախի	մարզի	քաղաքական	եւ	ուժային	
ոլորտների	պատասխանատուներ․	ձեր	ճակատագրի	մասով	ամենափոքրն	իսկ	
տարակուսանք	մի՛	փայփայեք։	Կայսրության	վերականգնման	«վեհագույն»	
նպատակի	ճանապարհին՝	անկախ	ձեր	նկատմամբ	ունեցած	«ամենաջերմ	
համակրանքից»	ձեզ	անպայման	զոհելու	են․	«Ничего	личного,	только	бизнесс»։	
«Խաղաղապահների»	անվամբ	«սպեցնազը»	նախ	գալու	է	հենց	ձեր	հետեւից,	
քանզի	հենց	տեղում	ձեր	կայծակնային	«չեզոքացմամբ»,	ըստ	իրենց	տխմար	
հաշվարկի,	հնարավոր	կլինի	իրականացնել	նրանց	առջեւ	դրված	բուն	եւ	միակ	
առաջադրանքը՝	արցախյան	ռազմաքաղաքական	գործոնի	զրոյացման	եւ	
տարածքների	հանձնման	միջոցով	ապահովել	Ադրբեջանի	մուտքը	ԵՏՄ	եւ	ՀԱՊԿ՝	
ԽՍՀՄ	վերականգնման	ուղղությամբ	հերթական	հաջողության	մասին	իրենց	
հանրությանը	հպարտորեն	զեկուցելու	համար»,	տես՝	https://web.facebook.com/
alexandr.kananyan/posts/1137172092974298։	
37	 «Խաղաղապահների»	անվան	ներքո	Արցախ	օկուպացիոն	ուժերի	
ներթափանցումը	կրկին	օրակարգային	լրջագույն	սպառնալիք	է	դառնում․․․	
Հազար	անգամ	հարկադրված	էի	ասել,	որ	Ստեփանակերտի	օդանավակայանն	
արտաքին	հրահանգով	կառուցվել	է	հենց	այդ	օկուպացիոն	զորքերն	Արցախ	
փոխադրելու	համար։	Այլ	բան	չեմ	ասում,	բայց	այս	պահին	հարկ	է	ուշադիր	լինել	
այդ	«օբյեկտում»	տեղի	ունեցող	նվազագույն	իսկ	շարժի	նկատմամբ։	Այնտեղից	
հանկարծ	անակնկալներ	չունենանք»,	տես՝	https://web.facebook.com/alexandr.
kananyan/posts/1136548133036694։	
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հրա	մա	նա	տար	նե	րի`	 վերս	տին	 աս	պա	րեզ	 իջ	նե	լու,	 ինք	նա	կամ	 ո	րոշ-
մամբ	ճգնա	ժա	մա	յին	պա	հե	րին	ի	րենց	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	նախ-
կին	գո	տի	նե	րում	ռազ	մա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րը	հա	մա	կար	գո	ղի	դեր	
ստանձ	նե	լու	 եւ	 այ	դու	հետ՝	 քա	ղա	քա	կան	 նոր	 հա	վակ	նութ	յուն	նե	րով	
հան	դես	գա	լու	ե	րե	ւույ	թը։	Խոս	քը	Ար	ցա	խի	ՊԲ	նախ	կին	փոխհ	րա	մա-
նա	տար	Վի	տա	լի	Բա	լա	սան	յա	նի	եւ	Ար	ցախ	յան	ա	ռա	ջին	պա	տե	րազ	մի	
երկ	րորդ	կե	սից	մին	չեւ	1999	թի	վը	ՊԲ	հրա	մա	նա	տար	պաշ	տո	նա	վա-
րած	Սամ	վել	Բա	բա	յա	նի	մա	սին	է։
Ռազ	մա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	ա	ռա	ջին	իսկ	ժա	մե	րին	Աս	կե	րան-
Ակ	նա	 ուղ	ղութ	յա	նը	 քա	ջա	ծա	նոթ	 Վի	տա	լի	 Բա	լա	սան	յա	նը	 ներ	քին	
մղում	 ով	մեկ	նել	էր	հրա	մա	նա	տա	րութ	յան	գտնվե	լու	օ	պե	րա	տիվ	վայ-
րը	 եւ	 ինք	նա	բուխ	 ստանձ	նել	 կենտ	րո	նա	կան	 պաշտ	պա	նա	կան	 ուղ-
ղութ	յան	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յու	նը։	Հա	մար	ձակ	եւ	ինք	նու	րույն	գոր-
ծե	լով՝	նա	կան	խար	գե	լիչ	հրթի	ռահ	րե	տա	նա	յին	հար	ված	ներ	է	հասց	րել	
հայ	կա	կան	ա	ռա	ջա	պահ	 դիր	քե	րի	մեր	ձա	վո	րութ	յամբ	 կու	տակ	վող	 եւ	
Ար	ցա	խի	 մայ	րա	քա	ղա	քի	 ուղ	ղութ	յամբ	 հար	ձա	կո	ղա	կան	 գոր	ծո	ղութ-
յուն	ներ	 սկսե	լու	 հրա	մա	նի	 սպա	սող	 ադր	բե	ջա	նա	կան	 բա	նա	կա	յին	
ստո	րա	բա	ժա	նում	 ե	րին՝	 հա	կա	ռա	կոր	դին	 պատ	ճա	ռե	լով	 ծանր	 կո-
րուստ	ներ,	ա	ռա	ջաց	նե	լով	խու	ճապ	եւ	անձ	նա	կազ	մի	ու	քա	ղա	քա	ցիա-
կան	բնակ	չութ	յան	ան	կա	նոն	նա	հանջ38:	Պա	տա	հա	կան	չէ,	որ	այս	ան-
գամ	ոչ	միայն	Ար	ցա	խում,	այ	լեւ	ողջ	Հա	յաս	տա	նում	ճա	նա	չե	լիութ	յան	
եւ	վար	կա	նի	շի	կտրուկ	աճ	ար	ձա	նագ	րած	գե	նե	րա	լը	մտա	հո	գութ	յան	
լուրջ	ա	ռիթ	ներ	է	ըն	ծա	յել	որ	պես	ՀՀ	նա	խա	գահ	հան	դես	ե	կող	ան	ձին,	
ո	րը	հե	տա	գա	ա	միս	նե	րին	ջանք	չխնա	յեց	Վի	տա	լի	Բա	լա	սան	յա	նին	հե-
ղի	նա	կազր	կե	լու	հա	մար39:
Ու	շագ	րավ	են	նաեւ	Ար	ցա	խի	Պաշտ	պա	նութ	յան	բա	նա	կի	նախ	կին	
հրա	մա	նա	տար,	եր	կար	տա	րի	ներ	Հա	յաս	տա	նից	բա	ցա	կա	յած	Սամ	վել	
Բա	բա	յա	նի՝	Ե	րե	ւա	նում,	ա	պա	ըն	դա	մե	նը	2	օ	րով	Ար	ցա	խում	հայտն-
վե	լը,	 Հա	յաս	տա	նի	 որ	դեգ	րած	 պաշտ	պա	նա	կան	 հա	յե	ցա	կար	գի	 ար-
մա	տա	կան	քննա	դա	տութ	յու	նը	եւ	ար	ցախ	յան	իշ	խա	նութ	յան	վե	րահս-
կո	ղութ	յու	նից	 դուրս	 քա	ղա	քա	կան	 բե	ւեռ	 ձե	ւա	վո	րե	լու՝	 ձա	խող	մամբ	
ա	վարտ	ված	փոր	ձը40:

38	 «Քառօրյա	պատերազմի	ուշագրավ	դրվագներ»,	http://www.lragir.am/index/
arm/0/country/view/131565։	
39	 Նկատի	ունենք	«Սասնա	ծռերի»	հետ	կապված	դրվագները։	
Օրինակ՝	«Վիտալի	Բալասանյանը	այս	պահից	միջնորդական	առաքելություն	
չի	իրականացնելու.	Վարուժան	Ավետիսյան.	1in.am»,	http://www.aravot.
am/2016/07/23/719157/։	
40	 «Սա	Ղարաբաղի	հարց	չէ,	Հայոց	պետականության	հարց	է»,	http://www.
civilnet.am/news/2016/05/31/interview-samvel-babayan/294106։	
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Ապ	րիլ	յան	քա	ռօր	յա	յի	ըն	թաց	քում	Ար	ցա	խի	մար	զա	յին	իշ	խա	նութ	յան	
վար	չա	կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	կեց	ված	քը	նույն	պես	շատ	հե	ռու	էր	արդ-
յու	նա	վետ	եւ	առ	կա	մար	տահ	րա	վեր	նե	րին	հա	րիր	լի	նե	լուց։	Հատ	կա	պես	
ի	րա	վի	ճա	կի	 լրջութ	յա	նը	 ոչ	 հա	մար	ժեք	 էին	 ԼՂՀ	 նա	խա	գա	հի	տիտ	ղո-
սով	հան	դես	ե	կող	Ար	ցա	խի	մարզ	պե	տի	քայ	լե	րը,	իսկ	գործ	նա	կա	նում`	
դրանց	տե	սա	նե	լի	բա	ցա	կա	յութ	յու	նը։	Այս	քննա	դա	տութ	յան	տե	ղին	եւ	
ի	րա	կա	նութ	յա	նը	հա	մա	պա	տաս	խա	նող	լի	նե	լու	հան	գա	ման	քը,	այ	նո	ւա-
մե	նայ	նիվ,	 չպետք	 է	 ստվե	րի	այն	պարզ	ի	րո	ղութ	յու	նը,	 որ	 բո	լոր	բաց-
թո	ղում	 ե	րի,	թե	րա	ցում	 ե	րի	եւ	ո	մանց	են	թադ	րած	պե	տա	կան	դա	վա-
ճա	նութ	յան	հա	մար,	 վեր	ջին	 հաշ	վով,	ա	ռաջ	նա	հեր	թո	րեն	պա	տաս	խա-
նա	տու	 է	պաշ	տո	նա	կան	Ե	րե	ւա	նը՝	ի	դեմս	ներ	կա	յիս	ա	պա	պե	տա	կան	
գա	ղու	թա	յին	վար	չա	կազ	մի։
Մի	կողմ	թող	նե	լով	պե	տա	կան	գաղտ	նի	քի	հետ	առնչ	վող	բուն	պա-
տե	րազ	մա	կան	 օ	րե	րին	 ստե	փա	նա	կերտ	յան	 վար	չա	րար	 վեր	նա	խա	վի	
կա	տա	րած	 կամ	 չկա	տա	րած	 քայ	լե	րի	 քննութ	յու	նը՝	 անդ	րա	դառ	նանք	
նրանց	թողտ	վութ	յամբ	Ար	ցա	խի	հա	սա	րա	կա	կան	կյան	քում	նկատ	ված	
ան	պատ	շաճ	ըն	դա	մե	նը	եր	կու	ե	րե	ւույ	թի,	ո	րոն	ցից	յու	րա	քանչ	յու	րը	վկա-
յում	է	մեր	ազ	գա	յին-պե	տա	կան	կյան	քում	առ	կա	հա	մա	կար	գո	րեն	մտա-
հո	գիչ	ի	րա	վի	ճա	կի	մա	սին։	Խոս	քը	նաեւ	այն	պի	սի	ե	րե	ւույթ	նե	րի	մա	սին	
է,	ո	րոնք	պետք	է	ան	գամ	այս	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	օ	րոք	հե	տա	գա	յում	իս-
պառ	եւ	խստա	գույնս	բա	ցառ	վեն։
Ս	րան	ցից	ա	ռա	ջինն	ա	ղերս	վում	է	ռազ	մա	կան	ճգնա	ժա	մա	յին	ի	րա	վի-
ճա	կում	հան	րութ	յան	մեջ	բնա	կա	նո	րեն	ծա	գող	խու	ճա	պա	յին	տրա	մադ-
րութ	յուն	նե	րի	 հո	գե	բա	նո	րեն	 եւ	 կազ	մա	կերպ	չա	կա	նո	րեն	 գրա	գետ	կա-
ռա	վար	մա	նը։	Ի	րենց	ըն	տա	նիք	նե	րի	ան	դամ	 ե	րին	Ար	ցա	խից	վայրկ	յան	
ա	ռաջ	հե	ռաց	նե	լու	հար	ցում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	եւ	զին	վո	րա	կան	ղե	կա-
վա	րութ	յան	տար	բեր	մա	կար	դակ	նե	րի	ո	րոշ	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	ան	վա-
յել	պահ	ված	քը	պետք	է	հե	տե	ւո	ղա	կան	քննութ	յան	ար	ժա	նա	նար,	քա	նի	
որ	ցան	կա	ցած	մա	կար	դա	կի	պա	տաս	խա	նա	տու	նե	րի	վար	քա	գիծն	ինք-
նին	զգա	լի	ազ	դե	ցութ	յուն	է	գոր	ծում	կամ	պար	զա	պես	պայ	մա	նա	վո	րում	
է	նրանց	ղե	կա	վա	րած	ո	լորտ	նե	րի	աշ	խա	տա	կից	նե	րի	ու	հա	մայնք	նե	րի	
բնակ	չութ	յան	տրա	մադ	րութ	յու	նը։	Պա	տե	րազ	մա	կան	ի	րա	վի	ճա	կում	քա-
ղա	քա	ցիա	կան	բնակ	չութ	յան	տե	ղա	շար	ժը	պետք	է	վե	րահսկ	վի	ող	ջամ-
տո	րեն	հա	մա	կարգ	վող	սխե	մա	նե	րով՝	բա	ցա	ռե	լով	տար	բեր	մա	կար	դակ-
նե	րի	ան	պա	տաս	խա	նա	տու	պաշ	տոն	յա	նե	րի	մեղ	քով	ա	ռա	ջա	ցող	չհիմ-
նա	վոր	ված	 մտա	հո	գութ	յուն	նե	րը,	 ո	րոնք	 գործ	նա	կա	նում	 հան	գեց	նում	
են	 խու	ճա	պա	յին	 տրա	մադ	րութ	յուն	նե	րի։	 Այս	 ի	մաս	տով	 ա	ռանձ	նա	կի	
խիստ	պատ	ժի	պետք	է	են	թարկ	վեն	հա	սա	րա	կութ	յան	աչ	քի	առ	ջեւ	նմա-
նա	տիպ	վար	քա	գիծ	դրսե	ւո	րող	հրա	մա	նա	տար	նե	րը։
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Երկ	րորդ	դրվա	գը,	որն	ա	ռա	ջին	հա	յաց	քից	մի	գու	ցե	ա	նէա	կան	թվա,	
առնչ	վում	 է	 Թա	լիշ	 գյու	ղի	 բնա	կե	լի	 տնե	րի	 թա	լա	նին։	 Հար	ձակ	ման	
պատ	ճա	ռով	 ապ	րի	լի	 1-ի	 լույս	 2-ի	 գի	շե	րը	 բնա	կա	վայ	րից	 հե	ռա	ցած	
բնա	կիչ	նե	րի	 ու	նեց	ված	քը,	 բա	զում	 ա	կա	նա	տես	նե	րի	 վկա	յութ	յամբ,	
անխ	նա	թա	լա	նի	 էր	են	թարկ	վել։	Քա	ղա	քա	կան	տար	րա	կան	գի	տակ-
ցութ	յան	եւ	կամ	քի	առ	կա	յութ	յան	դեպ	քում,	ան	շուշտ,	հնա	րա	վոր	էր	եւ	
այ	սօր	էլ	ուշ	չէ	կա	տա	րել	պատ	շաճ	քննութ	յուն,	բա	ցա	հայ	տել	կա	տա-
րե	լա	պես	ան	հան	դուր	ժե	լի,	հան	ցա	վոր	այս	քայ	լե	րին	ա	ռա	վել	ակ	տիվ	
մաս	նակ	ցութ	յուն	 բե	րած	 ան	ձանց	 ինք	նութ	յու	նը,	 նրանց	 են	թար	կել	
նմա	նա	տիպ	 հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րի	 հա	մար	 օ	րեն	քով	 սահ	ման	ված	
ա	ռա	վե	լա	գույն	պատ	ժա	չա	փի	եւ	ձեռ	նար	կել	կան	խար	գե	լիչ	այն	պի	սի	
մի	ջոց	ներ,	 ո	րոնք	 հե	տայ	սու	 իս	պառ	 կբա	ցա	ռեն	 ռազ	մա	կան	 գոր	ծո-
ղութ	յուն	նե	րի	գո	տում	հայտն	ված	եւ	ժա	մա	նա	կա	վո	րա	պես	տար	հան-
ված	բնա	կա	վայ	րե	րում	յու	րա	յին	նե	րի	կող	մից	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	ու	նեց-
ված	քի	թա	լա	նի	ո	րե	ւէ	նկրտում։	
Ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	եւ	դրան	շուրջ	եր	կու	ա	միս	հա	ջոր	դած	մար-
տա	կան	ճգնա	ժա	մը	հա	րու	ցել	են	հրա	դա	դա	րի	գծի	պաշտ	պա	նութ	յանն	
առնչ	վող	 եւս	մեկ	 կա	րե	ւոր	 չլուծ	ված	խնդիր՝	 աշ	խար	հա	զո	րի	 եւ	 պա-
հես	տա	զո	րի	 մար	տա	կան	 հեր	թա	պա	հութ	յան	 արդ	յու	նա	վետ	 կազ	մա-
կերպ	ման	ու	 հա	մա	չափ	բաշխ	ման	ա	ռու	մով։	 Հայ	կա	կան	 «եր	կու	 հան-
րա	պե	տութ	յուն	նե	րի»	 ան	տե	ղի	 բե	մա	կա	նա	ցու	մը,	 ի	 թիվս	 բա	զում	 այլ	
հա	մա	պե	տա	կան	վնաս	նե	րի,	 ակն	բա	խո	րեն	 ար	տա	ցոլ	վել	 է	 նաեւ	 այս	
պա	րա	գա	յում։	 Ռազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րին	 իբր	 ուղ	ղա	կիո	րեն	
չմաս	նակ	ցող	Հա	յաս	տա	նի	տա	րած	քում	պա	հես	տա	զո	րի	ո	րե	ւէ	կա	նո	նա-
վոր	զո	րա	հա	վաք	հիշ	յալ	ա	միս	նե	րին	չի	անց	կաց	վել։	Դ	րա	հե	տե	ւան	քով	
հրա	դա	դա	րի	ար	ցախ	յան	հատ	վա	ծի	հետ	պա	տե	րազ	մա	կան	պայ	ման	նե-
րում	սահ	ման	նե	րի	պաշտ	պա	նութ	յան	ողջ	ծան	րութ	յունն	ըն	կել	է	Ար	ցա-
խի	մար	զի	զի	նա	պարտ	նե	րի	վրա,	ո	րի	պատ	ճա	ռով	մար	դիկ	ա	նընդ	հատ	
եւ	եր	կա	րա	տեւ	կեր	պով	զրկվել	են	ի	րենց	բնա	կա	նոն	աշ	խա	տան	քա	յին	
գոր	ծու	նեութ	յամբ	զբաղ	վե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յու	նից։	Այս	հան	գա	մանք	նե-
րի	բեր	մամբ՝	Ար	ցա	խի	մար	զի	տնտե	սութ	յան	կրած	վնաս	նե	րը	դե	ռեւս	
կա	րոտ	են	հա	մա	կող	մա	նի	հաշ	վարկ	ման։	Հա	զիվ	թե	վի	ճար	կե	լի	է,	որ	
միաս	նա	կան	 ազ	գա	յին-պե	տա	կան	 մար	մին,	 տնտե	սա	կան	 ու	 պաշտ-
պա	նա	կան	հա	մա	կարգ	ու	նե	ցող	Հա	յաս	տա	նը	եւ	վեր	ջի	նիս	ինք	նիշ	խան	
տա	րած	քի	անխ	զե	լի	մաս	կազ	մող	Ար	ցա	խը	պետք	է	հա	մընդ	հա	նուր	եւ	
հա	մա	չափ	կեր	պով	բաշ	խեն	պա	հես	տա	զո	րի	կող	մից	ճա	կա	տա	յին	գծի	
արդ	յու	նա	վետ	պաշտ	պա	նութ	յան	ե	րաշ	խա	վոր	ման	բե	ռը։
Ապ	րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մին	 նա	խոր	դած	 եւ	 ան	մի	ջա	պես	 հա	ջոր	դած	
շրջա	նում	 Հա	յաս	տա	նի	 ներ	քին	 ի	րա	վի	ճա	կը	 հա	մա	կար	գա	յին	 ակ-
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նարկ	նե	րի	տես	քով	վեր	լու	ծե	լու	սույն	մաս	նա	կի	փորձս	ա	ներկ	բա	յո	րեն	
վե	րա	հաս	տա	տում	 է	այն	 ընդ	հա	նուր	 հա	մոզ	մունքն	 ու	 ի	րո	ղութ	յու	նը,	
որ	Հա	յաս	տա	նի	պես	գո	յա	բա	նա	կան	տա	րո	ղութ	յան	մար	տահ	րա	վեր-
նե	րի	առ	ջեւ	 հա	րա	տե	ւո	րեն	 կանգ	նած	 հա	յոց	պե	տութ	յու	նը	 ոչ	միայն	
ըն	թա	ցիկ	 ռազ	մա	քա	ղա	քա	կան	 անվ	տան	գութ	յունն	 ու	 տնտե	սա	կան	
անհ	րա	ժեշտ	 զար	գա	ցում	ա	պա	հո	վե	լու,	այ	լեւ,	առ	հա	սա	րակ,	 եր	կա-
րա	ժամ	կետ	 հե	ռան	կա	րում	 որ	պես	 պե	տութ	յուն	 եւ	 էթ	նիկ-քա	ղա	քա-
ցիա	կան	հան	րութ	յուն	վե	րապ	րե	լու	հա	մար	հար	կավ	պետք	է	օժտ	ված	
լի	նի	ներ	քին	ու	ար	տա	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	վա	րե	լու	հա	մար	բա-
վա	րար	 պե	տա	կան	 ինք	նիշ	խա	նութ	յան	 մա	կար	դա	կով41:	 Երկ	րագն	դի	
ո	րե	ւէ	կե	տում՝	ա	ռա	վել	եւս	Հա	յաս	տա	նում	եւ	հա	րա	կից	տա	րա	ծաշր-
ջա	նում	(«	Հա	րա	վա	յին	Կով	կաս»),	ինք	նիշ	խան	պե	տա	կա	նութ	յան	հայ-
տով	 ըն	դու	նակ	 է	 հան	դես	 գալ	միայն	 հետ	խորհր	դա	յին	 ա	րա	տա	վոր	
ժա	ռան	գութ	յու	նը	 եւ	 պե	տա	կա	նազր	կութ	յան	 հա	զա	րամ	յա	 շրջա	նից	
ժա	ռան	գած	բազ	մա	կի	ա	պա	պե	տա	կան	ա	վան	դու	թա	յին	վար	քագ	ծերն	
ու	 բար	դույթ	նե	րը	 հաղ	թա	հա	րած՝	 սահ	մա	նադ	րա	կան	օ	րի	նա	կա	նութ-
յուն	եւ	ի	րա	վա	հա	վա	սար,	ժո	ղովր	դա	վար	հա	սա	րա	կութ	յուն	կեր	տած	
հան	րութ	յու	նը։
Հա	յաս	տա	նի	 ազ	գա	յին	 անվ	տան	գութ	յունն	 ու	 գո	յութ	յու	նը	 ինք	նին	
ան	հա	մա	տե	ղե	լի	 են	 սոսկ	 ան	վա	նա	պես	 ան	կախ	 ար	տա	քին	 գա	ղու-
թա	տի	րա	կան	կա	ռա	վար	ման	պայ	ման	նե	րում։	Ուս	տի	ներ	կա	յիս	ա	պա-
պե	տա	կան	գա	ղու	թա	յին	վար	չա	կար	գի	իշ	խա	նազր	կու	մից	եւ	երկ	րում	
ազ	գա	յին	 հա	մա	պար	փակ	 հա	մա	ձայ	նութ	յամբ	 հաս	տատ	վե	լիք	 սահ-
մա	նադ	րա	կան	օ	րի	նա	կա	նութ	յան	ու	ազ	գա	յին	շա	հի	գե	րա	կա	յութ	յամբ	
գոր	ծող	 ի	րա	վա	սու	 եւ	 օ	րի	նա	վոր	 իշ	խա	նութ	յան	 հաս	տա	տու	մից	 հե-
տո	միայն	հնա	րա	վոր	կլի	նի	խո	սել	Հա	յաս	տա	նում	հիմ	 ա	րար	բա	րե-
փո	խում	 եր	 ի	րա	կա	նաց	նե	լու,	 եր	կի	րը	 կեն	սա	կա	նո	րեն	 անհ	րա	ժեշտ	
պաշտ	պա	նա	կան	 հա	մա	կար	գով	 օժ	տե	լու	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րի	 ու	
գործ	նա	կան	 հե	ռան	կար	նե	րի	 մա	սին։	 Մինչ	 այդ	 ա	ռա	ջարկ	վող	 բո	լոր	
լու	ծում	 ե	րը	կա	րող	են	վե	րա	բե	րել	սոսկ	մեր	պե	տա	կան	կյան	քի	ա	ռա-
վել	խո	ցե	լի	սպառ	նա	լիք	նե	րի	մաս	նա	կի	ճգնա	ժա	մա	յին	կա	ռա	վար	մա-
նը	եւ	ա	մե	նաան	հան	դուր	ժե	լի	ե	րե	ւույթ	նե	րի	հնա	րա	վո	րինս	արդ	յու	նա-
վետ	զսպմա	նը։
41	 Ինքնիշխանության	երեւույթի,	«իրավունքներից	հրաժարվելու»	
արատավոր	ավանդույթի	եւ	ապրիլյան	պատերազմի	մի	շարք	հիմական	
ու	խորքային	ծալքերի	մասին	հանգամանորեն	խոսվում	է	քաղաքագետ	
Մանվել	Սարգսյանի	հեղինակած	«Ինքնիշխանություն	VS	անվտանգություն.	
Լեռնային	Ղարաբաղում	ապրիլյան	պատերազմը	բացահայտել	է	հայկական	
քաղաքականության	արատավորությունը»	հոդվածում․	http://theanalyticon.
com/?p=7810։
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Ի	հե	ճուկս	երկ	րում	հա	րա	տե	ւող	ա	պա	պե	տա	կան	գա	ղու	թա	յին	վար-
չա	կար	գի	հա	րու	ցած	ար	գե	լակ	ման՝	հա	յոց	ազ	գա	յին-քա	ղա	քա	ցիա	կան	
հան	րութ	յունն	իր	ու	նե	ցած	նե	րու	ժի	 շնոր	հիվ	այ	սօր	եւս	ի	զո	րու	է	ոչ	
միայն	 միա	վոր	վել	 եր	կի	րը	 պաշտ	պա	նե	լու,	 այ	լեւ	 վճռո	րոշ	 պա	հե	րին	
հա	յոց	պե	տա	կա	նութ	յան	գո	յութ	յա	նը	 կոր	ծա	նա	րար	հե	տե	ւանք	նե	րով	
սպառ	նա	ցող	դա	վա	ճա	նա	կան	քայ	լե	րի	ու	նակ	ներ	կա	իշ	խա	նութ	յուն-
նե	րի	գայ	թակ	ղութ	յու	նը	չե	զո	քաց	նե	լու	հա	մար։	Այս	նե	րու	ժը,	սա	կայն,	
անս	պառ	չէ,	ուս	տի	ազ	գա	յին	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յամբ	եւ	մայր	հայ-
րե	նի	քում	որ	պես	լիի	րավ	ու	ա	զատ	քա	ղա	քա	ցի	ապ	րել	վճռած	ան	ձինք	
պետք	է	շա	րու	նա	կեն	ձե	ւա	վո	րել	արդ	յու	նա	վետ	քա	ղա	քա	կան	կա	ռույց-
ներ	ու	հան	րա	յին	հա	մախմ	բող	տրա	մադ	րութ	յուն	ներ՝	երկ	րում	հա	մա-
կար	գա	յին	իշ	խա	նա	փո	խութ	յուն	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	եւ	հի	րա	վի	ինք	նիշ-
խան	ազ	գա	յին	պե	տա	կա	նութ	յան	հիմ	քե	րը	դնե	լու	հա	մար։
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АЛЕКСАНДР КАНАНЯН

Вторая арцахская «промежуточная» война:
невыученные уроки

В	статье	анализируются	процессы	международного,	регионального	
и	 внутриполитического	 характера,	 приведшие	 к	 четырехдневной	
апрельской	 войне	 2016	 года.	 После	 установления	 режима	
прекращения	 огня	 в	 1994	 году	 руководство	 Армении,	 в	 лице	 трех	
президентских	 администраций,	 теснейшим	 образом	 связанных	
между	собой	по	политическому	происхождению	и	концептуальному	
мышлению,	 не	 только	 не	 предприняло	 каких-либо	 действенных	
структурных	шагов,	направленных	на	укрепление	обороноспособности	
страны,	 содействию	 репатриации	 и	 развитию	 по	 возможности	
самодостаточной	 экономики,	 но	 и	 антигосударственной	 политикой	
системного	уровня	привело	к	резкому	ухудшению	демографической	
ситуации	 и	 становлению	 в	 стране	 авторитарной	 криминально-
олигархической	 формы	 правления.	 Вооруженные	 силы,	 несмотря	
на	 всю	 сложность	 и	фундаментальную	 значимость	 стоящих	 перед	
ними	 задач,	 в	 первую	 очередь	 на	 уровне	 генералитета,	 были	
сильнейшим	 образом	 ослаблены	 коррупцией,	 недостаточной	
слаженностью	внутренней	организации,	нехваткой	или	отсутствием	
необходимого	числа	и	видов	вооружений.	Особенно	отрицательную	
роль	 сыграла	 продиктованная	 узкоклановыми	 олигархическими	
интересами	 политика	 фактического	 отказа	 от	 государственного	
суверенитета	 в	 пользу	 неоимперских	 «интеграционных»	 проектов,	
приведшая	 не	 только	 к	 резкому	 ослаблению	 дипломатических	
позиций	 Армении	 на	 международном	 поприще,	 но	 и	 к	 де-факто	
колонизации	 страны,	 практически	 полностью	 потерявшей	
способность	 к	 самостоятельному	 принятию	 военно-политических	
решений	стратегического	характера,	необходимых	для	поддержания	
должного	 уровня	 обороноспособности	 и	 интересов	 национальной	
безопасности.	В	данном	контексте	апрельская	война,	инициированная	
Азербайджаном	 при	 заинтересованном	 пособничестве	 РФ,	
преследовала	цель	нанести	максимально	возможный	урон	в	живой	
силе	и	технике	на	наиболее	уязвимых	участках	линии	прекращения	
огня,	 создать	 всеобщую	 панику	 и	 убедить	 армянское	 общество	
в	 безальтернативности	 территориальных	 уступок	 и	 де-факто	
капитуляции	Армении.	РФ,	в	свою	очередь,	рассчитывала,	что	после	
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первых	 локальных	 поражений	 Армения	 даст	 согласие	 на	 ввод	 в	
Арцах	 российского	 «миротворческого»	 контингента,	 с	 помощью	
которого	 реальный	 контроль	 над	 территорией	 перейдет	 в	 руки	
Москвы,	которая	постарается	обменять	ее	часть	взамен	на	согласие	
Азербайджана	 стать	 частью	 «евразисйкого»	 неоимперского	
интеграционного	 проекта.	 Однако,	 несмотря	 на	 все	 системные	
изъяны	 в	 государственном	 и	 военном	 строительстве,	 благодаря	
беспримерному	 героизму	 рядовых	 военнослужащих	 и	 младшего	
офицерского	состава,	азербайджанский	мини	блицкриг	был	сорван,	
а	переговорный	процесс	стал	все	более	концентрироваться	вокруг	
прагматической	 цели	 поддержания	 относительной	 стабильности	
режима	 перемирия	 и	 недопущения	 новых	 «бесконтрольных»	
военных	столкновений,	способных	перерасти	в	полноценную	войну.	
После	апрельской	войны	в	вооруженных	силах	Армении	произошли	
некоторые	положительные	изменения	фрагментарного	 значения,	 в	
определенной	степени	поднявшие	уровень	технической	оснащенности	
передовых	оборонительных	позиций.

ALEXANDER KANANYAN

The Second and ‘Intermediate’ War of Artsakh: Unlearned Lessons

The	article	analyzes	the	international,	regional	and	domestic	processes	
which	led	to	a	four-day	April	war	in	2016.	After	the	ceasefire	in	1994,	
Armenian	leadership,	in	the	persons	of	three	presidential	administrations,	
closely	 related	 to	 each	 other	 by	 their	 political	 origin	 and	 conceptual	
thinking,	not	only	 failed	 to	 take	any	effective	structural	steps	aimed	at	
strengthening	 the	 country’s	 defense,	 as	 far	 as	 possible	 promotion	 of	
repatriation	and	the	development	of	self-sufficient	economy,	but	also	by	
its	anti-state	policies	in	the	system-level,	led	to	a	sharp	deterioration	in	the	
demographic	 situation	and	 the	establishment	of	authoritarian	criminal-
oligarchic	form	of	government	in	the	country.	The	armed	forces,	despite	
the	 complexity	 and	 fundamental	 significance	 of	 the	 challenges	 facing	
them,	were	most	strongly	attenuated	by	corruption,	lack	of	coherence	of	
the	internal	organization,	or	by	the	lack	of	the	weapons	in	the	necessary	
quantity	 and	 types.	 The	 policy	 of	 the	 actual	 rejection	 of	 national	
sovereignty	 in	 favor	 of	 neo-imperial	 «integration»	projects,	 dictated	by	
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the	narrow	clan	oligarchic	interests,	played	a	particularly	negative	role,	
which	led	not	only	to	a	sharp	weakening	of	Armenia’s	diplomatic	position	
in	the	international	arena,	but	also	to	the	country’s	de	facto	colonization	
and	almost	complete	loss	of	the	ability	to	make	independent	decisions	of	
a	strategic	nature	in	the	military-political	sphere,	required	to	maintain	a	
proper	level	of	defense	capability	and	national	security	interests.	In	this	
context,	the	April	war,	initiated	by	Azerbaijan	together	with	the	interested	
complicity	of	the	Russian	Federation,	was	aimed	at	causing	the	maximum	
possible	 losses	 in	 manpower	 and	 technology	 at	 the	 most	 vulnerable	
sections	of	the	ceasefire	line,	creating	a	general	panic	and	convincing	
the	 Armenian	 society	 in	 the	 inevitability	 of	 territorial	 concessions	 and	
de	facto	surrender	of	Armenia.	The	Russian	Federation,	 in	turn,	relied,	
that	after	the	first	local	lesions	Armenia	will	agree	to	enter	into	Artsakh	
Russian	«peacekeeping»	contingent	with	the	help	of	which	the	effective	
control	over	the	territory	will	pass	into	the	hands	of	Moscow,	which	will	try	
to	exchange	a	portion	in	return	for	agreeing	to	Azerbaijan	to	become	part	
of	 «Eurasian»	neo-imperial	 integration	project.	However,	 despite	all	 of	
the	system	deficiencies	in	the	State	and	military	construction,	due	to	the	
unparalleled	heroism	of	ordinary	soldiers	and	junior	officers,	Azerbaijani	
mini	blitskrig	was	disrupted,	and	the	negotiation	more	concentrated	on	the	
pragmatic	purpose	of	maintaining	relative	stability	of	the	ceasefire	and	
preventing	further	«uncontrolled»	military	collisions	that	could	escalate	
into	 a	 full-fledged	 war.	 After	 the	 April	 war	 some	 positive	 changes	 of	
fragmented	values,	which	to	some	extent	raised	the	level	of	the	technical	
equipment	 of	 advanced	 defensive	 positions,	 were	made	 in	 the	 armed	
forces of Armenia.



87

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ 
ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ



88

ՍՏԵՓԱՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ 
ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ 
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ

ՍՏԵՓԱՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ
« Հա մա գոր ծակ ցութ յուն հա նուն ժո
ղովր դա վա րութ յան» կենտ րո նի նա
խա գահ

Նա խա բան

Հա	յաս	տան	յայց	 ա	ռա	քե	լա	կան	 ե	կե	ղե	ցին	 Հա	յաս	տա	նի	 ան	կա-խութ	յու	նից	 ի վեր փոր ձում է	 ա	վե	լի	 մեծ	 դե	րա	կա	տա	րութ	յուն	
ստանձ	նել	պե	տութ	յան	եւ	հան	րութ	յան	կյան	քում,	ին չը	բնո րոշ է	նաեւ	
նախ կին խորհր դա յին երկր նե րին:	Սա կայն յու րա քանչ յուր եր կիր ու նի 
իր ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը:
	Ե	թե	ան	կա	խութ	յան	ա	ռա	ջին	տա	րի	նե	րին	ե	կե	ղե	ցին	ըն	կալ	վում	էր	
որ	պես	ազ	գա	յին	բա	ցա	ռիկ	կա	ռույց,	ա	պա	հե	տա	գա	յում	նրա	հան	դեպ	
հան	րա	յին	 վե	րա	բեր	մուն	քը	 սկսվեց	փոխ	վել,	 ինչն	ար	տա	հայտ	վում	 է	
ԶԼՄ-նե	րում	եւ	սո	ցիա	լա	կան	ցան	ցե	րում	ե	կե	ղե	ցուն	ուղղ	ված	ուժգ	նա-
ցող	քննա	դա	տութ	յամբ,	ո	րը	եր	բեմն	վե	րա	ճում	է	պար	զա	պես	վի	րա	վո-
րանք	նե	րի:
Ն	ման	 սուր	 քննա	դա	տութ	յան	 պատ	ճառ	նե	րը	 տար	բեր	 են:	 Մեր	
կար	ծի	քով,	ո	րը	հիմն	ված	է	վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	ԶԼՄ-նե	րում	կրո	նին	
առնչ	վող	հոդ	ված	նե	րի	պար	բե	րա	կան	մշտա	դի	տարկ	ման	արդ	յունք	նե-
րի	վեր	լու	ծութ	յան	վրա1,	ա	ռա	ջին	պատ	ճա	ռը	երկ	րում	հաս	տատ	ված	
ա	նար	դա	րութ	յան	 մթնո	լորտն	 է:	 Ն	ման	 ի	րա	վի	ճա	կում	 հան	րութ	յունն	
ակն	կա	լում	 է,	 որ	 ե	կե	ղե	ցին	 կոր	դեգ	րի	 ար	դա	րութ	յան	 պաշտ	պա	նի	
դիր	քո	րո	շում,	ին	չը,	սա	կայն,	տե	ղի	չի	ու	նե	նում:	Ընդ	հա	կա	ռա	կը`	ե	կե-
ղե	ցու	վեր	նա	խավն	աս	տի	ճա	նա	բար	սեր	տա	ճում	է	իշ	խող	վեր	նա	խա-
վի	հետ՝	եր	բեմն	իշ	խա	նութ	յա	նը	մա	տու	ցե	լով	ծա	ռա	յութ	յուն	ներ,	ո	րոնք	

1	 Coverage	of	Religious	Issues	in	the	Armenian	Media	2010,	Stepan	Danielyan,	
12.04.2011,	http://www.religions.am/eng/articles/coverage-of-religious-issues-in-the-
armenian-media-2010/	
Մտքի,	խղճի	եւ	կրոնի	ազատությունը	Հայաստանում.	տարեկան	զեկույց	-2013,	
Ստեփան	Դանիելյան,	
http://www.religions.am/arm/documents/comments/Մտքի-խղճի-եւ-կրոնի-
ազատությունը-Հայաստանում/	
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հան	րութ	յան	ներ	սում	ըն	կալ	վում	են	իբ	րեւ	ի	րենց	դեմ	ուղղ	ված	գոր	ծո-
ղութ	յուն	ներ:	Արդ	յուն	քում	իշ	խա	նութ	յան	հան	դեպ	ե	ղած	բա	ցա	սա	կան	
վե	րա	բեր	մուն	քը	սկսում	է	տա	րած	վել	ե	կե	ղե	ցու	վրա:
Հան	րութ	յան	բա	ցա	սա	կան	գնա	հա	տան	քին	են	ար	ժա	նա	նում	հատ-
կա	պես	բարձ	րաս	տի	ճան	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րի	վա	րած	կյանքն	ու	պահ-
ված	քը,	 որն	ա	ռանձ	նա	պես	 չի	տար	բեր	վում	 վստա	հութ	յուն	 չվա	յե	լող	
իշ	խա	նութ	յան	 կար	կա	ռուն	 դեմ	քե	րի	 պա	հե	լա	կեր	պից:	 Մ	յուս	 պատ-
ճառ	նե	րը	պետք	է	փնտրել	միա	բան	նե	րի	հան	րա	յին	ե	լույթ	նե	րում	ժա-
մա	նակ	առ	ժա	մա	նակ	հնչող	ան	հան	դուր	ժո	ղա	կան	տե	սա	կետ	նե	րում,	
ո	րոնք	 կա	րե	լի	 է	 հա	մա	րել	 ե	կե	ղե	ցու	 հրա	պա	րա	կա	յին	 քա	ղա	քա	կա-
նութ	յան	դրսե	ւո	րում	ներ:	Այդ	տե	սա	կետ	նե	րը	 հիմն	ված	են	ա	վան	դա-
կան	կարծ	րա	տի	պե	րի	վրա	եւ	հա	կա	սում	են	ՀՀ	սահ	մա	նադ	րութ	յա	նը,	
օ	րենսդ	րութ	յա	նը	եւ	ի	րենց	բնույ	թով	ագ	րե	սիվ	ու	ան	հան	դուր	ժող	են:
Դե	ռեւս	 2000-ա	կան	 թվա	կան	նե	րից	 ե	կե	ղե	ցին	 փոր	ձում	 է	 ձե	ւա-
կեր	պել	 իր	 սո	ցիա	լա	կան	 հա	յե	ցա	կար	գը:	 Այդ	 նպա	տա	կով	 նույ	նիսկ	
հա	մա	պա	տաս	խան	 գրա	սեն	յակ	 է	 հիմն	վել2,	 սա	կայն	 հա	սա	րա	կութ-
յա	նը	 հա	սա	նե	լի	 ո	րե	ւէ	արդ	յունք	ա	ռայժմ	 չկա:	Միեւ	նույն	ժա	մա	նակ՝	
ի	րենց	 հրա	պա	րա	կա	յին	 ե	լույթ	նե	րում	 ե	կե	ղե	ցու	 սպա	սա	վոր	նե	րը	 շա-
րու	նա	կում	են	հան	դես	գա	լիս	եր	բեմն	ծայ	րա	հեղ	ան	հան	դուր	ժո	ղա	կա-
նութ	յան	կո	չե	րով:	Հան	րակր	թա	կան	դպրոց	ներ,	զին	ված	ու	ժեր	եւ	այլ	
ո	լորտ	ներ	ե	կե	ղե	ցու	մուտ	քը,	ո	րի	ըն	թաց	քում	հա	ճախ	թույլ	են	տրվում	
կո	պիտ	 օ	րի	նա	խախ	տում	ներ,	 նույն	պես	 բա	ցա	սա	բար	 է	 ըն	կալ	վում	
հան	րութ	յան	մի	զգա	լի	հատ	վա	ծի	կող	մից:	Ա	վե	լին՝	սահ	մա	նադ	րա	կան	
եւ	օ	րենսդ	րա	կան	փո	փո	խութ	յուն	նե	րի	շնոր	հիվ	այդ	փաս	տաթղ	թե	րում	
ի	հայտ	են	ե	կել	տա	րըն	թեր	ցում	նե	րի	տե	ղիք	տվող	մի	շարք	ձե	ւա	կեր-
պում	ներ,	ո	րոնք	կաս	կա	ծի	տակ	են	դնում	Հա	յաս	տա	նի՝	աշ	խար	հիկ	եր-
կիր	լի	նե	լը3:
Սույն	 հոդ	վա	ծում	 մենք	 կներ	կա	յաց	նենք	 ե	կե	ղե	ցու	 միա	բան	նե	րի	
հան	րա	յին	 հռե	տո	րա	բա	նութ	յու	նը՝	 փոր	ձե	լով	 զերծ	 մնալ	 ան	հար	կի	
մեկ	նա	բա	նութ	յուն	նե	րից,	ինչ	պես	նաեւ	ցույց	կտանք	ե	կե	ղե	ցա	կան	նե-
րի	հռե	տո	րա	բա	նութ	յու	նը	երկ	րոր	դող	պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա	նե	րի	դիր-
քո	րո	շում	նե	րը	եւ	դրանց	հա	մա	հունչ	կեր	պով	ըն	թա	ցող	օ	րենդ	րութ	յան	
փո	փո	խութ	յուն	նե	րը:
2	 Մայր	աթոռում	ստեղծվել	է	Եկեղեցական	հայեցակարգային	հարցերի	
գրասենյակ,	www.yerkir.am,	11	հուլիսի	2013,	16:33,	http://www.yerkir.am/news/
view/53367.html	
3	 Սահմանադրական	փոփոխությունները	եւ	կրոնի	ու	հավատամքի	
ազատության	իրավունքը,	www.religions.am,	19.02.2016,	http://www.religions.am/
arm/articles/Սահմանադրական-փոփոխությունները-եւ-կրոնի-ու-հավատամքի-
ազատության-իրավունքը/ 
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Կ րո նի եւ հա վա տամ քի ա զա տութ յան ի րա վուն քի
վե րա բեր յալ ե կե ղե ցա կան նե րի եւ պե տա կան
պաշ տոն յա նե րի խտրա կան դիս կուր սը

Ե	կե	ղե	ցի-պե	տութ	յուն	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 պե	տա	կան	 քա	ղա	քա-
կա	նութ	յա	նը	 նվիր	ված	ո	րե	ւէ	 հա	յե	ցա	կարգ	դժվար	 է	գտնել,	 սա	կայն	
ո	րո	շա	կի	եզ	րա	հան	գում	ներ	կա	րող	ենք	ա	նել՝	վեր	լու	ծե	լով	կղե	րա	կան-
նե	րի	եւ	պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա	նե	րի	հրա	պա	րա	կա	յին	հայ	տա	րա	րութ-
յուն	նե	րից	պա	տա	ռիկ	ներ,	ո	րոնց	կանդ	րա	դառ	նանք	հոդ	վա	ծի	հա	ջորդ	
հատ	ված	նե	րում:	
2015-ի	հոկ	տեմ	բե	րի	7-ին	Ազ	գա	յին	ժո	ղո	վի	նիս	տի	ժա	մա	նակ	ԱԺ	
փոխ	նա	խա	գահ	 Է.	Շար	մա	զա	նո	վը	 հայ	տա	րա	րեց,	 որ	 Հան	րա	յին	 հե-
ռուս	տա	ռա	դիոըն	կե	րութ	յան	 գոր	ծա	ռույթ	նե	րի	 մեջ	 պետք	 է	 նե	րա	ռել	
նա	խե	ւա	ռաջ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	հո	գե	ւոր	դաս	տիա	րա	կութ	յան	խնդի	րը	
եւ	ա	ռա	ջար	կեց	կրո	նա	կան	հա	ղոր	դում	ներ	հե	ռար	ձա	կել:	Հա	ղոր	դում-
նե	րի	 նպա	տա	կը	 ԱԺ	 փոխ	նա	խա	գա	հը	 պար	զա	բա	նեց	 «ա	ղանդ	նե	րի	
դեմ	պայ	քա	րի»	հա	մա	տեքս	տում:	Այդ	կա	պակ	ցութ	յամբ	քսա	նից	ա	վե-
լի	հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներ	հան	դես	ե	կան	հայ	տա	րա-
րութ	յամբ4:
Նույն	միտ	քը	կրկնել	է	ՀՀԿ	խորհր	դա	րա	նա	կան	խմբակ	ցութ	յան	ղե-
կա	վար	Վահ	րամ	Բաղ	դա	սար	յա	նը,	ին	չից	պետք	է	են	թադ	րել,	որ	դա	
իշ	խող	 կու	սակ	ցութ	յան	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յունն	 է.	 «	Գաղտ	նիք	 չէ,	 որ	
ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	քո	ղի	տակ	բա	վա	կա	նին	գու	մար	ներ	են	մուտք	
գոր	ծում	հան	րա	պե	տութ	յուն	եւ	այդ	գու	մար	ներն	օգ	տա	գործ	վում	են,	
որ	պես	զի	խո	չըն	դո	տեն	մեր	ազ	գա	յին	ար	ժեք	նե	րը,	մեր	ա	վան	դույթ	նե-
րը,	մեր	ըն	տա	նի	քի	ամ	րութ	յու	նը,	մեր	ե	կե	ղե	ցին,	եւ	այս	տեղ	շատ	մեծ	
գործ	ու	նի	ա	նե	լու	Հան	րա	յին	հե	ռուս	տա	տե	սութ	յու	նը»,-	ա	սել	է	Բաղ-
դա	սար	յա	նը:	Ըստ	նրա,	«ա	ղանդ	նե	րի»	վրա	բա	վա	կա	նին	գու	մար	ներ	
են	դրվում,	որ	պես	զի	կա	րո	ղա	նան	պա	ռակ	տել	«մեր	Սուրբ	Ա	ռա	քե	լա-
կան	ե	կե	ղե	ցին»:
ՀԿ-ներն	ի	րենց	հայ	տա	րա	րութ	յան	մեջ՝	հա	կա	դար	ձե	լով	պաշ	տո	նա-
տար	ան	ձանց,	 նշում	 են.	 ««Ա	ղանդ	նե	րի»	 նկատ	մամբ	ԱԺ	 մե	ծա	մաս-
նութ	յան	պա	տաս	խա	նա	տու	նե	րը	նման	ծանր	մե	ղադ	րանք	ներ	ներ	կա-
յաց	նե	լով՝	չեն	հստա	կեց	նում,	թե	ինչ	են	հաս	կա	նում	«ա	ղանդ»	ա	սե	լով,	
չեն	 նշում,	 թե	 որ	 կրո	նա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներն	 են	 «ազ	գա	յին	
ար	ժեք	նե	րը»	խո	չըն	դո	տե	լու	հա	մար	դրսից	«բա	վա	կա	նին	գու	մար	ներ»	
ստա	նում:	 Մենք՝	 հայ	տա	րա	րութ	յան	 տակ	 ստո	րագ	րած	 կազ	մա	կեր-
4	 Ազգային,	ռասայական	կամ	կրոնական	թշնամանք	հարուցելը	քրեական	
հանցագործություն	է,	03/11/2015,	www.aravot.am/2015/11/03/624854/	
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պութ	յուն	ներս,	ա	նըն	դու	նե	լի	ենք	հա	մա	րում	Հան	րա	յին	հե	ռուս	տա	ռա-
դիոըն	կե	րութ	յան	 ե	թե	րը	 կրո	նա	կան	 նպա	տակ	նե	րով	 օգ	տա	գոր	ծե	լը:	
Ինչ	պես	նաեւ	դա	տա	պար	տում	ենք	Հա	յաս	տա	նի	կրո	նա	կան	կազ	մա-
կեր	պութ	յուն	նե	րին	ազ	գի	թշնա	մի	հայ	տա	րա	րե	լու՝	հիշ	յալ	պաշ	տոն	յա-
նե	րի	հայ	տա	րա	րութ	յուն	նե	րը»5:
Այս	տեղ	տե	ղին	 է	 հի	շեց	նել	 2014-ին	Մայր	ա	թոռ	 սուրբ	 Էջ	միած	նի	
Հա	յոր	դաց	տնե	րի	տե	սուչ-տնօ	րեն	Կո	մի	տաս	Վար	դա	պետ	Հով	նան	յա-
նի	հայ	տա	րա	րութ	յունն	այն	մա	սին,	թե	իր	ու	նե	ցած	տվյալ	նե	րի	հա	մա-
ձայն՝	Հա	յաս	տա	նում	գոր	ծում	են	շուրջ	210	ա	ղանդ	ներ,	ո	րոնք	դրսից	
տա	րե	կան	ստա	նում	են	կես	մի	լիարդ	դո	լար	եւ	այն	օգ	տա	գոր	ծում	«մեր	
պե	տութ	յու	նը	քայ	քա	յե	լու	հա	մար»,	սա	կայն	այս	ա	ռի	թով	հրա	ժար	վել	
է	բա	ցատ	րութ	յուն	տալ	ԱԱԾ	քննիչ	նե	րին	եւ	այդ	տվյալ	նե	րը	հիմ	նա	վո-
րող	ո	րե	ւէ	ա	պա	ցույց	ներ	կա	յաց	նել6:	
Կա	ռա	վա	րութ	յան	բարձ	րաս	տի	ճան	պաշ	տոն	յա	նե	րի	կող	մից	հնչեց-
վող	նմա	նօ	րի	նակ	ար	տա	հայ	տութ	յուն	նե	րը	պա	տա	հա	կա	նութ	յուն	չեն:	
Մի	ա	ռի	թով	«Ազգ»	պար	բե	րա	կանն	անդ	րա	դար	ձել	է	վար	չա	պետ	Տիգ-
րան	 Սարգս	յա	նի՝	 2008-ին	 ա	րած	 հայ	տա	րա	րութ	յա	նը՝	 գրե	լով.	 «Ու-
շագ	րավ	էր	վար	չա	պե	տի	ո	րա	կու	մը,	թե	«ե	կե	ղե	ցին	տա	րան	ջատ	ված	
է	պե	տութ	յու	նից»	միտ	քը	հնա	մաշ	է:	«Ե	թե	ե	կե	ղե	ցին	մենք	ենք,	ա	պա	
ես	ինչ	պե՞ս	եւ	ո՞ր	պա	հին	տա	րան	ջա	տեմ	իմ	մեջ	քրիս	տոն	յա	մար	դուն»7:
Պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա	նե	րի	խոս	քերն	ա	վե	լի	են	հստա	կեց	նում	ե	կե-
ղե	ցու	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րը:	Գե	ւորգ	յան	հո	գե	ւոր	ճե	մա	րա	նի	կրոն	նե	րի	
պատ	մութ	յան	 դա	սա	խոս	 Տեր-	Ղե	ւոնդ	 քա	հա	նա	 Մա	յիլ	յանն	 իր	 հար-
ցազ	րույ	ցում	 պար	զա	բա	նում	 է	 այդ	 մո	տե	ցու	մը.	 «	Չեմ	 կար	ծում,	 թե	
տրա	մա	բա	նա	կան	է,	որ	իմ	տա	նը	պետք	է	սե	փա	կան	ի	րա	վունք	ներս	
քննար	կեմ	մե	կի	հետ,	ո	րը	հա	մար	ձակ	վել	է	ոտ	նա	հա	րել	դրանք,-	ա	սել	
է	քա	հա	նան:	-	Չէ՞	որ	իմ	ե	րե	խա	յին	են	գո	ղա	նում,	իմ	հո	տի	ան	դամ	նե-
րին,	իմ	տան	դուռն	են	թա	կում,	քննա	դա	տում	են	ազ	գա	յին	ա	վան	դույթ-
ներս,	բայց	ե	թե	զբաղ	վում	են	հո	գեոր	սութ	յամբ	կամ	քա	րոզ	չութ	յամբ,	
ո	րը	դեմ	է	մեր	ազ	գա	յին	մշա	կույ	թին	ու	մտա	ծե	լա	կեր	պին,	վեր	ջա	պես,	
ոտ	նա	հար	վում	են	մար	դու	ի	րա	վունք	նե	րը,	ա	պա	մեր	կող	մից	մեր	ժե	լի	
են:	Մոր	մոն	նե	րը	ին	չո՞ւ	են	շա	տա	ցել.	ո	րով	հե	տեւ	խլել	են	մեր	հո	տի	ան-
դամ	նե	րին»,-	բա	ցատ	րում	է	Տեր-	Ղե	ւոնդ	քա	հա	նա	Մա	յիլ	յա	նը8:
5	 Նույն	տեղում
6	 ԱԱԾ-ն	հարցաքննել	է	Կոմիտաս	վարդապետին,
http://www.aravot.am/2014/10/28/510655/
Կոմիտաս	վարդապետ	Հովնանյանը	հերքում	է	այն,	ինչ	նշված	է	ԱԱԾ	որոշման	մեջ,	
http://www.aravot.am/2014/10/28/510719/	
7	 Տե°ս	«Ազգ»	օրաթերթ	#167,	13-09-2008	(http://azg.am/AM/2008091316)
8	 Տես՝	armenianow.com,	published:	21	ապրիլի	2006թ.
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Ա	րա	րատ	յան	 Հայ	րա	պե	տա	կան	 թե	մի	 ա	ռաջ	նոր	դա	կան	 փո	խա	նորդ	
Տեր-	Նա	վա	սարդ	ար	քե	պիս	կո	պոս	Կ	ճո	յա	նի	 հար	ցազ	րույ	ցից·	 «Ա	ռա	քե-
լա	կան	ե	կե	ղե	ցին՝	որ	պես	կրո	նա	կան	հաս	տա	տութ	յուն,	ազ	գա	յին	է	մե-
զա	նում,	եւ	այս	ա	ռու	մով	ազ	գա	յինն	ու	հո	գե	ւո	րը	նույ	նա	ցել	են	դա	րե	րի	
ըն	թաց	քում	եւ	դար	ձել	հա	յութ	յան	ար	ժե	հա	մա	կար	գը:	Դ	րա	նով	հայ	ժո-
ղո	վուր	դը	եւ	նախն	յաց	ժա	ռան	գութ	յունն	իր	մեջ	նե	րա	ռած	Հա	յաս	տան-
յայց	ա	ռա	քե	լա	կան	սուրբ	ե	կե	ղե	ցին	ճա	կա	տագ	րե	րով	նույ	նա	նում	են»9:
«	Սահ	մա	նա	փա	կել	ա	ղանդ	նե	րի	ա	զա	տութ	յու	նը»	հոդ	վա	ծում	աս	վում	
է.	«	Վա	նա	ձո	րի	Սբ.	Գ	րի	գոր	Նա	րե	կա	ցի	ե	կե	ղե	ցու	քա	հա	նա	Տեր-	Վա-
հան	Ա	զար	յա	նը	կար	ծում	է,	որ	Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե	ղե	ցին	ա	ղանդ	նե-
րի	դեմ	պայ	քա	րում	պետք	է	գլո	բալ	աշ	խա	տանք	ներ	սկսի	պե	տութ	յան	
հետ	հա	մա	տեղ:	«	Մենք	պետք	է	հի	շենք,	որ	սա	շատ	մարդ	կանց	հա	մար	
բիզ	նես	է,	պար	զա	պես	աշ	խա	տանք:	Մենք	շատ	խնդիր	ներ	ու	նենք	լու-
ծե	լու	 կրթութ	յան,	 դաս	տիա	րա	կութ	յան	 ո	լորտ	նե	րում:	Մեր	 քա	ղա	քա-
ցի	նե	րը	պետք	է	գի	տակ	ցեն,	որ	ե	կե	ղե	ցին	հենց	ի	րենք	են	եւ,	ա	ռա	ջին	
հեր	թին,	ի	րենք	պետք	է	ի	րենց	պաշտ	պա	նեն	ա	ղանդ	նե	րից»10,-	ա	սում	
է	նա:	Ըստ	հո	գե	բան	Վ	լա	դի	միր	Մի	քա	յել	յա	նի,	պետք	չէ	ա	ղանդ	նե	րին	
ա	զատ	 գոր	ծու	նեութ	յան	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	 տալ՝	 հիմն	վե	լով	 մտքի,	
խղճի,	 դա	վա	նան	քի	ա	զա	տութ	յան	 սկզբուն	քի	 վրա.	 «Ա	զա	տութ	յունն	
այն	կա	տե	գո	րիան	է,	ո	րը	զար	գաց	ման	է	բե	րում,	իսկ	ա	ղան	դը,	զրկե-
լով	մար	դուն	մտա	ծե	լու	կա	րո	ղութ	յու	նից,	զրկում	է	նաեւ	զար	գա	նա	լու	
հնա	րա	վո	րութ	յու	նից»11:
Աշ	խար	հի	կաց	ման	եւ	ան	հա	տա	կա	նութ	յան	գա	ղա	փար	նե	րին	է	պաշ-
տո	նա	պես	 անդ	րա	դար	ձել	 Հա	յաս	տան	յայց	 ա	ռա	քե	լա	կան	 ե	կե	ղե	ցու	
քա	հա	նա	յաց	 ժո	ղո	վը:	 Սա	ար	դեն	պաշ	տո	նա	կան	տե	սա	կետ	 է՝	 հաս-
տատ	ված	ե	կե	ղե	ցա	կան	ժո	ղո	վի	կող	մից:	2009-ին	ԶԼՄ-նե	րը	տա	րա-
ծել	են	ե	կե	ղե	ցու	պաշ	տո	նա	կան	տե	ղե	կատ	վութ	յու	նը,	որ	տեղ	նշվում	է.	
«	Փետր	վա	րի	16-17-ը	Ս.	Ղե	ւոնդ	յանց	քա	հա	նա	յից	տո	նի	ա	ռի	թով	Մայր	
ա	թոռ	 սուրբ	 Էջ	միած	նում	Գա	րե	գին	Բ	ա	մե	նայն	 հա	յոց	 կա	թո	ղի	կո	սի	
բարձր	 նա	խա	գա	հութ	յամբ	 տե	ղի	 ու	նե	ցավ	 քա	հա	նա	նե	րի	 ա	վան	դա-
կան	հա	վա	քը,	ո	րին	մաս	նակ	ցում	էին	թե	մա	կալ	ա	ռաջ	նորդ	ներ,	Մայր	
ա	թո	ռի	միա	բան	ներ	եւ	շուրջ	300	քա	հա	նա	ներ»:	Ե	կե	ղե	ցու	մամ	լո	պաշ-
տո	նա	կան	տե	ղե	կատ	վութ	յան	մեջ	նշվում	է.	«Եր	կօր	յա	նիս	տե	րի	արդ-
յուն	քում	քննարկ	ման	ա	ռար	կա	դար	ձան	ժա	մա	նա	կա	կից	մար	տահ	րա-
վեր	նե	րը`	աշ	խար	հի	կաց	ման	եւ	անձ	նա	պաշ	տութ	յան	գոր	ծըն	թաց	նե	րը,	

9	 Տես՝	Հանրապետական	կուսակցության	պաշտոնական	կայք	(http://hhk.am/
news/news.php?action=fullnews&id=2757)
10	 Տես՝	«Առավոտ»	օրաթերթ,	04/05/2009
11	 Տես՝	«Առավոտ»	օրաթերթ,	04/05/2009
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ա	րար	չաս	տեղծ	աշ	խար	հը	խե	ղող	զա	նա	զան	մեղ	քերն	ու	մո	լութ	յուն	նե-
րը,	ազ	գա	յին	եւ	կրո	նա	կան	ինք	նութ	յուն	նե	րի	սահ	ման	նե	րի	վե	րաց	ման	
մի	տում	նե	րը,	ո	րոնք	վտան	գում	են	դա	րե	րով	թրծված	եւ	քրիս	տո	նեա-
կան	 մեր	 սուրբ	 հա	վա	տով	 շա	ղախ	ված	ազ	գա	յին	 ինք	նութ	յան	ա	նա-
ղարտ	նկա	րա	գի	րը»12:
Փաս	տո	րեն	մամ	լո	տե	ղե	կատ	վութ	յան	մեջ	քննա	դատ	վում	է	երկ	րի՝	
աշ	խար	հիկ	 լի	նե	լու	 մա	սին	 դրույ	թը,	 ինչ	պես	 նաեւ	 որ	պես	 մար	տահ-
րա	վեր	են	հայ	տա	րար	վում	«ազ	գա	յին	եւ	կրո	նա	կան	ինք	նութ	յուն	նե	րի	
սահ	ման	նե	րի	վե	րաց	ման	մի	տում	նե	րը»:	Սա	ար	դեն	ե	կե	ղե	ցու	պաշ	տո-
նա	կան	դիր	քո	րո	շում	է:	
Այ	սօր	վա	Հա	յաս	տա	նի	գոր	ծող	 իշ	խա	նութ	յան	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	
մա	սին	 ա	մե	նա	ցայ	տուն	 կեր	պով	 ար	տա	հայտ	վել	 է	 ՀՀ	 նա	խա	գա	հը:	
2008թ.	սեպ	տեմ	բե	րի	28-ին	ե	կե	ղե	ցա	կան	մի	ա	րա	րո	ղութ	յան	ժա	մա-
նակ	նա	խա	գահ	Սերժ	Սարգս	յանն	ա	րել	է	հե	տեւ	յալ	հայ	տա	րա	րութ	յու-
նը.	«	Հար	յու	րամ	յակ	ներ	շա	րու	նակ	չու	նե	նա	լով	պե	տա	կա	նութ	յուն,	ե	կե-
ղե	ցին	ա	ռաջ	նոր	դել	է	մեր	ժո	ղովր	դին	մին	չեւ	21-րդ	դար:	Հա	յոց	պե	տա-
կա	նութ	յան	յու	րա	քանչ	յուր	պե	տա	կան	ծա	ռա	յող	պետք	է	իր	պարտ	քը	
վե	րա	դարձ	նի	ե	կե	ղե	ցուն,	որ	պես	զի	մեր	ե	կե	ղե	ցին	ա	վե	լի	հզո	րա	նա	եւ	
մեր	հա	վա	տը	մեզ	ա	ռաջ	նոր	դի	դե	պի	ա	վե	լի	լավ	ա	պա	գա»13:	
Այդ	ժա	մա	նակ	վա	ԿԳ	նա	խա	րար	Ար	մեն	Ա	շոտ	յանն	այս	պես	է	տես-
նում	ե	կե	ղե	ցու	դե	րը	դպրոց	նե	րում.	«Դպ	րո	ցը	նաեւ	դաս	տիա	րա	կութ-
յան	 վայր	 է,	 դպրո	ցը	 հա	յի	 ինք	նութ	յան	 պահ	պան	ման	 վե	րար	տադր-
ման,	հա	յոց	պե	տութ	յան	քա	ղա	քա	ցի	կեր	տե	լու	վայր	է:	Եվ	այս	տեղ	ո՞ւմ	
ա	պա	վի	նել,	ե	թե	ոչ	Մայր	ա	թո	ռի,	մեր	սուրբ	ե	կե	ղե	ցու	ա	ջակ	ցութ	յա	նը:	
Ե	կե	ղե	ցու	հետ	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յու	նը	թույլ	 է	տա	լիս	մեզ,	մեր	ե	րե-
խա	նե	րին	 ներ	մու	ծել	 բա	րո	յա	կա	նութ	յուն,	 բա	րո	յա	գի	տութ	յուն	 եւ	ար-
ժեք	ներ,	 թույլ	 է	տա	լիս	 մեր	ա	շա	կերտ	նե	րին	 կո	փել	 որ	պես	 հա	յեր	 եւ	
թույլ	է	տա	լիս	ա	ռա	ջին	ան	գամ	ի	րենց	հա	մար	թա	կել	հո	գե	ւոր	ի	մաս-
տութ	յան	դռնե	րը»14:
2014-ի	մար	տի	3-ին	Հա	յաս	տա	նի	Գի	տութ	յուն	նե	րի	ազ	գա	յին	ա	կա-
դե	միա	յի	ո	րոշ	մամբ	պատ	վա	վոր	դոկ	տոր	նե	րի	կո	չում	 է	 շնորհ	վել	Հայ	
ե	կե	ղե	ցու	ե	րեք	ե	պիս	կո	պոս	նե	րի:	Ա	կա	դե	միա	յի	նա	խա	գահն	այս	պես	է	

12	 Քահանայից	հավաք	Մայր	աթոռում,	http://www.lragir.am/index/arm/0/
country/view/24759,	19/02/2009:
13	 Հայոց	պետականության	յուրաքանչյուր	պետական	ծառայող	պետք	է	իր	
պարտքը	վերադարձնի	եկեղեցուն.	Նախագահ,	aaa.ar.newsarmenia.ru,	սեպտեմբեր	
2008,	http://ar.newsarmenia.ru/arm1/20080929/41957028.html
14	 Մայր	աթոռ,	Կլոր	սեղան-քննարկում՝	նվիրված	«Հայոց	եկեղեցու	
պատմություն»	առարկային,	Հայաստանի	Հանրապետություն	օրաթերթ,	մայիս	
2012,	http://www.hhpress.am/?sub=hodv&hodv=20120221_21&flag=am
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բա	ցատ	րել	այդ	ո	րո	շու	մը.	«	Սա	ա	ռա	ջին	դեպ	քը	չէ.	ա	կա	դե	միան	մշտա-
պես	 ու	շադ	րութ	յուն	 է	 դարձ	նում	 հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րի	 հա	յա	գի	տա	կան	
եւ	 պատ	մա	կան	 գոր	ծու	նեութ	յա	նը»,	 ինչ	պես	 նաեւ	 «հայ	 ժո	ղո	վուր	դը	
դա	րեր	շա	րու	նակ	պե	տա	կա	նութ	յուն	չի	ու	նե	ցել	եւ	ա	պա	վի	նել	է	ե	կե	ղե-
ցուն,	որ	տեղ	կրթվել	են	հա	յոց	հո	գին	եւ	միտ	քը»15:	Հայտ	նի	են	դեպ	քեր,	
երբ	գի	տա	կան	թե	զե	րը	գրա	խո	սութ	յան	հա	մար	ու	ղարկ	վում	են	ե	կե	ղե-
ցու	«Ք	րիս	տո	նեա	կան	դաս	տիա	րա	կութ	յան»	կենտ	րո	նին16:
Այդ	մի	տում	ներն	ա	վե	լի	ակն	հայտ	են	դառ	նում	2010թ.	փետր	վա	րին	
Հե	ռուս	տա	տե	սութ	յան	եւ	 ռա	դիո	յի	ազ	գա	յին	 հանձ	նա	ժո	ղո	վի	 կող	մից	
ըն	դուն	ված	 չա	փո	րո	շիչ	նե	րից,	 ո	րոն	ցով	 պետք	 է	 ա	ռաջ	նորդ	վեն	 Հա-
յաս	տա	նի	տա	րած	քում	գրանց	ված	ռա	դիո	եւ	հե	ռուս	տա	տե	սա	յին	ըն-
կե	րութ	յուն	նե	րը:	Փաս	տաթղ	թում	մաս	նա	վո	րա	պես	սահ	ման	վում	է,	որ	
ան	չա	փա	հաս	նե	րի	ա	ռող	ջութ	յան,	 մտա	վոր	 ու	ֆի	զի	կա	կան	 զար	գաց-
ման,	 դաս	տիա	րա	կութ	յան	 վրա	հնա	րա	վոր	 բա	ցաuա	կան	ազ	դե	ցութ-
յուն	ու	նե	ցող	են	հա	մար	վում	այն	հա	ղոր	դում	նե	րը,	ո	րոնք	«նսե	մաց	նում	
եւ	վար	կա	բե	կում	են	ազ	գա	յին	ե	կե	ղե	ցուն	ու	նրա	կող	մից	քա	րոզ	վող	
ար	ժեք	նե	րը»17:	Ն	ման	հա	ղոր	դում	 երն,	ըստ	այդ	փաս	տաթղ	թի,	ար	գել-
վում	են:	Ն	շենք,	որ	ոչ	մի	ի	րա	վա	կան	փաս	տաթղ	թում	չի	սահ	ման	վում,	
թե	ինչ	է	նշա	նա	կում	«ազ	գա	յին	ե	կե	ղե	ցի»	հաս	կա	ցութ	յու	նը:	Մ	յուս	կրո-
նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	նսե	մաց	ման	ար	գել	քի	կետ	այդ	փաս-
տաթղ	թում	չկա:
Ե	կե	ղե	ցին	ձգտում	է	իր	ազ	դե	ցութ	յու	նը	տա	րա	ծել	այն	ո	լորտ	նե	րում,	
որ	տեղ	 ձե	ւա	վոր	վում	 է	 հան	րա	յին	 կար	ծի	քը`	 դպրոց	ներ,	 գի	տութ	յուն,	
լրատ	վա	մի	ջոց	ներ:	 Սա	կայն	 չի	 զլա	նում	 ազ	դե	ցութ	յուն	 ձեռք	 բե	րել	
նաեւ	ու	ժա	յին	կա	ռույց	նե	րում:	
2014-ին	«	Քայ	քա	յիչ	պաշ	տա	մունք	նե	րը	եւ	փո	ղո	ցա	յին	ա	րա	տա	վոր	
բար	քե	րը	որ	պես	պաշտ	պա	նու	նա	կութ	յան	սպառ	նա	լիք»	թե	մա	յով	ՀՀ	
պաշտ	պա	նութ	յան	 նա	խա	րա	րութ	յու	նում	մեկ	նար	կած	 գի	տա	գործ	նա-
կան	կոն	ֆե	րան	սի	ժա	մա	նակ	պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րարն	ա	սել	է.	
«Ա	ղանդ	նե	րը	բա	ցա	սա	բար	կա	րող	են	ազ	դել	զի	նու	ժի	վրա։	Չեմ	ու	զում	
մտա	ծել	այդ	մա	սին,	բայց	սար	սա	փե	լի	է	պատ	կե	րաց	նել,	թե	ինչ	կա-
րող	է	կա	տար	վել	մար	տա	կան	դիր	քում,	ե	թե	այն	տեղ	կանգ	նած	զին-

15	 Օվ.	Մադաթյան,	Պատվավոր	դոկտորի	կոչում՝	երեք	բարձրաստիճան	
հոգեւորականների,	Առավոտ,	հուլիս	2014,	http://www.aravot.
am/2014/07/04/476851	
16	 Sara	Khojoyan,	A	Scientific	Research	Failed	For	Religious	Motives:	
The	Church	Intervenes	into	Science,	February	2014,	http://kron.armhels.
com/?p=900&lang=en	
17	 Նմանակեք,	բայց	դատապարտեք,	Առավոտ	օրաթերթ,	փետրվար	2010,	
http://www.aravot.am/2010/02/16/354249/
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վո	րի	հա	վա	տամքն	այլ	լի	նի»18:	Պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րա	րութ	յու	նը	
«	Քայ	քա	յիչ	 պաշ	տա	մունք	նե	րի	 եւ	 փո	ղո	ցա	յին	 ա	րա	տա	վոր	 բար	քե	րի	
դեմ»	ծրագ	րի	շրջա	նա	կում	մշա	կել	է	ճա	նա	պար	հա	յին	քար	տեզ,	ըստ	
ո	րի՝	սպա	ներն	ու	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րը	դպրոց	նե	րում	միա	սին	պայ	քա	րե-
լու	են	«քայ	քա	յիչ	ա	ղանդ	նե	րի»	դեմ	եւ	նույ	նիսկ	դպրո	ցա	կան	նե	րին	բա-
ժա	նե	լու	են	ա	վե	տա	րան	ներ:	Պետք	է	նշել,	որ	«քայ	քա	յիչ	ա	ղանդ	ներ»	
կամ	ուղ	ղա	կի	«ա	ղանդ»	ար	տա	հայ	տութ	յու	նը	պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա-
նե	րը	հա	ճախ	են	օգ	տա	գոր	ծում,	սա	կայն	ո	րե	ւէ	ի	րա	վա	կան	փաս	տա-
թուղթ	Հա	յաս	տա	նում	գո	յութ	յուն	չու	նի,	որ	տեղ	տրված	լի	նեն	այդ	եզ-
րե	րի	սահ	մա	նում	 ե	րը:	Ըստ	էութ	յան,	այդ	բա	ռեզ	րի	տակ	հաս	կաց	վում	
են	 Հա	յաս	տա	նում	 գոր	ծող	 եւ	 գրանց	ված	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը,	
ո	րոնց	ա	նուղ	ղա	կի	նկա	տի	ու	նեն	այդ	հաս	կա	ցութ	յու	նը	օգ	տա	գոր	ծող-
նե	րը,	ո	րի	մի	ջո	ցով	փոր	ձում	են	խույս	տալ	հնա	րա	վոր	մե	ղադ	րան	քից՝	
ո	րե	ւէ	կոնկ	րետ	կազ	մա	կեր	պութ	յան	կող	մից	դրա	հա	մար	պա	տաս	խա-
նատ	վութ	յուն	 կան	չե	լու	 դեպ	քում:	ՊՆ	 նա	խա	րի	 ե	լույ	թից	մեջ	բե	րու	մը	
ցու	ցադ	րում	է	նա	խա	րա	րութ	յան	կող	մից	կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ-
յուն	նե	րի	 հան	դեպ	դրսե	ւոր	վող	խտրա	կան	 մո	տե	ցում	 ե	րը:	Դ	րա	ցու-
ցադ	րում	 է	 նաեւ	 Պաշտ	պա	նութ	յան	 նա	խա	րա	րութ	յան	 հաս	տա	տած՝	
««	Փո	ղո	ցա	յին	 ա	րա	տա	վոր	 բար	քե	րի	 դեմ	 պայ	քա	րի»	 ուղ	ղութ	յամբ	
2014թ.	նա	խա	տես	վող	մի	ջո	ցա	ռում	 ե	րի	պլա	նը»19:
2014-ի	հու	նի	սին	ՀՀ	ոս	տի	կա	նութ	յան	Ե	րե	խա	նե	րի	ի	րա	վունք	նե	րի	
պաշտ	պա	նութ	յան	վար	չութ	յան	պե	տը	հայ	տա	րա	րել	է,	որ	ա	ղանդ	նե	րի	
դեմ	պայ	քա	րի	շրջա	նա	կում	ոս	տի	կան	նե	րը	Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե	ղե-
ցու	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	հետ	հա	մա	տեղ	դաս	տիա	րակ	չա	կան	աշ	խա-
տանք	ներ	են	տա	րել	դպրոց	նե	րում	«ա	ղան	դա	վոր»	ե	րե	խա	նե	րի	հետ,	
այդ	թվում	«այդ	պայ	քա	րին»	ներգ	րա	վել	նրանց	ըն	կեր	նե	րին20:	Տի	կին	
Դուր	յա	նը	 մաս	նա	վո	րա	պես	ա	սել	 է.	 «Ու	նե	նում	 ենք	 ո	րո	շա	կի	 քա	նա-
կի	դեպ	քե	րի	ա	հա	զան	գեր,	երբ	ե	րե	խա	նե	րը	ներգ	րավ	վում	են	ա	ղանդ-
նե	րի	մեջ	 եւ	 հիմ	 ա	կա	նում	 ներգ	րա	վող	նե	րը	 ծնող	ներն	 են:	 Մեզ	ան-
հանգս	տաց	նում	է	ե	րե	խա	նե	րի	հո	գե	վի	ճա	կը,	ի	հար	կե՝	ե	րե	խա	նե	րը	չեն	
կա	րո	ղա	նում	ի	րենք	կողմ	 ո	րոշ	վել,	շատ	ան	գամ	ծնող	նե	րը	ստի	պո	ղա-
բար	են	տա	նում	նրանց:	Ես	ոս	տի	կա	նութ	յան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	եմ	եւ	հա-

18	 Սարսափելի	է	պատկերացնել,	թե	ինչ	կկատարվի,	եթե	մարտական	
դիրքում	կանգնած	զինվորի	հավատամքն	այլ	լինի.	Սեյրան	Օհանյան,	MediaMall,	
ապրիլ	2014,	http://topnews.mediamall.am/?id=77317
19	 «Փողոցային	արատավոր	բարքերի	դեմ	պայքարի»	ուղղությամբ	2014թ.	
նախատեսվող	միջոցառումերի	պլան,	http://www.religions.am/files/9844/library/
legal/L014.pdf	
20	 «Շատ	կարեւոր	է	մեր	եկեղեցու	ներկայացուցիչների	մուտքը	դպրոց»,	
Religions.am,	հունիս	2014,	http://www.religions.am/arm/news/
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վա	տաց	նում	եմ	ձեզ,	որ	ոս	տի	կա	նութ	յունն	ա	նում	է	ա	մեն	ինչ,	ջան	քեր	
չի	խնա	յում,	որ	պես	զի	օգ	նի	այն	ե	րե	խա	նե	րին	ու	ե	րի	տա	սարդ	նե	րին,	
ով	քեր	հայտն	վել	են	դժվա	րութ	յան	մեջ:	Անց	յալ	տա	րի	մենք	կազ	մա-
կեր	պե	ցինք	 մեծ	 մի	ջո	ցա	ռում	 ե	րի	 շարք,	 մեկ	 ա	միս	 տե	ւո	ղութ	յամբ:	
Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	 ե	կե	ղե	ցու	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	 հետ	մենք	այ	ցե	լե-
ցինք	դպրոց	ներ,	ո	րի	նպա	տակն	էր,	որ	ե	կե	ղե	ցու	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րը	
մտնեն	դպրոց:	Դպ	րոց	ներ	կա	յին,	որ	մեր	ե	կե	ղե	ցու	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե-
րին	շատ	լավ	էին	ճա	նա	չում:	Չեմ	կա	րող	մո	ռա	նալ	մի	դպրոց՝	դա	Գե-
ղար	քու	նի	քում	 էր,	 որ	տեղ	 ե	կե	ղե	ցու	 ներ	կա	յա	ցու	ցի	չը	 դա	սա	մատ	յան	
ու	ներ,	ե	րե	խա	նե	րին	բո	լո	րին	ա	նուն	նե	րով	գի	տեր,	եւ	այդ	տեղ,	բնա	կա-
նա	բար,	չէր	կա	րող	ոչ	մի	ա	ղանդ	թա	փան	ցել:	Այ	սինքն՝	շատ	կա	րե	ւոր	
է	մեր	ե	կե	ղե	ցու	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	մուտ	քը	դպրոց,	ե	րե	խա	նե	րի	հետ	
հան	դի	պում	 ե	րը:	 Մենք	 նստել	 ենք	այդ	 հան	դի	պում	 ե	րի	 ժա	մա	նակ,	
եւ	 չեմ	 կա	րող	 չփաս	տել,	 որ	մեր	ե	կե	ղե	ցու	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	խոս-
քը	բա	վա	կա	նին	ծան	րակ	շիռ	ու	լսե	լի	է,	եւ	ե	րե	խա	նե	րին	դա	հա	սու	է:	
Մենք`	ոս	տի	կան	ներս,	աշ	խա	տում	ենք	ե	րե	խա	նե	րի	եւ	ծնող	նե	րի	հետ:	
Հա	մե	նայն	դեպս,	փոր	ձում	ենք	այն	պես	ա	նել,	որ	պես	զի,	ե	թե	ծնո	ղը	չա-
փա	հաս	է,	գնում	է	այդ	ու	ղով,	գո	նե	ե	րե	խա	յին	ստի	պո	ղա	բար	չտա	նի,	
ո	րով	հե	տեւ	ե	րե	խա	յի	հո	գե	կան	աշ	խարհն	է	փոխ	վում»21:
Պետք	 է	 նշել,	 որ	 ՀՀ	 ոս	տի	կա	նութ	յու	նում	 ծա	ռա	յութ	յան	 մա	սին	 ՀՀ	
օ	րեն	քի	 39-րդ	 հոդ	վա	ծի	 7-րդ	 կե	տում	 սահ	մա	նա	փակ	վում	 են	 ո	րե	ւէ	
կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յան	ան	դամ	լի	նե	լը	եւ	կրո	նա	կան	քա	րոզ-
չութ	յուն	կա	տա	րե	լը:	Ա	ռա	վել	եւս	պետք	է	չթույ	լատր	վի	ո	րե	ւէ	կրո	նա-
կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յան	 օգ	տին	 ծա	ռա	յութ	յան	 ըն	թաց	քում	 գոր	ծո-
ղութ	յուն	ներ	կա	տա	րե	լը:
«	Ժա	մա	նակ»	օ	րա	թեր	թին	տված	հար	ցազ	րույ	ցում	Մայր	ա	թոռ	սուրբ	
Էջ	միած	նի	թան	գա	րան	նե	րի	եւ	գրա	պա	հոց	նե	րի	տնօ	րեն	Ա	սո	ղիկ	քա	հա-
նան	այս	պես	է	բնո	րո	շում	ազգ-ե	կե	ղե	ցի	կա	պը.	«	Մենք	չպետք	է	մո	ռա	նանք	
պատ	մա	կան	այն	ճշմար	տութ	յուն	նե	րը,	որ	դա	րեր	ա	ռաջ	ար	ձա	նագ	րել	են	
մեր	այ	րե	րը:	Ե	ղի	շեն	ա	սում	է`	Ա	վե	տա	րա	նը	մեր	հայրն	է,	ե	կե	ղե	ցին	մեր	
մայրն	է,	ե	թե	մենք	մեր	կա	շին	քե	րենք,	ա	պա	դրա	տա	կից	ե	կե	ղե	ցի	դուրս	
կգա,	ո	րով	հե	տեւ	հա	վատ	քը,	կրո	նը	նույ	նաց	վել	են	մեր	էութ	յա	նը,	դար	ձել	
են	մեր	մաշ	կի	գույ	նը:	Եվ	այ	սօր	մեր	հա	սա	րա	կութ	յա	նը	ա	պա	կողմ	 ո	րո-
շել,	այս	պես	ան	ջա	տել,	ե	կե	ղե	ցին	մեկ	այլ	մարմ	 ի	վե	րա	ծել`	ճիշտ	չէ:	Դա	
նշա	նա	կում	է`	ազ	գին,	ժո	ղովր	դին	զրկել	իր	ինք	նութ	յու	նից»22:

21	 Հասարակության	բարոյականության	քրիստոնեական	հիմքերը	մեզանում	
եւ	արդի	խնդիրները,	17.06.2014,	https://www.youtube.com/watch?v=r2dOmlu4Evg	
22	 Միայն	քաղցր	խոսքերով	չես	կարող	մարդուն	ճշմարտություն	ուսուցանել,	
«Ժամանակ»,	25.03.2010թ.	
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Հա	յաս	տա	նի	 հել	սինկ	յան	 կո	մի	տեի՝	 «	Մար	դու	 ի	րա	վունք	նե	րը	 Հա-
յաս	տա	նում	 2014	 թվա	կա	նին»	 տա	րե	կան	 զե	կույ	ցում23	 բեր	վում	 են	
կոնկ	րետ	տե	ղե	կութ	յուն	ներ.	 «	Զին	վո	րա	կան	կո	մի	սա	րիատ	նե	րում	զո-
րա	կո	չիկ	նե	րին	տա	լիս	 են	 լրաց	նել	ան	կե	տա,	 որ	տեղ	 նրանք	պետք	 է	
նշեն	ի	րենց	կրո	նա	կան	հա	յացք	նե	րը:	Ե	ղել	են	դեպ	քեր,	երբ	զին	վո	րա-
կան	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րը	տար	բեր	կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	
ան	դամ	այ	լա	դա	վան	զին	վո	րա	կան	նե	րի	հետ	«բա	ցատ	րա	կան	եւ	դաս-
տիա	րակ	չա	կան	աշ	խա	տանք	ներ»	են	ի	րա	կա	նաց	րել:	Զե	կույ	ցում	աս-
վում	է,	որ	կրո	նա	կան	այլ	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	ան	դամ	 ե	րի	հան-
դեպ	 բա	նա	կում	 դրսե	ւոր	ված	 խտրա	կան	 վե	րա	բեր	մուն	քի	 օ	րի	նակ	 է	
«Կ	յան	քի	խոսք»	ե	կե	ղե	ցու	հե	տե	ւորդ	Ա	շոտ	Մկրտչ	յա	նի	(ա	նուն-ազ	գա-
նու	նը	փոխ	ված	է)	հետ	կա	տար	ված	դեպ	քը,	ով	զին	վո	րա	կան	ծա	ռա-
յութ	յան	ըն	թաց	քում,	հա	կա	ռակ	իր	կամ	քի,	ստիպ	ված	է	ե	ղել	Հայ	ա	ռա-
քե	լա	կան	ե	կե	ղե	ցու	քա	հա	նա	յի	գլխա	վո	րութ	յամբ	ա	ղո	թել:	Մկրտչ	յա	նը	
«	Մե	դիա	լաբ	»	կայ	քին	պատ	մել	է,	որ	երբ	զո	րա	մա	սում	կաս	կա	ծել	են,	
որ	այլ	ե	կե	ղե	ցու	հե	տե	ւորդ	է,	ի	րեն	տա	րել	են	հրա	մա	նա	տա	րի	մոտ	եւ	
ա	ռա	ջար	կել	հրա	ժար	վել	իր	ե	կե	ղե	ցուց:	Սկ	սել	են	ծաղ	րել,	 սպառ	նա-
ցել,	որ	ե	թե	զո	րա	մա	սում	ծա	ռա	յող	քա	հա	նա	յի	ա	մե	նօր	յա	ա	ղոթք	նե-
րին	չմաս	նակ	ցի,	նրա	հա	մար	վատ	կլի	նի:	Զո	րա	մա	սի	ղե	կա	վա	րութ	յան	
հետ	խնդիր	ներ	չու	նե	նա	լու	հա	մար	նա	8	ա	միս	իր	կամ	քին	հա	կա	ռակ	
մաս	նակ	ցել	 է	 Հայ	 ա	ռա	քե	լա	կան	 ե	կե	ղե	ցու	 քա	հա	նա	յի	 անց	կաց	րած	
ծե	սե	րին:
Հա	կաօ	դա	յին	պաշտ	պա	նութ	յան	զոր	քե	րի	հո	գե	ւոր	հո	վիվ	Տեր-	Կոր-
յուն	քա	հա	նա	Կա	րա	պետ	յանն	իր	մի	ե	լույ	թում	նշել	 է	 ,	 որ	 ե	կե	ղե	ցու	
ներ	կա	յութ	յու	նը	բա	նա	կում	օգ	նում	է	հայ	զին	վո	րին	ա	վե	լի	հայ	րե	նա	սեր	
լի	նել,	 հո	գե	բա	նո	րեն	 սա	տար	 կանգ	նել	 իր	 ըն	կեր	նե	րին:	 «	Բա	նա	կում	
ա	ղան	դա	վոր	ներն	այն	քան	են,	որ	քան	կան	մեր	երկ	րում,	եւ	ո	րոնց	մի	
մա	սը	 գա	լիս	 է	 ծա	ռա	յութ	յան:	Բա	նակ	 ե	կած	ա	ղան	դա	վոր	նե	րի	առն-
վազն	80	տո	կո	սը	վե	րա	դառ	նում	է	Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե	ղե	ցի,-	ա	սել	
է	քա	հա	նան:	Ե	կե	ղե	ցու	եւ	պետ	պաշ	տոն	յա	նե	րի	հրա	պա	րա	կա	յին	խոս-
քե	րից	նման	մեջ	բե	րում	 եր	կա	րե	լի	է	շատ	ա	նել,	սա	կայն	մենք	կսահ-
մա	նա	փակ	վենք	այս	քա	նով:
Պետք	է	նաեւ	ա	սել,	որ	այս	ո	լորտ	նե	րը	ղե	կա	վա	րող	ո	րե	ւէ	պե	տա	կան	
պաշ	տոն	յա	յի	նշա	նա	կու	մից	հե	տո	կա	թո	ղի	կո	սը	պար	տա	դիր	կեր	պով	
նրանց	 հետ	 հան	դի	պում	 է:	 Մաս	նա	վո	րա	պես՝	 2016-ին	 վար	չա	պետ	
նշա	նակ	ված	Կա	րեն	Կա	րա	պետ	յա	նի	ա	ռա	ջին	պաշ	տո	նա	կան	հան	դի-

23	 Մարդու	իրավունքները	Հայաստանում,	Զեկույց	2014,	Հայաստանի	
հելսինկյան	կոմիտե,	http://armhels.com/wp-content/uploads/2015/02/Ditord-69-Arm.
pdf
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պում	 ե	րից	մե	կը	ե	ղել	է	կա	թո	ղի	կո	սի	հետ:	«	Վար	չա	պետ	Կա	րա	պետ-
յա	նը	եւ	Ա	մե	նայն	հա	յոց	կա	թո	ղի	կո	սը	քննար	կել	են	մի	շարք	հար	ցեր,	
ո	րոնք	վե	րա	բե	րել	են	ե	կե	ղե	ցի-պե	տութ	յուն	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	հե-
տա	գա	ամ	րապնդ	մանն	ու	այլ	խնդիր	նե	րի»24:	

Կար գա լույծ նե րի «դիս կուր սը»

XIX	դա	րա	վեր	ջին	եւ	XX	դա	րասկզ	բին	հայ	կա	կան	ե	կե	ղե	ցում	ձե	ւա-
վոր	վել	էր	բա	րե	նո	րոգ	չա	կան	շար	ժում,	որն	իր	առ	ջեւ	դրել	էր	ժա	մա-
նա	կի	 մար	տահ	րա	վեր	նե	րին	 հա	մա	պա	տաս	խան	 բա	րե	նո	րո	գում	ներ	
ի	րա	կա	նաց	նե	լու	 խնդի	րը:	 Պատ	մա	կան	 գի	տութ	յուն	նե	րի	 թեկ	նա	ծու	
Հով	հան	նես	Հով	հան	նիս	յա	նը	«	Մա	ղա	քիա	Արք.	Օր	ման	յա	նը	եւ	20-րդ	
դա	րասկզ	բի	 Հայ	 ե	կե	ղե	ցու	 բա	րե	նո	րոգ	չա	կան	 շարժ	ման	 հիմ	նա	հար-
ցը»	հոդ	վա	ծում25	անդ	րա	դար	ձել	է	այդ	շարժ	մա	նը.	«XX	դա	րասկզ	բին	
Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե	ղե	ցու	ներ	քին	կյան	քում	նոր	թա	փով	սկսե	ցին	
գոր	ծու	նեութ	յուն	ծա	վա	լել	ե	կե	ղե	ցու	բա	րե	նո	րո	գութ	յանն	ուղղ	ված	մի	
շարք	ուղ	ղութ	յուն	ներ	 (հո	սանք	ներ):	Բա	րե	նո	րոգ	չա	կան	այդ	ուղ	ղութ-
յուն	նե	րի	նպա	տակն	էր	տես	նել	հզո	րա	ցած,	բա	րե	նո	րոգ	ված	ե	կե	ղե	ցա-
կան	կա	ռույց,	սա	կայն	այդ	նպա	տա	կին	հաս	նե	լու	մի	ջոց	նե	րի	ու	մե	թոդ-
նե	րի	ընտ	րութ	յան	հար	ցում	բա	րե	նո	րո	գիչ	նե	րի	հա	յացք	նե	րը	աչ	քի	էին	
ընկ	նում	ընդգծ	ված	տա	րա	մի	տութ	յամբ:	Բ	նա	կան	է	նաեւ	այն,	որ	այդ	
շար	ժումն	 ու	ներ	 իր	 հա	կա	ռա	կորդ	նե	րը	 հո	գե	ւոր	 ու	 հա	սա	րա	կա	կան	
շեր	տե	րում:	Եվ,	 չնա	յած	 ընդ	դի	մա	դիր	 ու	ժե	րը	 նույն	պես	 միաս	նա	կան	
չէին,	պետք	է	նշել,	որ	նե	րե	կե	ղե	ցա	կան	կյան	քը	բա	րե	նո	րո	գե	լու	ա	մե-
նա	մեծ	խո	չըն	դո	տը	ոչ	թե	այդ	թե	ւե	րի	մի	ջեւ	մղվող	ան	զի	ջում	պայ	քարն	
էր,	այլ	բա	րե	նո	րո	գում	նե	րին	ընդ	դի	մա	դիր	կամ	դրանք	ընդ	հան	րա	պես	
մեր	ժող	պահ	պա	նո	ղա	կան	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րը»,-	գրում	է	նա՝	շա	րու	նա-
կե	լով.	«	Կաս	կած	չի	հա	րու	ցում	այն	փաս	տը,	որ	Մ.Օր	ման	յա	նի	ակ	տիվ	
ու	սուց	չա	կան	գոր	ծու	նեութ	յան	շնոր	հիվ	նրա	ա	շա	կերտ	ներ	Կա	րա	պետ	
Տեր-Մկրտչ	յա	նը	եւ	Գա	րե	գին	Հով	սեփ	յա	նը	դար	ձան	բա	րե	նո	րոգ	չա	կան	
շարժ	ման	գոր	ծուն	ջա	տա	գով	ներ:	Մի	փոքր	ա	վե	լի	ուշ	բա	րե	նո	րոգ	չա-
կան	շարժ	ման	ակ	տիվ	կողմ	նա	կից	ներ	ձե	ւա	վոր	վե	ցին	նաեւ	Մ.Օր	ման-
յա	նի	 գլխա	վո	րած՝	 Ար	մա	շի	 հո	գե	ւոր	 ճե	մա	րա	նում`	 ի	 դեմս	 Բաբ	կեն	

24	 Վարչապետը	կառավարությունում	հյուրընկալել	է	Ամենայն	հայոց	
կաթողիկոսին,	հոկտեմբեր	19,	2016,	http://araratnews.am/varchapeteh-
karavaruthyunum-hyurehnkalel-e-amenayn-hayoc-kathoghikosin/	
25	 Հովհաննես	Հովհաննիսյան,	«Մաղաքիա	Արք.	Օրմանյանը	եւ	20-րդ	
դարասկզբի	Հայ	եկեղեցու	բարենորոգչական	շարժման	հիմահարցը»,	26.09.2012	
http://www.religions.am/arm/articles/Մաղաքիա-Արք.-Օրմանյանը-եւ-20-րդ-
դարասկզբի-հայ-եկեղեցու-բարենորոգչական-շարժման-հիմահարցը/	
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Կ	յու	լե	սեր	յա	նի	եւ	Թոր	գոմ	Գու	շակ	յա	նի»26:	Շարժ	ման	ան	դամ	նե	րից	էր,	
ի	դեպ,	ա	կա	նա	վոր	գիտ	նա	կան	Եր	վանդ	Տեր-	Մի	նաս	յա	նը:
Ն	պա	տակ	 չու	նե	նա	լով	 քննար	կել	 այդ	 շար	ժու	մը,	 պետք	 է	 միայն	
նշենք,	 որ	 շար	ժում,	 ի	 վեր	ջո,	 հա	ջո	ղութ	յան	 չհա	սավ,	 բայց	այ	նո	ւա-
մե	նայ	նիվ	չա	փա	զանց	լուրջ	եւ	ար	դիա	կան	խնդիր	ներ	էին	վեր	հա	նել:
Մեզ	հե	տաքրք	րող	խնդիրն	այն	է,	թե	արդ	յոք	ե	կե	ղե	ցում	կամ	գո	նե	
այս	կամ	այն	պատ	ճառ	նե	րով	կար	գա	լույծ	ար	ված	միա	բան	նե	րի	շար	քե-
րում	կա՞ն	ե	կե	ղե	ցու	բա	րե	փոխ	ման	խնդիր	դրած	ան	հատ	ներ,	թե՞	ե	կե-
ղե	ցուց	 հե	ռաց	ված	ներն	 ի	րենց	 հրա	պա	րա	կա	յին	 ե	լույթ	նե	րում	միայն	
մի	ջանձ	նա	յին	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	խնդիր	ներն	են	ար	ծար	ծում:	Կամ	
ա	վե	լի	 պարզ	 ա	սած՝	 կա՞ն	 արդ	յոք	 գա	ղա	փա	րա	կան	 տա	րա	ձայ	նութ-
յուն	ներ	 ե	կե	ղե	ցու	 ներ	սում:	 Դա	 հաս	կա	նա	լու	 հա	մար	մենք	 կներ	կա-
յաց	նենք	հատ	ված	ներ	կար	գա	լույծ	ար	ված	կամ	ե	կե	ղե	ցուց	ինք	նա	կամ	
հե	ռա	ցած	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րի	հար	ցազ	րույց	նե	րից	ու	հրա	պա	րա	կա	յին	
նա	մակ	նե	րից,	 որ	տեղ	 նրանք	պար	զա	բա	նում	 են	այն	 հա	կա	սութ	յուն-
նե	րը,	ո	րոնց	արդ	յուն	քում	ե	կե	ղե	ցուց	հե	ռաց	վել	կամ	էլ	կար	գա	լույծ	են	
հռչակ	վել:
1999	թվա	կա	նից	ի	վեր,	երբ	կա	թո	ղի	կոս	ընտր	վեց	Գա	րե	գին	Բ	Ներ-
սիս	յա	նը,	 կար	գա	լույծ	 են	 հռչակ	վել	մի	 քա	նի	տասն	յակ	միա	բան	ներ,	
ըստ	մա	մու	լում	շրջա	նառ	վող	տե	ղե	կութ	յուն	նե	րի՝	մոտ	100	հո	գե	ւո	րա-
կան:	Կար	գա	լույծ	նե	րից	ո	մանք	հան	դես	են	ե	կել	բաց	նա	մակ	նե	րով	ու	
հար	ցազ	րույց	նե	րով,	որ	տեղ	քննա	դա	տութ	յան	են	են	թար	կում	կա	թո	ղի-
կո	սին,	վեր	հա	նում	ե	կե	ղե	ցու	ներ	սում	տի	րող	բար	քե	րը,	մի	ջանձ	նա	յին	
հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը,	ֆի	նան	սա	կան	չա	րա	հում	 ե	րը,	նե	պո	տիզ	մը27	եւ	
ի	րենց	տե	սա	կետ	ներն	են	հայտ	նում	ե	կե	ղե	ցում	տեղ	գտած	ա	նա	ռողջ	
ե	րե	ւեւյթ	նե	րի՝	 կո	ռուպ	ցիա	յի,	 հո	վա	նա	վոր	չութ	յան	 եւ	 հա	կոտն	յա	 այլ	
դրսե	ւո	րում	 ե	րի	 մա	սին:	 Այդ	 հար	ցազ	րույց	նե	րը	 կա	րող	 են	 հե	տաքր-
քիր	վեր	լու	ծութ	յան	թե	մա	հան	դի	սա	նալ,	քա	նի	որ	փակ	կա	ռույց	լի	նե-
լով՝	ե	կե	ղե	ցին	իր	ներ	քին	խնդիր	նե	րը	չի	հրա	պա	րա	կայ	նեց	նում,	բայց	
կար	գա	լույծ	 հռչակ	ված	նե	րից	 շա	տերն	 ա	զա	տո	րեն	 ար	տա	հայտ	վում	
են:	 Այդ	 տե	սա	կե	տից	 նե	րե	կե	ղե	ցա	կան	 քննա	դա	տութ	յան	 դիս	կուր	սը	
հե	տաքրք	րութ	յուն	է	ներ	կա	յաց	նում:
Մեզ	հե	տաքրք	րում	են	այն	հրա	պա	րա	կում	 ե	րը,	ո	րոնք	վե	րա	բե	րում	
են	 ե	կե	ղե	ցու	 հնա	րա	վոր	 բա	րե	փո	խում	 ե	րի	 խնդրին	 եւ	 դրանց	 հետ	
կապ	ված՝	կար	գա	լույծ	նե	րի	դի	տար	կում	 ե	րին:	Այս	տեղ	նույն	պես	մենք	
ձեռն	պահ	կմանք	մեկ	նա	բա	նութ	յուն	ներ	ա	նե	լուց:

26	 Նույն	տեղում
27	 Արգասավոր	պաշտոնների	հանձնումը	մոտ	ազգականներին:	Առհասարակ՝	
հասարակական	գործերում	ազգակցական-խնամիական	կապերով	ղեկավարվելը	
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««Ա	ռա	ջին	 լրատ	վա	կան»-ի	 հետ	 զրույ	ցում	 Տեր-	Սա	հակ	 քա	հա	նան	
ա	սաց,	 որ	Ա	մե	նայն	 հա	յոց	 կա	թո	ղի	կո	սի	 կող	մից	 կար	գա	լույծ	 հռչակ-
ված	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րը	միա	վոր	վում	են	եւ	ար	դեն	կազ	մա	կեր	պել	են	
ա	ռա	ջին	ժո	ղո	վը,	ո	րին	24	կար	գա	լույծ	հո	գե	ւո	րա	կան	ներ	են	մաս	նակ-
ցել,	սա	կայն	ման	րա	մաս	ներ,	թե	որ	տեղ	են	ժո	ղով	կազ	մա	կեր	պել,	եւ	
ով	քեր	են	ներ	կա	ե	ղել,	 քա	հա	նան	 չշտա	պեց	հա	ղոր	դել:	Նա	նշեց,	 որ	
մին	չեւ	հի	մա	տասն	չորս	տար	վա	ըն	թաց	քում	Ա	մե	նայն	հա	յոց	կա	թո	ղի-
կո	սի	կող	մից	կար	գա	լույծ	են	հռչակ	վել	ա	վե	լի	քան	100	հո	գե	ւո	րա	կան-
ներ:	 Ըստ	 Տեր-	Սա	հա	կի,	 կար	գա	լույծ	 ա	նե	լու	 հիմ	նա	կան	 պատ	ճառն	
այն	է,	որ	մար	դիկ	չեն	ու	զում	հա	մա	կերպ	վել	տի	րող	ի	րա	վի	ճա	կին,	ըմ-
բոս	տա	նում	 են,	 կար	ծիք	 են	 հայտ	նում:	 «	Տե	սեք,	 Տեր-	Վա	չեն	այդ	քան	
հան	ցանք	ներ	ու	նի	եւ	կար	գա	լույծ	չի	ե	ղած	մին	չեւ	հի	մա,	ե	թե	դու	հա-
նում	 ես	 ան	մեղ	նե	րին,	 ին	չո՞ւ	 ես	 մե	ղա	վոր	նե	րին	 պա	հում»,-	 հա	վե	լեց	
Տեր-	Սա	հա	կը»28:
«Այ	սօր	վա	խռո	վութ	յան,	այ	լա	սեր	ված	վի	ճա	կի	մե	ղա	վո	րը	կա	թո	ղի-
կո	սի	կող	մից	պար	տադր	ված	նոր	կա	նո	նա	գիրքն	է,	ո	րը	նա	Էջ	միած	նից	
հար	կադ	րա	բար	պար	տադ	րում	է	հա	մայնք	նե	րին՝	ըն	դու	նե	լու	ե	կե	ղե	ցու	
կա	ռա	վար	ման	իր	ու	զած	ձե	ւը,	ո	րը	հա	մա	հունչ	չէ	տվյալ	երկ	րի,	տվյալ	
պե	տութ	յան,	տվյալ	հա	մայն	քի	սո	վո	րութ	յուն	նե	րին:	Այս	քայ	լով	նա	հե-
տա	մուտ	 է	 լի	նում	միայն	 իր	անձ	նա	կան,	 նյու	թա	կան	 շա	հե	րին,	 բնա-
կա	նա	բար՝	սա	չի	ըն	դուն	վում	հա	մայնք	նե	րի	կող	մից,	տե	ղի	է	ու	նե	նում	
շա	հե	րի	բա	խում:	Մեր	շա	հը	հա	յա	պահ	պա	նութ	յունն	է,	որ	 չփչա	նանք	
այս	տեղ,	իսկ	իր	շա	հը	նյու	թա	կան	շահն	է,	կալ	վածք	նե	րը:	….	Նոր	կա-
նո	նագր	քի	հա	մա	ձայն՝	ու	զում	էին	ամ	բողջ	ու	նեց	ված	քը,	կալ	վածք	նե	րը	
վերց	նել	ի	րենց	ձեռ	քը,	այ	սինքն՝	վա	ղը	Գա	րե	գին	Բ-ն	կա	րող	է	ա	սել,	
որ	ի	րեն	150.000	եվ	րո	է	պետք,	շտապ	ու	ղար	կեք	Էջ	միա	ծին:	Եվ	այդ	
գու	մար	նե	րը	պետք	է	ծախս	վեն	ոչ	նպա	տա	կա	յին,	այ	սինքն՝	չեն	նպաս-
տե	լու	մեր	հա	յա	պահ	պան	ման	գոր	ծին	եւ	կրո	նա	կան	հա	մայն	քի	ա	մե-
նօր	յա	աշ	խա	տանք	նե	րին:	Նա	փո	խա	նակ	Հա	յաս	տա	նի	ե	կե	ղե	ցի	նե	րի	
եւ	վան	քե	րի	մա	սին	մտա	ծի	 (օ	րի	նակ՝	հու	շար	ձա	նա	գետ	Սամ	վել	Կա-
րա	պետ	յա	նի	հետ	զրույ	ցում	նա	ա	սել	է՝	ես	սա	րե	րում	ե	ղած	վան	քե	րի	
հետ	գործ	չու	նեմ,	իսկ	մենք	գի	տենք՝	ինչ	քան	պատ	մա	կան	բարձ	րար-
ժեք	վանք	եւ	ե	կե	ղե	ցի	ու	նենք	անմխ	 ի	թար,	ան	տե	րութ	յան	մատն	ված,	
ո	րոնք	ար	դեն	փլուզ	վում	են),	սփյուռ	քի	ե	կե	ղե	ցի	ներն	է	կա	նո	նա	կար-
գում:	 …Ք	րեաօ	լի	գար	խիկ	 հա	մա	կար	գի	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րը	 կա	ռու-
ցում	են	նոր	ե	կե	ղե	ցի	ներ,	քա	նի	որ	լի	քը	փող	ու	նեն,	ու	զում	են	ե	կե	ղե	ցու	
ճա	նա	պար	հով	այդ	փո	ղե	րը	 լվա	նալ,	մաք	րել:	Այս	տեղ	էլ	կան	շա	հեր,	

28	 Կարգալույծ	հոգեւորականները	համախմբվում	են	ընդդեմ	Ամենայն	Հայոց	
Հայրապետի,	15/02/2013,	http://topnews.mediamall.am/?id=13910	
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ե	թե	չլի	նեին	այդ	շա	հե	րը,	հին	վան	քերն	ու	ե	կե	ղե	ցի	նե	րը	կնո	րո	գեին:	
Հար	ցը	հա	սավ	նրան,	որ	Գա	րե	գին	Բ-ն	փաս	տա	թուղթ	ու	ղար	կեց	Նիս,	
ո	րով	 ե	կե	ղե	ցին	 ոչ	ա	ռա	քե	լա	կան	հռչա	կեց:	Ինչ	պես	նրա	անձ	նա	կան	
ո	րո	շու	մը,	այն	պես	էլ	Գե	րա	գույն	հո	գե	ւոր	խորհր	դի	ո	րո	շում	 երն	այ	սօր	
լե	գի	տիմ	չեն,	այ	սինքն՝	խորհր	դի	ըն	դու	նած	ո	րո	շում	 երն	ա	պօ	րի	նի	են:	
Պոլ	սո	պատ	րիարքն	այս	կա	պակ	ցութ	յամբ	նույն	վե	րը	նշված	նա	մա	կի	
մեջ	գրում	է.	«	Հան	կա	րա	ծա	կիի	ե	կանք,	երբ	ստա	ցանք	ձեր	կող	մից	ու-
ղարկ	ված	ե	կե	ղե	ցու	Գե	րա	գույն	հո	գե	ւոր	խորհր	դի	նոր	ցան	կը,	քա	նի	
որ	խորհր	դի	ան	դամ	 երն	ընտր	վում	են	ազ	գա	յին	ե	կե	ղե	ցա	կան	ժո	ղո	վի	
կող	մից	եւ	ոչ	թե	նշա	նակ	վում	են	կա	թո	ղի	կո	սի	կող	մից»29:
Հի	շեց	նենք,	որ	2009-ի	հոկ	տեմ	բե	րի	31-ին	տե	ղի	է	ու	նե	ցել	Հա	յաս-
տան	յայց	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե	ղե	ցու	3-րդ	ներ	կա	յա	ցուց	չա	կան	ժո	ղո	վը:	
Ժո	ղո	վի	ժա	մա	նակ	ըն	դուն	վել	 է	Թե	մա	կան	կա	նո	նադ	րութ	յան	ու	ղեն-
շա	յին	փաս	տա	թուղ	թը:	 Այն	 բաղ	կա	ցած	 է	 17	 հոդ	վա	ծից,	 ո	րոնք	այն	
ու	ղե	նիշ	ներն	են,	ո	րոնց	հի	ման	վրա	պետք	է	ստեղծ	վեն	թե	մա	կան	եւ	
ծխա	կան	 կա	նո	նադ	րութ	յուն	նե	րը:	Թե	մե	րի	 եւ	 ծխե	րի	 կա	նո	նադ	րութ-
յուն	նե	րը	 պետք	 է	 հա	մա	պա	տաս	խա	նեց	վեն	 մին	չեւ	 2012-ի	 վեր	ջը:	
Ու	ղեն	շա	յին	կա	նո	նադ	րութ	յու	նը	վե	րա	բե	րում	 է	միայն	Էջ	միած	նի	թե-
մե	րին:	Թե	մա	կան	կա	նո	նադ	րութ	յան	ու	ղեն	շա	յին	փաս	տա	թուղթն	ու-
ժե	ղաց	նում	է	Մայր	ա	թո	ռի	վե	րահս	կո	ղութ	յու	նը	թե	մե	րի	նկատ	մամբ,	
ինչ	պե	սեւ	ֆի	նան	սա	կան	վե	րահս	կո	ղութ	յուն	է	սահ	մա	նում:	Կա	նո	նադ-
րութ	յան	մա	սին	ա	վե	լի	ման	րա	մասն	վեր	լու	ծութ	յուն	կա	րե	լի	 է	գտնել	
Կի	մի	տա	կա	Մատ	սու	զու	տիի	եւ	Ս	տե	փան	Դա	նիել	յա	նի	հոդ	վա	ծում30:
2011-ին	 հայ	կա	կան	մա	մու	լը	 հա	ճախ	էր	անդ	րա	դառ	նում	Շ	վեյ	ցա-
րիա	յի	Ժ	նեւ	քա	ղա	քի	Սուրբ	Հա	կոբ	ե	կե	ղե	ցու	ե	կե	ղե	ցա	կան	խորհր	դի	
եւ	Էջ	միած	նի	մի	ջեւ	ծա	գած	կոնֆ	լիկ	տին:	Ըստ	«Լ	րա	գիր»	կայ	քի,	կոնֆ-
լիկ	տի	պատ	ճա	ռը	Էջ	միած	նին	դրա	մա	կան	հատ	կա	ցում	 եր	կա	տա	րե-
լու	հետ	է	կապ	ված:	Էջ	միա	ծի	նը	պա	հան	ջում	էր	այն	ա	վե	լաց	նել31:	Ըստ	
«Ազգ»	 օ	րա	թեր	թի	 տե	ղե	կատ	վութ	յան.	 ««Ազ	գը»	 նա	խանց	յալ	 հա	մա-
րում	ներ	կա	յաց	րել	էր	Հայ	ե	կե	ղե	ցու	Շ	վեյ	ցա	րիա	յի	թե	մում	ստեղծ	ված	
վի	ճա	կը՝	հի	շեց	նե	լով	մար	տի	17-19-ին	Մայր	ա	թո	ռում	Վե	հա	փառ	հայ-

29	 Կաթողիկոսը	14	տարի	անց	էլ	չի	համակերպվել	իր	պաշտոնին:	Մեր	
զրուցակիցն	է	Ֆրանսիայի	Նիս	քաղաքի	Սուրբ	Աստվածածին	եկեղեցու	հոգեւոր	
հովիվ	Տեր-Սահակ	քահանան	28/03/2013,	http://www.lragir.am/print/arm/1/interview/
print/80748	
30	 Kimitaka	Matsuzato	&	Stepan	Danielyan,	Faith	or	Tradition:	the	Armenian	
Apostolic	Church	and	Community-Building	in	Armenia	and	Nagorny	Karabakh,	
“Religion,	State	and	Society”	journal,	Published	online:	22	Mar	2013,	http://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09637494.2013.769741	
31	 www.lragir.am,	6.05.2010,	«Համայնքը	դիմել	է	Շառլ	Ազնավուրին»
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րա	պե	տի	նա	խա	գա	հութ	յամբ	գու	մար	ված	Գե	րա	գույն	հո	գե	ւոր	խորհր-
դի	 ո	րո	շու	մը	 թե	մում	 ա	ռաջ	նոր	դա	կան	 տե	ղա	պահ	 նշա	նա	կե	լու	 Մես-
րոպ	ա	բե	ղա	Պար	սամ	յա	նին	եւ	գոր	ծող	հո	գե	ւոր	հո	վիվ	Ա	բել	քա	հա	նա	
Մա	նուկ	յա	նին	Մայր	ա	թոռ	այլ	ծա	ռա	յութ	յան	ետ	կան	չե	լու	մա	սին:	Տե-
ղե	կաց	րել	էինք	նաեւ,	որ	Ժ	նե	ւի	հա	յոց	ե	կե	ղե	ցա	կան	խոր	հուր	դը	ո	րո	շել	
է	մեր	ժել	 Հո	գե	ւոր	 գե	րա	գույն	 խորհր	դի	 կար	գադ	րութ	յու	նը՝	 պնդե	լով	
միա	ժա	մա	նակ,	որ	Ա	բել	քա	հա	նան	ինքն	էլ	չի	ցան	կա	նում	հե	ռա	նալ»32:
Այս	եւ	մյուս	դեպ	քե	րի	հիմ	քում	հիմ	 ա	կա	նում	ըն	կած	է	ֆի	նան	սա-
կան	խնդիր:
«Այդ	 գու	մա	րը	 տա	լիս	 են	 հան	ցա	գործ	նե	րը,	 քրեա	կան	 տար	րե	րը,	
սա	ժո	ղովր	դից	գո	ղաց	ված	եւ	յու	րաց	ված	գու	մարն	է,	այդ	գու	մար	նե-
րով	նրանք	կա	ռու	ցում	են	ե	կե	ղե	ցի	ներ	ի	րենց	մեղ	քե	րի	քա	վութ	յան	եւ	
խղճի	հանգս	տութ	յան	հա	մար,	եւ	Գա	րե	գին	Բ-ն		այս	մարդ	կանց	օրհ-
նում	է,	սրբաց	նում,	ազ	գի	հե	րոս	է	դարձ	նում,	շքան	շան	ներ	բա	ժա	նում:	
Ե	կե	ղե	ցու	վեր	նա	խա	վի	մի	ստվար	զանգ	ված	շփա	ցած,	ցոփ	ու	շվայտ	
կյան	քով	 է	 ապ	րում,	 իսկ	 ի	րենց	խնկար	կու	նե	րը	 եւ	 շե	փո	րա	հար	նե	րը	
օգտ	վում	են	դրա	նից:	Ս	րանք	այն	ե	րի	տա	սարդ	ներն	են,	ո	րոնց	կա	թո-
ղի	կոսն	 ու	ղար	կում	 է	ար	տերկր	ներ	 («յու	ղոտ»	տե	ղեր),	 նրանք	 ի	րենց	
հա	մա	րում	են	կա	թո	ղի	կո	սի	զին	վոր	ներ»33:
«Ե	կե	ղե	ցու	շա	հը	վեր	է	ա	մեն	ին	չից:	Միեւ	նույն	է՝	ե	թե	փոր	ձես	բարձ-
րա	ձայ	նել	ո	րե	ւէ	խնդիր՝	կապ	ված	ե	կե	ղե	ցա	կան	իշ	խա	նութ	յան	չա	րա-
շահ	ման	հետ,	հի	շիր,	կա	թո	ղի	կոսն	ի	մու	նի	տետ	ու	նի,	նրա	վրա	ոչ	մի	
բան	չի	ազ	դում:	Հի	շիր,	ե	կե	ղե	ցու	շա	հը	վեր	է	ա	մեն	ին	չից…	պաշ	տիր	
կա	թո	ղի	կո	սին,	քան	զի	նա	քո	կուռ	քը	պետք	է	լի	նի»34:
«	Մեր	ե	կե	ղե	ցին	բա	ժան	ված	է	եր	կու	մա	սի՝	հա	րուստ	ներ	եւ	աղ	քատ-
ներ,	իսկ	դա	ա	մե	նա	մեծ	սխալն	է:	Չի	կա	րե	լի.	Աստ	ծո	առ	ջեւ	բո	լորն	են	
հա	վա	սար:	Ա	վե	տա	րա	նի	մեջ	էլ	աս	վում	է,	որ	ե	թե	քո	աջ	ձեռ	քը	բա	րե-
րա	րութ	յուն	է	ա	նում,	ա	պա	ձա	խը	դրա	մա	սին	չպետք	է	ի	մա	նա:	Մենք	
պետք	է	նրանց	հաս	կաց	նենք,	որ	ե	թե	բա	րե	րա	րութ	յուն	եք	ա	նում,	դա	
Աստ	ծուն	 է	 ուղղ	ված,	 իսկ	 դուք	 հա	վա	սար	 եք	 մյուս	նե	րին:	 Սա	կայն	

32	 azg.am	2.04.2011,	«Մտահոգիչ	իրավիճակ	Ժնեւի	Հայոց	եկեղեցական	
խորհրդում»
33	 Կաթողիկոսը	14	տարի	անց	էլ	չի	համակերպվել	իր	պաշտոնին:	Մեր	
զրուցակիցն	է	Ֆրանսիայի	Նիս	քաղաքի	Սուրբ	Աստվածածին	եկեղեցու	հոգեւոր	
հովիվ	Տեր-Սահակ	քահանան	28/03/2013,	http://www.lragir.am/print/arm/1/interview/
print/80748
34	 	Կարգալույծ	հոգեւորականի	աղմկահարույց	նամակը	Գարեգին	Բ-ին,	
2016-08-21	http://asekose.am/hy_AM/news/11/228961-kargalouyc-hogeorakani-
axmkaharouyc-namake-garegin-b-in.html	
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մենք	նրանց	հա	վել	յալ	հար	գանք	ենք	ցու	ցա	բե	րում՝	դրա	նով	գայ	թակ-
ղութ	յան	տա	նե	լով:	Հա	րուստ	նե	րի	հա	մար	ե	կե	ղե	ցու	ա	ռա	ջին	մա	սում	
ա	թոռ	ներ	են	դնում,	 ո	րը	միայն	հո	գե	ւոր	դա	սի	հա	մար	 է	նա	խա	տես-
ված,	 իսկ	մյուս	նե	րը	պետք	 է	 կանգ	նեն.	 ին	չո՞ւ…	Ե	կե	ղե	ցին	սի	նե	մա	յի	
զալ	 չէ,	որ	տոմս	առ	նեն	ու	ըստ	այդմ	նստեն:	Սա	ե	կե	ղե	ցի	է,	որ	տեղ	
մտնե	լիս,	ան	կախ	ա	մեն	ին	չից,	բո	լո	րը	հա	վա	սար	են»35:
«	Մեր	ե	կե	ղե	ցին	այ	սօր	վա	խի	վրա	հիմն	ված	է	ա	ռաջ	գնում,	ա	մեն	
մարդ	վա	խե	նում	է	խո	սե	լուց,	վա	խե	նում	է	սե	փա	կան	տե	սա	կետն	ար-
տա	հայ	տե	լուց,	ո	րով	հե	տեւ	ե	թե	այդ	տե	սա	կե	տը	չի	հա	մընկ	նում	բարձ-
րաս	տի	ճան	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րի	տե	սա	կե	տի	հետ,	այդ	մար	դու	գլխին	
տա	լիս	են:	Իսկ	այդ	մարդն	ըն	տա	նիք,	ե	րե	խա	ներ,	հա	րա	զատ	ներ	ու	նի:	
Դ	րա	հա	մար	էլ	լռում	ու	չեն	խո	սում:	Ե	թե	մեր	հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րին	այ-
սօր	ա	զա	տութ	յուն	տան,	ես	վստահ	եմ,	որ	նրանք	ոտ	քի	կել	նեն	ու	բո-
լորն	էլ	բա	րե	փո	խում	ներ	կա	նեն,	կխո	սեն»36:
«Այ	սօր,	դժբախ	տա	բար,	մեր	ե	կե	ղե	ցին	ե	կե	ղե	ցի	հաս	կա	ցո	ղութ	յու-
նից	դուրս	է	ե	կել,	դար	ձել	է	մի	ըն	կե	րութ	յուն,	հիմ	նարկ,	որ	տեղ	քա	հա-
նան	պաշ	տոն	յա	է,	ե	պիս	կո	պո	սը՝	մաս	նաճ	յու	ղի	տնօ	րեն,	կա	թո	ղի	կոսն	
էլ՝	գլխա	վոր	տնօ	րեն:	Այդ	ձե	ւով	ու	զում	են	ե	կե	ղե	ցի	ղե	կա	վա	րել:	Ե	կե-
ղե	ցին	պետք	է	հիմն	ված	լի	նի	սի	րո	վրա:	Ե	կե	ղե	ցու	մեջ	կա	նոն,	ստո-
րագ	րութ	յուն,	թուղթ,	նա	մակ՝	այդ	պի	սի	բա	ներ	չկան:	Ե	կե	ղե	ցին	Ք	րիս-
տո	սի	մար	մինն	է,	եւ	մենք	իր	ան	դամ	ներն	ենք»37:
«Այժմ	ես	ան	պաշ	տոն	եմ,	բայց	կար	գա	լույծ	չեմ,	թեեւ,	որ	կա	րո	ղա-
նա	յին,	դա	էլ	կա	նեին:	Ես	Կի	լի	կիո	միա	բան	եմ,	ինձ	զրկել	են	Ա	րեւմտ-
յան	Եվ	րո	պա	յի	պատ	րիար	քութ	յան	մեջ	ու	նե	ցած	իմ	պաշ	տո	նից:	Գ	րա-
վոր	նա	մա	կով	են	ինձ	տե	ղե	կաց	րել	այդ	մա	սին,	բայց	պատ	ճառ	չկար	
նշված:	Ն	րանք	զայ	րա	ցել	էին	իմ	ե	լույ	թից,	որն	ու	նե	ցել	էի	հու	նի	սի	29-ի	
ցույ	ցի	ժա	մա	նակ`	 դես	պա	նա	տան	 շեն	քի	դի	մաց,-	 «Աս	պա	րե	զի»	 հետ	
զրույ	ցում	ա	սաց	Տեր-Ար	մեն	քա	հա	նա	Մել	քոն	յա	նը	եւ	փո	խան	ցեց	այն	
ա	մե	նը,	 ինչ	 ա	սել	 էր	 ինք	նա	բուխ,	 խա	ղաղ	 ցույ	ցի	 ժա	մա	նակ,-	 ես	 իմ	
խոս	քում	ա	սել	էի,	որ	հա	վաք	վել	ենք	այս	տեղ`	«	Սաս	նա	ծռեր»	խմբի	

35	 Կարգալույծ	արված	հոգեւորականը	բացահայտումեր	է	արել,	
հարցազրույց	կարգալույծ	արված	քահանա	Տ.	Մարտիրոս	Բերբերյանի	հետ,	http://
galatv.am/hy/news/680780545/#.U2O35oQgmVA.facebook
36	 Կարգալույծ	արված	հոգեւորականը	բացահայտումեր	է	արել,	
հարցազրույց	կարգալույծ	արված	քահանա	Տ.	Մարտիրոս	Բերբերյանի	հետ,	http://
galatv.am/hy/news/680780545/#.U2O35oQgmVA.facebook
37	 «Մեր	եկեղեցին	դարձել	է	մի	հիմարկ,	որտեղ	քահանան	պաշտոնյա	է,	
եպիսկոպոսը՝	ֆիլիալի	տնօրեն,	կաթողիկոսն	էլ՝	գլխավոր	տնօրեն»,	http://hetq.
am/arm/news/54383/mer-ekexecin-dardzel-e-mi-himnark-ortex-qahanan-pashtonya-e-
episkoposy-filiali-tnoren-katoxikosn-el-glkhavor-tnoren.html	
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հե	րոս	տղա	նե	րին	զո	րակ	ցութ	յուն	հայտ	նե	լու,	ո	րոնք	ի	րենց	ար	յու	նով	
պահ	պա	նել	են	մեր	սահ	ման	նե	րը,	իսկ	այ	սօր	մեծ	ցավ	ենք	ապ	րում,	որ	
այդ	հե	րոս	տղա	նե	րը	են	թարկ	վում	են	բռնութ	յան:	Ն	րանք	ի	րենց	այդ	
քայ	լով	հաս	տա	տում	են,	որ	հայ	ժո	ղո	վուր	դը	ծնկի	չի	գա	լու,	ապ	րե	լու	է	
ա	զատ	եւ	ան	կախ	Հա	յաս	տա	նում,-	պատ	մում	է	քա	հա	նան»38:
«Այս	քայ	լը	իմ	մտքի	ա	զա	տութ	յան	դեմ	է:	Մեզ	նից	 յու	րա	քանչ	յուրն	
ա	զատ	է	իր	միտքն	ար	տա	հայ	տե	լու	հա	մար:	Ես	20	տա	րի	ապ	րել	եմ	
Եվ	րո	պա	յում,	 իսկ	 այդ	 տա	րի	նե	րի	 ըն	թաց	քում	 իմ	 հո	ժա	րութ	յամբ,	
ա	ռանց	շա	հի	ծա	ռա	յել	եմ	իմ	ժո	ղովր	դին:	Ես	կանգ	նել	եմ	իմ	ժո	ղովր	դի	
կող	քին	 եւ	 իր	 ի	րա	վունք	նե	րը	պաշտ	պա	նել:	 Ե	կե	ղե	ցին	 սա	տա	րում	 է	
իշ	խա	նութ	յա	նը,	ես	ու	րիշ	մեկ	նա	բա	նութ	յուն	չու	նեմ	այս	հար	ցում,-եզ-
րա	փա	կում	է	նա»39:
«	Սա	կայն	 ժա	մա	նա	կը	 ե	կաւ	փաս	տե	լու,	 թէ	ար	տա	քինն	 ու	 նիւ	թա-
կանն	 էր	 էա	կանն	 ու	 Ձեզ	 հե	տաքրք	րո	ղը:	 Ան	կա	րե	լի	 է,	 որ	 վա	խի	 եւ	
սպառ	նա	լի	քի	 մթնո	լոր	տի	 մէջ	 ա	ռողջ	 սե	րունդ	ներ	 հաս	նին,	 բան	 մը	
ո	րուն	պատ	ճա	ռով	պի	տի	տու	ժեն	մեր	ժո	ղո	վուր	դը	եւ	Մայր	ե	կե	ղե	ցին,	
ո	րոնք	ա	մէն	 ժա	մա	նա	կէ	ա	ւե	լի	 կա	րի	քը	 ու	նին	 մաք	րակ	րօն,	 զար	գա-
ցած	 եւ	 ի	րա՛ւ	 ե	կե	ղե	ցա	կան	նե	րու	 եւ	 ո՛չ	 թէ	 գար	շա	պար	 լի	զող	նե	րու...	
Վա	ճա	ռա	կա	նա	կան	 եւ	ա	ռեւտ	րա	կան	 յատ	կու	թիւն	ներ	 ու	նե	նա	լը	ան-
պայ	մա	նօ	րէն	խե	լա	ցիու	թեան	 յայ	տա	րար	ներ	 չեն:	Դուք	 կրնաք	մարդ	
առ	նել	ու	ծա	խել,	սա	կայն	ԵՐԲԵ՛Ք	ՉԷՔ	ԿՐՆԱՐ	ՍՐԲՈՒԹԻՒՆ	ՊԱՀԵԼ	
ԵՒ	ԻՒՐԱՑՆԵԼ»40:
«	Ձեր	 մտա	ծե	լա	կեր	պին	պէս	 սո	փեստ	եւ	ան	պա	տաս	խա	նա	տու	 են	
ձեր	 ար	տա	յայ	տու	թիւն	ներն	 ու	 ո	րո	շում	նե	րը:	 Հա	յաս	տա	նեայց	 Ա	ռա-
քե	լա	կան	 Ե	կե	ղե	ցին	 իր	 դա	րա	ւոր	 գո	յու	թեան	 ըն	թաց	քին	 ար	տա	քին	
հա	րո	ւած	նե	րէն	այն	քան	չէ	սոս	կա	ցած,	որ	քան	այն	ան	միտ	եւ	քան	դիչ	
փոր	ձե	րէն,	 զորս	 դո՛ւք,	 Վե	հա	փառ,	 ծո	ցա	ծին	 զա	ւա	կը	այս	 նոյն	 Ե	կե-
ղեց	ւոյ,	կը	պատ	րաս	տէք	ի՛ր	մէ	ջէն՝	ի՛ր	դէմ:	Հայ	Ե	կե	ղե	ցին	բաժ	նել	իր	
նկա	րագ	րէն՝	պի	տի	նշա	նա	կէր	կտրել	պոր	տը	իր	ան	ցեա	լէն,	ուր	կրօ-
նի	զգա	ցումն	ու	ազ	դե	ցու	թեան	գա	ղա	փա	րը	փո	խա	դար	ձա	բար	ի	րար	
ամ	րապն	դած	եւ	ի	րար	հետ	շա	ղա	հիւ	սո	ւած	են,	 յօ	րի	նե	լով	մեր	Հա	յու	

38	 Հոլանդիայում	ցույցերին	մասնակցած	քահանային	պաշտոնազրկել	են,	
բայց	չեն	հիմավորել,	18	օգոստոս,	հարցազրույց	Տեր-Արմեն	քահանա	Մելքոնյանի	
հետ,	2016,	http://www.asparez.am/news-hy/holandia-cuyc-qahana_hy/
39	 Հոլանդիայում	ցույցերին	մասնակցած	քահանային	պաշտոնազրկել	են,	
բայց	չեն	հիմավորել,	18	օգոստոս,	հարցազրույց	Տեր-Արմեն	քահանա	Մելքոնյանի	
հետ,	2016,	http://www.asparez.am/news-hy/holandia-cuyc-qahana_hy/	
40	 Երուսաղեմի	պատրիարքը	հանդիմանական	նամակ	է	հղել	Գարեգին	2–
րդին,	օգոստոս	25,	2016,	http://www.7or.am/am/news/view/112364/	
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դի	մա	գի	ծը	եւ	ստեղ	ծե	լով	հրաշ	քը	մեր	դա	րե	րուն»41:
«Այս	օ	րե	րուս,	մեր	Ե	կե	ղե	ցին	կը	գտնո	ւի	այն	պի	սի	վի	ճակ	նե	րու	եւ	
ե	րե	ւոյթ	նե	րու	 դի	մաց,	 ո	րոնք	 լուրջ	 կաս	կած	նե	րու	 եւ	 տրտում	 հե	ռա-
պատ	կեր	նե	րու	 կը	 տա	նին	 մեր	 միտ	քը,	 երբ	 վայր	կեա	նի	 մը	 հա	մար	
միայն	աչ	քի	ա	ռաջ	ու	նե	նանք	մեր	եր	բեմ	նի	ազ	գա	յին	եւ	կրօ	նա	կան	այն	
բո	լոր	 ա	ռա	քի	նու	թիւն	նե	րը,	 ո	րոնց	 շնոր	հիւ	 մեր	 ժո	ղո	վուր	դը	 եր	բեմն	
բան	 մը	ար	ժած	 եւ	տա	կա	ւին	 կրնայ	ար	ժել:	 Քա՛ջ	 գիտ	ցէք,	 որ	 ժո	ղո-
վուր	դի	մը	ոյ	ժին	եւ	մե	ծու	թեան	գաղտ	նիք	նիւթն	ու	նիւ	թա	կա	նը	չեն,	
ո	րով	հե	տեւ	 ժո	ղո	վուրդ	ներ	 չեն	 մեռ	ներ	 ի	րենց	 ստա	ցած	ֆի	զի	քա	կան	
վէր	քե	րէն,	այլ	ա	ւե	լի,	հո	գե	կա	նէն:	Մեզ	ազ	գո	վին	հա	րո	ւա	ծո	ղը	մեր	դի-
մագ	րա	ւած	ա	ղէտ	նե	րէն	ա	ւե	լի	մեր	ազ	գին	ղե	կա	վար	նե	րու	ան	տար	բե-
րու	թիւնն	ու	ե	սա	կեդ	րո	նա	ցումն	է,	եւ	այս	մէ	կը	բնա	կան	մահ	մը	կրնայ	
նկա	տո	ւիլ	ժո	ղո	վուր	դի	մը	հա	մար:	Ժա	մա	նա	կը	ե	կած	է,	Վե	հա	փառ,	որ	
դուք	պար	տիք	վե	րագտ	նել	 ձեր	 հո	գե	կան	ար	ժէք	նե	րը,	 ե	թէ	 եր	բե	ւի	ցէ	
ու	նե	ցած	էք,	ա	պա	թէ	ոչ,	դուք	եւս	ձեզ	հռչա	կէք	կար	գա	զուրկ	եւ	մեր	
Մայր	ե	կե	ղե	ցին	փրկէք	ամ	բող	ջա	կան	կոր	ծա	նու	մէ»42:
«Ինձ	ցավ	պատ	ճա	ռեց	այն,	որ	Գա	րե	գին	Բ	Ներ	սիս	յա	նը	Ազ	գա	յին	
ժո	ղով	 ներ	կա	յաց	րեց	 մի	 ցու	ցակ՝	 400	 կա	ռույց	ներ	 («օբ	յեկտ»	 բա	ռը	
օգ	տա	գոր	ծե	լով),	ո	րոնք	հար	կե	րից	ու	տուր	քե	րից	պետք	է	ա	զատ	վեն:	
Ես	իբ	րեւ	հո	գե	ւո	րա	կան	հա	մա	միտ	եմ,	որ	ե	կե	ղե	ցին	պետք	է	տուր	քե-
րից	ո	րոշ	տե	ղե	րում	ա	զատ	վի,	սա	կայն	սա	այն	դեպ	քում,	երբ	խոսքն	
ան	մի	ջա	պես	ե	կե	ղե	ցու	ու	հո	գե	ւոր	հար	ցե	րին	է	վե	րա	բե	րում,	մնա	ցած	
դեպ	քում	բա	րի	ե	ղեք	բո	լո	րին	հա	վա	սար	հար	կեր	եւ	տուր	քեր	վճա	րեք՝	
գոր	ծա	րան	եք	կա	ռու	ցում,	ա	գա	րակ	ներ	եք	պա	հում,	թե	մեկ	այլ	բան:	
Այդ	400	կա	ռույ	ցի	ցու	ցա	կի	մեջ	ին	չեր	են	մտնում՝	գե	տեր,	լճեր,	մար-
զա	դաշ	տեր,	շեն	քեր	եւ	այլն:	Իսկ	Ազ	գա	յին	ժո	ղո	վի	ան	բա	րո	յա	կան	ան-
դամ	նե	րը	 ըն	դու	նե	ցին	այն՝	 դա	 մեծ	ան	բա	րո	յա	կա	նութ	յուն	 է,	 քան	զի	
այդ	տուր	քե	րը	գնում	են	ե	րե	խա	նե	րին,	ու	սու	ցիչ	նե	րին,	թո	շա	կա	ռու	նե-
րին	եւ	մեր	հան	րա	յին	կյան	քի	բո	լոր	կա	րիք	նե	րին,	եւ	հե	տե	ւա	բար	Ազ-
գա	յին	ժո	ղո	վը	Ա	մե	նայն	հա	յոց	կա	թո	ղի	կո	սի	հետ	մեկ	տեղ	կո	ղոպ	տում	
են	 մեր	ժո	ղովր	դին:	Ազ	գա	յին	 ժո	ղովն	այդ	 նա	խա	ձեռ	նութ	յու	նը	 հաս-
տա	տե	լով՝	կա	նաչ	լույս	է	տա	լիս	ո	րոշ	ան	ձանց՝	զբաղ	վե	լու	բիզ	նե	սով:	
Հո	գե	ւո	րա	կա	նը	չի	կա	րող	զբաղ	վել	բիզ	նե	սով»43:
41	 Երուսաղեմի	պատրիարքը	հանդիմանական	նամակ	է	հղել	Գարեգին	2–
րդին,	օգոստոս	25,	2016,	http://www.7or.am/am/news/view/112364/	
42	 Երուսաղեմի	պատրիարքը	հանդիմանական	նամակ	է	հղել	Գարեգին	2–
րդին,	օգոստոս	25,	2016,	http://www.7or.am/am/news/view/112364/	
43	 Տիրան	արքեպիսկոպոս	Կյուրեղյան.	«Գարեգին	կաթողիկոսը,	
նստած	աթոռին,	իրեն	Աստված	է	զգում»,	05.05.2014,	http://galatv.am/hy/
news/7547546454/	



106

ՍՏԵՓԱՆ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ

«Ազ	գա	յին	ե	կե	ղե	ցա	կան	ժո	ղովն	ու	նի	ե	րեք	կա	րե	ւոր	հան	գա	մանք՝	
ընտ	րում	 է	 կա	թո	ղի	կո	սին,	փո	փո	խութ	յուն	ներ	 է	 մտցնում	 մեր	 կա	նո-
նադ	րութ	յան	մեջ,	եւ	եր	րորդ՝	ընտ	րում	է	Գե	րա	գույն	հո	գե	ւոր	խոր	հուրդ:	
Գա	րե	գին	Ներ	սիս	յա	նը	ա	ռա	ջին	օ	րից,	երբ	ե	կավ	բազ	մեց	Լու	սա	վոր	չի	
գա	հին,	պատ	վեր	ար	ձա	կեց	եւ	իր	հա	մար	ոչ	հան	դուր	ժե	լի	ե	կե	ղե	ցա	կան	
ան	դամ	նե	րին	հա	նեց	եւ	կազ	մեց	նոր	հո	գե	ւոր	խոր	հուրդ:	Հե	տե	ւա	բար	
այդ	օր	վա	նից	էլ	նոր	կազ	մա	վոր	ված	այդ	հո	գե	ւոր	խորհր	դի	ստո	րագ-
րութ	յուն	ներն	ա	պօ	րի	նի	են	ու	հե	տե	ւանք	նե	րը	տես	նում	ենք	առ	այ	սօր:	
Մես	րոպ	ար	քե	պիս	կո	պոս	Պոլ	սո	պատ	րիար	քի	նա	մա	կը՝	հղված	Գա	րե-
գին	Երկ	րորդ	կա	թո	ղի	կո	սին,	ամ	բող	ջութ	յամբ	կետ	առ	կետ	նշում	է	այդ	
տա	րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	նրա	թույլ	տված	սխալ	նե	րը:	Գոր	ծու	նեութ	յան	
սխալն	այդ	տե	ղից	է	գա	լիս	ու	շա	րու	նակ	վում»44:
««	Չեն	գոր	ծում	կա	նոն	նե	րը,	ե	կե	ղե	ցին	վե	րած	վել	է,	այս	պես	ա	սած,	
մի	օբ	յեկ	տի,	ո	րը	կա	ռա	վա	րում	են	եր	կու	եղ	բայր	նե	րը	եւ	մեկ	քրոջ	որ-
դին».	 ե	կե	ղե	ցուն	 այս	պի	սի	 բնու	թագ	րում	 էր	 տվել	 Գեր	մա	նիա	յում	
բնակ	վող	 Մայր	 ա	թոռ	 սուրբ	 Էջ	միած	նի	 կար	գա	լույծ	 հո	գե	ւո	րա	կան	
Հով	հան	նես	ա	բե	ղա	Սա	հակ	յա	նը՝	Գա	րե	գին	Բ-ին	ուղղ	ված	իր	բաց	նա-
մա	կում:	Արդ	յուն	քում	ե	կե	ղե	ցին	իր	դե	րա	կա	տա	րութ	յու	նը	փո	խել	է՝	իշ-
խա	նութ	յուն	նե	րին	ծա	ռա	յող,	ռե	ժի	մին	սպա	սար	կող	մի	կա	ռույց	է	դար-
ձել,	որն	ի	րա	վունք	չու	նի	ե	կե	ղե	ցի	կոչ	վե	լու:	Սա	ար	դեն	վերջ	նա	կետն	
է:	Հիմ	նա	կան	խնդի	րը,	ո	րը	մենք	պետք	է	լու	ծենք,	եր	կու	ճա	նա	պարհ	
ու	նի.	ա	ռա	ջի	նը,	ո	րը	ես	կնա	խընտ	րեի,	հան	դարտ	ճա	նա	պարհն	է՝	Գա-
րե	գին	 Բ-ի	 հրա	ժա	րա	կա	նը,	 իսկ	 երկ	րոր	դը՝	 գա	հըն	կե	ցութ	յու	նը:	 Մեր	
ֆեյս	բուք	յան	է	ջում	նյու	թեր	կան,	որ	տեղ	փաս	տարկ	ներ	են	բեր	վում,	որ	
Գա	րե	գին	Բ-ն		ընտր	ված	 չէ,	այլ	Լո	ւիս	Սի	մոն	Մա	նուկ	յա	նի	փո	ղե	րով,	
ոճ	րա	գոր	ծութ	յան	ար	յան	գնով	նա	հա	սել	է	պաշ	տո	նի՝	կա	շա	ռե	լով	այն	
ժա	մա	նակ	վա	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րին,	ե	կել	է	Ե	րե	ւան,	կանգ	նել	է	ե	կե	ղե-
ցու	գլուխ	եւ	սկսել	է	քայ	քա	յել	այն:	Պետք	է	ա	սեմ,	որ	մար	դիկ	դժգոհ	են	
այն	վի	ճա	կից,	ո	րը	տի	րում	է	Սփ	յուռ	քում,	ո	րով	հե	տեւ	Սփ	յուռ	քը	քանդ-
վում	է:	Այն,	որ	Հա	յաս	տա	նում	վեր	ջին	ցույ	ցե	րի	ժա	մա	նակ	ա	մե	նա	վեր-
ջին	այ	լան	դակ	խոս	քե	րով	նախ	շա	զար	դում	էին	կա	թո	ղի	կո	սին,	դա	ժո-
ղովր	դի,	ազ	գի	տրա	մադ	րութ	յունն	է»45:
Ինչ	պես	տես	նում	ենք,	կար	գա	լույծ	նե	րի	մեծ	մա	սի	քննա	դա	տութ	յան	
հիմ	նա	կան	թե	մա	ներն	են	կա	թո	ղի	կո	սի	ան	ձը,	նրա	մոտ	հա	րա	զատ	նե-

44	 Տիրան	արքեպիսկոպոս	Կյուրեղյան.	«Գարեգին	կաթողիկոսը,	
նստած	աթոռին,	իրեն	Աստված	է	զգում»,	05.05.2014,	http://galatv.am/hy/
news/7547546454/
45	 Տեր-Սահակ.	Գարեգին	Բ-ն	կամ	պետք	է	հրաժարական	տա,	կամ	
գահընկեց	արվի,	08.09.2016	http://newsline.am/am/news/view/40745.html	



107

ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵԿԵՂԵՑՈՒ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԴԻՍԿՈՒՐՍԸ

րի	 կող	մից	 ե	կե	ղե	ցու	 «բռնա	զավ	թու	մը»,	 ո	րո	շում	նե	րի	 ըն	դուն	ման	 ու	
ֆի	նան	սա	կան	մի	ջոց	նե	րի	վե	րահսկ	ման	ոչ	թա	փան	ցիկ	լի	նե	լը	եւ	կա-
թո	ղի	կո	սի	 ու	 բարձ	րաս	տի	ճան	այլ	 հո	գե	ւո	րա	կան	նե	րի	 կո	ռուպ	ցիա	յի	
թե	մա	նե	րը:
Մ	յուս	 հիմ	նա	կան	 թե	ման,	 որ	 հա	ճախ	 կա	րե	լի	 է	 գտնել	 ե	լույթ	նե-
րում,	դա	ե	կե	ղե	ցու	ոչ	արդ	յու	նա	վետ	պայ	քարն	է	«ա	ղանդ	նե	րի»	դեմ.	
«	Մար	տահ	րա	վեր	նե	րը	շատ	են,	սա	կայն	դրան	ցից	ա	ռա	ջի	նը	ես	հա	մա-
րում	եմ	ո	րակ	յալ	եւ	ուս	յալ,	սրբա	կեն	ցաղ	ու	աստ	վա	ծա	հա	վատ	ե	կե	ղե-
ցա	կան	նե	րի	պատ	րաս	տութ	յու	նը,	ո	րից	էլ	կախ	ված	է	ե	կե	ղե	ցու	ա	ռա-
քե	լութ	յան	հա	ջո	ղութ	յու	նը:	Իսկ	երկ	րորդ	մար	տահ	րա	վե	րը	ա	ղան	դա-
վո	րա	կան,	 հե	թա	նո	սա	կան	 շար	ժում	նե	րին,	 ինչ	պես	 նաեւ	ա	նաստ	վա-
ծութ	յա	նը	դի	մա	կա	յելն	 է	 ուղ	ղա	փառ	վար	դա	պե	տութ	յամբ,	ա	ռա	քի	նի	
կյան	քով	եւ	ան	ձանձ	րույթ	ա	վե	տա	րան	չութ	յամբ»46:
Հա	նուն	ար	դա	րութ	յան	պետք	է	նշենք,	որ	ե	կե	ղե	ցու	բա	րե	փո	խում	 ե-
րի	մա	սին	հոդ	ված	ներ	եւ	վեր	լու	ծութ	յուն	ներ,	այ	նո	ւա	մե	նայ	նիվ,	հրա-
պա	րակ	վում	են:	Ն	ման	ծա	վա	լուն	վեր	լու	ծութ	յուն	նե	րով,	ի	մաս	նա	վո	րի,	
հան	դես	են	գա	լիս	կար	գա	լույծ	հռչակ	ված	միա	բան	նե	րը:
«	Սա	 նախ	 եւ	 ա	ռաջ	 պա	հան	ջում	 է	 մտա	ծե	լա	կեր	պի	 լուրջ	 փո	փո-
խութ	յուն:	Ես	որ	քան	հաս	կա	ցա,	մեր	ե	կե	ղե	ցին	դեռ	պատ	րաստ	չէ	բա-
րե	փո	խում	 ե	րի,	հա	կա	ռակ	որ	դա	ան	խու	սա	փե	լիո	րեն	անհ	րա	ժեշտ	է	
մեզ:	Ես	ա	վե	լի	շատ	սի	րում	եմ	գոր	ծա	ծել	«բա	րե	կար	գում»	բա	ռը,	քա	նի	
որ	 ոչ	 թե	 ցան	կութ	յուն	 կա	փո	փո	խե	լու	 ե	ղա	ծը,	 այլ`	 վե	րա	կանգ	նե	լու	
կորց	րա	ծը:	Սա	կայն	ցան	կութ	յու	նը	շատ	քիչ	է,	ե	թե	 չլի	նեն	հա	մա	պա-
տաս	խան	կադ	րեր:	Բա	ցի	դրա	նից,	մեզ	մոտ,	 ցա	վոք	 սրտի,	 գոր	ծում	
է	բուր	գի	օ	րեն	քը,	հե	տե	ւա	բար	ա	մեն	ինչ	թողն	ված	է	մե	կի	տրա	մադ-
րութ	յա	նը:	Ք	րիս	տո	նեա	կան	մյուս	ե	կե	ղե	ցի	նե	րում	այդ	պես	չէ:	Այն	տեղ	
ե	կե	ղե	ցու	հետ	կապ	ված	բո	լոր	հար	ցե	րը	լու	ծում	է	Ե	պիս	կո	պո	սաց	ժո-
ղո	վը,	որն	օժտ	ված	է	լիար	ժեք	ի	րա	վա	սութ	յուն	նե	րով`	ներ	կա	յաց	նե	լու	
Ե	կե	ղե	ցու	ամ	բող	ջա	կան	դեմ	քը:	Այդ	ա	մե	նը,	ան	շուշտ,	կա	տար	վում	է`	
հա	վա	տա	րիմ	մա	լով	ուղ	ղա	փառ	դա	վա	նան	քին	եւ	Սուրբ	Հայ	րե	րի	ու-
սու	ցում	 ե	րին	ու	կա	նո	նա	կան	ո	րո	շում	 ե	րին:	…Ա	ռա	ջին	հեր	թին	ծե	սի	
լեզ	վի`	գրա	բա	րի	մատ	չե	լիութ	յունն	է:	Սա	նշա	նա	կում	է,	որ	ե	կե	ղե	ցա-
կան	 յու	րա	քանչ	յուր	 ա	րա	րո	ղութ	յան	 ժա	մա	նակ	 հա	վա	տաց	յա	լը	 կամ	
նո	րա	դարձ	 հա	յոր	դին	 պետք	 է	 հաս	կա	նա	 աստ	վա	ծա	պաշ	տութ	յան	
ա	ղոթք	նե	րը,	 շա	րա	կան	նե	րը,	 զգա	 դրանց	 հո	գե	պա	րար	 զո	րութ	յու	նը,	
հպվի	երկ	նա	յին	 շնորհ	նե	րին:	Բայց	ինչ	պե՞ս	դա	կա	րող	է	տե	ղի	ու	նե-

46	 Մեր	եկեղեցում,	ցավոք	սրտի,	գործում	է	բուրգի	օրենքը,	հարցազրույց	
Հայր	Եղիա	Խաչատրյանի	հետ,	28	դեկտեմբերի	2013,	http://www.lragir.am/index/
arm/0/interview/view/93150	
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նալ,	 ե	թե	 նա	 չի	 հաս	կա	նում	 Սուրբ	Պա	տա	րա	գի	 եւ	 ժա	մեր	գութ	յուն-
նե	րի	լե	զուն:	Ես	կողմ	չեմ	գրա	բա	րը	փո	խե	լուն:	Աշ	խար	հա	բար	լե	զուն	
չու	նի	այն	աստ	վա	ծե	ղեն	խորհր	դա	վո	րութ	յունն	ու	հմայ	քը,	ինչ	որ	ու	նի	
մեր	Հայ	րե	րի	լե	զուն`	գրա	բա	րը:	Սա	կայն	կա	րե	լի	է	յու	րա	քանչ	յուր	ծե-
սի	տեքս	տը	ա	ռան	ձին-ա	ռան	ձին	հրա	տա	րա	կել	փոք	րիկ	գրքույկ	նե	րի	
տես	քով`	մի	է	ջին	դնե	լով	գրա	բար	բնա	գի	րը,	իսկ	զու	գա	դիր	է	ջին`դրա	
աշ	խար	հա	բար	փո	խադ	րութ	յու	նը:	Կա	մաց-կա	մաց	վարժ	վե	լով	տեքս-
տե	րի	բո	վան	դա	կութ	յա	նը,	գրա	բարն	այ	դու	հետ	մեզ	հա	մար	կդառ	նա	
հաս	կա	նա	լի	եւ	սի	րե	լի:	Երկ	րորդ	կա	րե	ւոր	բա	րե	փո	խու	մը	ծե	սի	միօ	րի-
նա	կութ	յունն	է,	ծի	սա	կան	գրքե	րի	նույ	նա	կա	նա	ցու	մը:	Եր	բեմ	տար	բեր	
հրա	տա	րա	կութ	յուն	նե	րի	 ծի	սա	մատ	յան	ներն	 ու	նե	նում	 են	 բո	վան	դա-
կա	յին	տար	բե	րութ	յուն	ներ,	ինչն	էլ	բե	րում	է	ծե	սի	բազ	մա	զա	նութ	յան:	
Հայ	ե	կե	ղե	ցին	պետք	է	չբա	վա	րար	վի	միայն	ծի	սա	կա	տա	րութ	յամբ,	այլ	
ան	հա	գո	րեն	սեր	տի	եւ	տա	րա	ծի	Աստ	ծո	Խոս	քը:	Դե	ի	հար	կե,	այս	ա	մե-
նի	կող	քին	հրա	տապ	հրա	մա	յա	կան	է	կյան	քի	կո	չել	վա	նա	կան	ա	վան-
դույ	թը`	իր	ու	րույն	ա	ռա	քե	լութ	յամբ»47:
Հայր	Ե	ղիան	հան	դես	է	ե	կել	նաեւ	հոդ	վա	ծա	շա	րով,	ո	րը	նվիր	ված	է	
Ե	կե	ղե	ցու	ճե	մա	րա	նի	խնդիր	նե	րին	ու	կրթութ	յան	հար	ցե	րին48:
Կար	գա	լույծ	հռչակ	ված՝	Ժ	նեւ	քա	ղա	քի	Սուրբ	Հա	կոբ	ե	կե	ղե	ցու	հո-
գե	ւոր	հո	վիվ	Տեր-Ա	բել	քա	հա	նա	Մա	նուկ	յա	նը	«	Հայ	ե	կե	ղե	ցին	ժա	մա-
նա	կի	մար	տահ	րա	ւեր	նե	րուն	դի	մաց»	գիր	քը	նույն	պես	ե	կե	ղե	ցու	առ-
ջեւ	ծա	ռա	ցած	մար	տահ	րա	վե	րին	ու	բա	րե	փո	խում	նե	րի	խնդիր	նե	րին	է	
նվիր	ված49:
Էջ	միած	նի	 նախ	կին	 միա	բան	աստ	վա	ծա	բան	 Գե	ւորգ	 Ղա	զար	յա	նը	
նույն	պես	հա	ճախ	է	հան	դես	գա	լիս	լուրջ	վեր	լու	ծութ	յուն	նե	րով50:
Ե	կե	ղե	ցու	բա	րե	փո	խում	նե	րին	նվիր	ված	ծա	վա	լուն	հոդ	վա	ծա	շա	րե-
րով	է	հան	դես	գա	լիս	նաեւ	Լոս	Ան	ջե	լե	սի	Մ	խի	թար	յան	վար	ժա	րա	նի	
նախ	կին	տնօ	րեն	Ոս	կան	Մ	խի	թար	յա	նը,	ո	րը	կար	գա	լույծ	ե	ղած	հո	գե-
ւո	րա	կան	չի,	ոչ	էլ	Էջ	միած	նի	միա	բան	է	ե	ղել,	սա	կայն	այդ	հոդ	վա	ծա-

47	 Մեր	եկեղեցում,	ցավոք	սրտի,	գործում	է	բուրգի	օրենքը,	հարցազրույց	
Հայր	Եղիա	Խաչատրյանի	հետ,	28	դեկտեմբերի	2013,	http://www.lragir.am/index/
arm/0/interview/view/93150
48	 Հոգեւոր	ճեմարանի	առաքելությունը,	26	օգոստոսի,	2015,	http://hetq.am/
arm/news/62262/hogevor-tchemarani-araqelutyuny.html
49	 Հայ	եկեղեցին	ժամանակի	մարտահրաւերներուն	դիմաց,	Դոկտ.	Աբէլ	
քհնյ.	Մանուկեան,	Պէյրութ,	2006,	http://new.religions.am/hy/document/religious/hay-
ekeghets-in-zhamanaki-martahrawernerown-dimats
50	 Ազգ	եւ	եկեղեցի.	աստվածաբանական-պատմական	մոտեցում,	
Գեւորգ	Ղազարյան,	http://www.religions.am/arm/articles/Ազգ-եւ-եկեղեցի-
աստվածաբանական-պատմական-մոտեցում/
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շա	րը	լրջո	րեն	վեր	լու	ծում	է	Ե	կե	ղե	ցու	բա	րե	փոխ	ման	խնդի	րը	տար	բեր	
աս	պեկտ	նե	րում51:	Մի	քա	նի	հոդ	ված	նե	րի	հղում	նե	րը	բեր	ված	են	տո-
ղա	տա	կում:

Օ րենսդ րութ յան փո խա կեր պում նե րը ե կե ղե ցու
դիս կուր սին հա մա պա տաս խան

Վե	րը	մենք	ցույց	տվե	ցինք,	թե	ո	րոնք	են	կղե	րա	կան	նե	րի	պատ	կե	րա-
ցում	նե	րը	պե	տութ	յան	եւ	հա	սա	րա	կութ	յան	կյան	քում	ե	կե	ղե	ցու	դե	րի	
մա	սին:	Այժմ	ցույց	կտանք	այդ	պատ	կե	րա	ցում	նե	րին	հա	մա	պա	տաս-
խան	 օ	րենսդ	րութ	յան	 փո	խա	կեր	պում	նե	րը:	 Այս	տեղ	 պետք	 է	 հաշ	վի	
առ	նել,	որ	Հա	յաս	տա	նը	միա	ցել	է	մի	ջազ	գա	յին	բազ	մա	թիվ	կոն	վեն	ցիա-
նե	րին,	նաեւ	Հա	յաս	տա	նը	ստանձ	նել	է	մի	ջազ	գա	յին	շատ	պար	տա	վո-
րութ	յուն	ներ	եւ	չի	կա	րող	կա	տա	րել	օ	րենսդ	րա	կան	փո	փո	խութ	յուն	ներ,	
ո	րոնք	 ակն	հայտ	 կեր	պով	 կխախ	տեն	 այդ	 պար	տա	վո	րութ	յուն	նե	րը,	
սա	կայն	փոր	ձեր	 են	ար	վում	 ո	րո	շա	կի	 եր	կի	մաստ	 ձե	ւա	կեր	պում	նե	րի	
մի	ջո	ցով	շրջան	ցել	այդ	պար	տա	վո	րութ	յուն	նե	րը:
2005թ.	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	մեջ	աս	վում	էր,	որ	Հա	յաս	տա	նի	Հան-
րա	պե	տութ	յու	նը	 ճա	նա	չում	 է	 Հա	յաս	տան	յայց	 ա	ռա	քե	լա	կան	 սուրբ	
ե	կե	ղե	ցու՝	որ	պես	ազ	գա	յին	ե	կե	ղե	ցու	բա	ցա	ռիկ	ա	ռա	քե	լութ	յու	նը	հայ	
ժո	ղովր	դի	հո	գե	ւոր	կյան	քում,	նրա	ազ	գա	յին	մշա	կույ	թի	զար	գաց	ման	
եւ	ազ	գա	յին	 ինք	նութ	յան	պահ	պան	ման	գոր	ծում:	Ու	շագ	րավն	այն	 է,	
որ	այս	 ձե	ւա	կեր	պու	մը	 գրե	թե	 նույ	նութ	յամբ	 կրկնվում	 է	Վ	րաս	տա	նի	
սահ	մա	նադ	րութ	յան	մեջ,	սա	կայն	մեկ	էա	կան	տար	բե	րութ	յամբ.	Վ	րաս-
տա	նի	դեպ	քում	 շեշտ	վում	 է	Վ	րաց	ե	կե	ղե	ցու	բա	ցա	ռիկ	դե	րա	կա	տա-
րութ	յու	նը	Վ	րաս	տա	նի	պե	տութ	յան	մեջ,	մեր	դեպ	քում`	հայ	ժո	ղովր	դի	
կյան	քում	եւ	«ինք	նութ	յան	պահ	պան	ման	գոր	ծում»:	Այ	սինքն՝	առ	կա	են	
եր	կու	 հա	յե	ցա	կար	գա	յին	 տար	բե	րութ	յուն	ներ`	 մե	կի	 դեպ	քում	 ե	կե	ղե-
ցին	պե	տա	կա	նաս	տեղծ	 կա	ռույց	 է	 դի	տարկ	վում,	 մյու	սում`	ազ	գա	յին	
կամ,	ա	վե	լի	հստակ	ձե	ւա	կերպ	ման	դեպ	քում,	էթ	նիկ	ինք	նութ	յան	վե-
րար	տադ	րութ	յան	գոր	ծոն:	Վ	րա	ցա	կան	ի	րա	կա	նութ	յան	մեջ	ե	կե	ղե	ցու	
մի	ջո	ցով	ա	սի	միլ	յաց	վում	են	մյուս	ժո	ղո	վուրդ	նե	րը,	իսկ	մեր	դեպ	քում`	
ա	ռանձ	նա	նում	ենք	մյուս	ժո	ղո	վուրդ	նե	րից:	
2015-ին	ու	ժի	մեջ	մտած	նոր	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	17-րդ	հոդ	վա	ծում	
նշվում	է,	որ	ե	րաշ	խա	վոր	վում	է	կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	

51	 Հայց.	Եկեղեցւոյ	բարեկարգութեան	հրատապ	հարցը,	Ոսկան	Մխիթարյան,	
http://www.religions.am/arm/articles/Հայց_-Եկեղեցւոյ-բարեկարգութեան-հրատապ-
հարցը-i/,	Հայց.	Եկեղեցին	պատանդ	է,	Ոսկան	Մխիթարյան,	http://www.religions.am/
arm/articles/Հայց-Եկեղեցին-պատանդ-է/
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ա	զա	տութ	յու	նը,	 ինչ	պես	 նաեւ	 աս	վում	 է,	 որ	 կրո	նա	կան	 կազ	մա	կեր-
պութ	յուն	ներն	 ան	ջատ	 են	 պե	տութ	յու	նից:	 Հա	յաս	տա	նի՝	 աշ	խար	հիկ	
պե	տութ	յուն	լի	նե	լու	մա	սին	ո	րե	ւէ	հի	շա	տա	կում	չկա:	Հա	ջոր	դող`	18-րդ	
հոդ	վա	ծով	 ՀՀ-ը	 ճա	նա	չում	 է	 Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	 ե	կե	ղե	ցու	 բա	ցա	ռիկ	
ա	ռա	քե	լութ	յու	նը.

« Հոդ ված 17. Պե տութ յու նը եւ կրո նա կան կազ մա կեր պութ յուն նե րը

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում ե րաշ խա վոր վում է կրո նա
կան կազ մա կեր պութ յուն նե րի գոր ծու նեութ յան ա զա տութ յու նը:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում կրո նա կան կազ մա կեր պութ
յուն ներն ան ջատ են պե տութ յու նից:

Հոդ ված 18. Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցին
1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նը ճա նա չում է Հա յաս տան յայց 

ա ռա քե լա կան սուրբ ե կե ղե ցու՝ որ պես ազ գա յին ե կե ղե ցու բա ցա ռիկ 
ա ռա քե լութ յու նը հայ ժո ղովր դի հո գե ւոր կյան քում, նրա ազ գա յին մշա
կույ թի զար գաց ման եւ ազ գա յին ինք նութ յան պահ պան ման գոր ծում:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յան եւ Հա յաս տան յայց ա ռա քե լա
կան սուրբ ե կե ղե ցու հա րա բե րութ յուն նե րը կա րող են կար գա վոր վել 
հա տուկ հա մա ձայ նագ րով»:

17-րդ	հոդ	վա	ծում,	ի	տար	բե	րութ	յուն	նա	խորդ	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	
հա	մա	պա	տաս	խան	 հոդ	վա	ծի,	 «	Պե	տութ	յու	նը	 ան	ջատ	 է	 ե	կե	ղե	ցուց»	
ձե	ւա	կեր	պու	մը	փո	խա	րին	ված	է	«կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներն	
ան	ջատ	 են	 պե	տութ	յու	նից»	 դրույ	թով:	 Հիմ	քեր	 կան	 են	թադ	րե	լու,	 որ	
փորձ	է	ար	վում	օ	րենսդ	րո	րեն	տա	րան	ջա	տել	«կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր-
պութ	յուն»	ի	րա	վա	կան	կար	գա	վի	ճա	կը	Հայ	ե	կե	ղե	ցու	ի	րա	վա	կան	կար-
գա	վի	ճա	կից	եւ,	կար	ծես	թե,	պա	տա	հա	կան	չէ,	որ	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	
նա	խագ	ծում	Հայ	ե	կե	ղե	ցուն	ա	ռան	ձին	հոդ	ված	է	նվիր	ված	 (	Հոդ	ված	
18),	որ	տեղ	խոս	վում	է	Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե	ղե	ցու	«բա	ցա	ռիկ»	դե	րա-
կա	տա	րութ	յան	մա	սին:	Այ	սինքն՝	փորձ	է	ար	վում	տա	րան	ջա	տել	«կրո-
նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն»	եւ	«	Հա	յաս	տան	յայց	ա	ռա	քե	լա	կան	ե	կե-
ղե	ցի»	հաս	կա	ցութ	յուն	նե	րը,	դրանք,	ըստ	էութ	յան,	դառ	նում	են	տար-
բեր	ի	րա	վա	կան	կա	տե	գո	րիա	ներ:	Փաս	տո	րեն	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	մեջ	
կան	նա	խադր	յալ	ներ,	ո	րոնք	վկա	յում	են,	որ	օ	րենսդ	րա	կան	հե	տա	գա	
փո	փո	խութ	յուն	նե	րի	օգ	նութ	յամբ	Հա	յաս	տա	նը	կա	րող	է	վե	րած	վել	ոչ	
աշ	խար	հիկ	 երկ	րի:	 Մի	 շարք	 օ	րենք	նե	րի	 ու	սում	նա	սի	րութ	յունն	 այն	
տպա	վո	րութ	յունն	են	ստեղ	ծում,	որ	դրանք	նա	խա	պես	«պատ	րաս	տել»	
են	նման	օ	րենսդ	րա	կան	զար	գաց	ման	հա	մար:	
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ՀՀ	 բազ	մա	թիվ	 օ	րենսդ	րա	կան	 ակ	տեր	 պա	րու	նա	կում	 են	 դրույթ,	
հա	մա	ձայն	ո	րի՝	ո	րո	շա	կի	ո	լոր	տում	աշ	խա	տող	պաշ	տո	նա	տար	ան	ձը	
ի	րա	վունք	չու	նի	ան	դա	մակ	ցել	ո	րե	ւէ	կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յան։	
Այդ	պի	սի	դրույթ	ներ	կան	Զին	վո	րա	կան	ծա	ռա	յութ	յուն	անց	նե	լու	 մա-
սին	օ	րեն	քում	(հոդ	ված	1,	մաս	3,	կետ	3),	Ոս	տի	կա	նութ	յու	նում	ծա	ռա-
յութ	յան	մա	սին	օ	րեն	քում	(հոդ	ված	39,	մաս	7),	ՀՀ	ազ	գա	յին	անվ	տան-
գութ	յան	մար	մին	նե	րում	ծա	ռա	յութ	յան	մա	սին	օ	րեն	քում	(հոդ	ված	43,	
մաս	1,	կետ	8),	Ք	րեա	կա	տա	րո	ղա	կան	ծա	ռա	յութ	յան	մա	սին	օ	րեն	քում	
(հոդ	ված	 32,	 մաս	 7,	 կետ	 1),	 Հա	յաս	տա	նի	փրկա	րար	 ծա	ռա	յութ	յան	
մա	սին	օ	րեն	քում	(հոդ	ված	39,	մաս	1-ին,	կետ	է),	Դա	տա	կան	ակ	տե	րի	
հար	կա	դիր	 կա	տա	րումն	ա	պա	հո	վող	 ծա	ռա	յութ	յան	 մա	սին	 օ	րեն	քում	
(հոդ	ված	30,	մաս	1-ին,	կետ	7),	եւ	այլն:	Ընդ	ո	րում,	բո	լոր	դրույթ	նե	րը	
միան	ման	են,	այ	սինքն՝	ան	հա	տա	կա	նաց	ված	չեն	տվյալ	օ	րեն	քի	ա	ռար-
կա	յի	ու	նպա	տա	կի	հա	մար։	
Նշ	ված	դրույթ	ներն	ընդ	հան	րաց	ված	ու	բա	ցար	ձակ	կեր	պով	սահ	մա-
նա	փա	կում	են	մտքի,	խղճի	ու	կրո	նա	կան	ա	զա	տութ	յան,	կրո	նա	կան	
հա	մոզ	մունք	նե	րի	ա	զա	տութ	յան	ի	րա	վուն	քը	աշ	խա	տան	քա	յին	հա	րա-
բե	րութ	յուն	նե	րում,	ո	րը	կա	րող	է	գտնվել	եւ՛	քա	ղա	քա	ցիաի	րա	վա	կան,	
եւ՛	 հան	րա	յին	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 հար	թութ	յու	նում։	Պար	զե	լու	 հա-
մար,	 թե	արդ	յոք	 սահ	մա	նա	փա	կու	մը	 ի	րա	վա	չափ	 է,	 վեր	լու	ծենք	այդ	
ի	րա	վուն	քի	բո	վան	դա	կութ	յուն,	ինչ	պես	նաեւ	ի	րա	վուն	քի	թույ	լատ	րե	լի	
սահ	մա	նա	փակ	ման	հիմ	քե	րը	եւ	նպա	տակ	նե	րը	մար	դու	ի	րա	վունք	նե	րի	
մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն	քի	նոր	մե	րի	հա	մա	ձայն:	Այս	խնդրով	ա	վե	լի	ման-
րա	մասն	վեր	լու	ծութ	յու	նը	կա	րե	լի	է	գտնել	տվյալ	փաս	տաթղ	թում52։	
Հայտ	նի	 է,	 որ	Հայ	ա	ռա	քե	լա	կան	սուրբ	ե	կե	ղե	ցու	 սպա	սա	վոր	նե	րը	
հո	գե	ւոր	 ծա	ռա	յութ	յուն	 են	 ի	րա	կա	նաց	նում	 ՀՀ	 զին	ված	 ու	ժե	րի	 հա-
մա	կար	գում։	Ըստ	հրա	պա	րակ	ված	պաշ	տո	նա	կան	տվյալ	նե	րի,	միայն	
2016	 թվա	կա	նին	 շուրջ	 70	 միա	բան	ներ	 հո	գե	ւոր	 ծա	ռա	յութ	յուն	 են	
ի	րա	կա	նաց	նում	զո	րա	մա	սե	րում՝	մին	չեւ	5	տա	րի	ժամ	կե	տով։	Ակն	հայտ	
է,	որ	նրանք	զո	րա	մա	սե	րում	ի	րա	կա	նաց	նում	են	այ	լընտ	րան	քա	յին	ծա-
ռա	յութ	յուն՝	 նրանց	 ծա	ռա	յութ	յու	նը	 կապ	ված	 չէ	 մար	տա	կան	 հեր	թա-
պա	հութ	յան,	զենք	կրե	լու,	պա	հե	լու,	պահ	պա	նե	լու	եւ	օգ	տա	գոր	ծե	լու	
հետ։	Այ	դու	հան	դերձ՝	նրանց	հա	վա	քագ	րու	մը	չի	կա	տար	վում	Այ	լընտ-
րան	քա	յին	ծա	ռա	յութ	յան	մա	սին	օ	րեն	քով	սահ	ման	ված	կար	գով։	Ծա-

52	 Արա	Ղազարյան,	Ստեփան	Դանիելյան,	ՀՀ	մի	շարք	օրենքներում	
կրոնական	հիմքով	խտրական	ձեւակերպումների	վերանայման	
անհրաժեշտության	մասին	(Կարծիք),	http://www.religions.am/arm/articles/ՀՀ-մի-
շարք-օրենքներում-կրոնական-հիմքով-խտրական-ձեւակերպումերի-վերանայման-
անհրաժեշտության-մասին-	Կարծիք/
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ռա	յութ	յունն	ի	րա	կա	նաց	վում	է	՝	Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	ա	մե	նայն	հա	յոց	կա	թո	ղի-
կո	սի	հրա	մա	նով,	որն	օ	րեն	քի	կար	գա	վո	րու	մից	դուրս	է։	Մ	յուս	կող	մից	
ակն	հայտ	 է,	 որ	 նրանց	 ծա	ռա	յութ	յունն	 այ	լընտ	րան	քա	յին	 քա	ղա	քա-
ցիա	կան	ծա	ռա	յութ	յուն	չէ,	քա	նի	որ	ծա	ռա	յութ	յունն	ի	րա	կա	նաց	վում	է	
զո	րա	մա	սե	րում։	Հե	տե	ւա	բար,	հարց	է	ծա	գում,	թե	որ	օ	րեն	քով	են	այդ	
ան	ձինք	ի	րա	կա	նաց	նում	հո	գե	ւոր,	այ	լընտ	րան	քա	յին	ծա	ռա	յութ	յուն	ՀՀ	
զին	ված	 ու	ժե	րում։	 Ե	թե	 որ	պես	 կար	գա	վո	րող	 ի	րա	վա	նորմ	 փոր	ձենք	
հիմն	վել	 «	Հա	յաս	տա	նի	 Հան	րա	պե	տութ	յան	 եւ	 Հա	յաս	տան	յայց	 ա	ռա-
քե	լա	կան	 սուրբ	 ե	կե	ղե	ցու	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 մա	սին»	 ՀՀ	 օ	րեն	քի	
10-րդ	 հոդ	վա	ծի	վրա	 (ո	րը	վեր	նագր	ված	 է	 «	Հա	յաս	տան	յայց	ա	ռա	քե-
լա	կան	սուրբ	ե	կե	ղե	ցու	բա	րեխ	նամ	գոր	ծու	նեութ	յու	նը»	եւ	սահ	մա	նում	
է,	 որ	 ՀԱՍԵ-ն		 ի	րա	վունք	 ու	նի	 ու	նե	նա	լու	 մշտա	կան	հո	գե	ւոր	 ներ	կա-
յա	ցու	ցիչ	զո	րա	մա	սե	րում),	ա	պա	դա	կհա	կա	սի	այդ	օ	րեն	քի	ա	ռար	կա-
յին	ու	նպա	տա	կին,	քա	նի	որ	նշված	օ	րեն	քը	վե	րա	բե	րում	է	ՀԱՍԵ-ի	եւ	
Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յան	մի	ջեւ	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րին,	այլ	ոչ	
թե	այ	լընտ	րան	քաին	զին	վո	րա	կան	կամ	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ծա	ռա	յութ-
յա	նը։	Բա	ցի	դրա	նից,	10-րդ	հոդ	վա	ծում	խոս	վում	է	զին	ված	ու	ժե	րում	
ՀԱՍԵ-ի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	ու	նե	նա	լու,	այլ	ոչ	թե	զին	վո	րա	կան	ծա	ռա	յութ-
յուն	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	մա	սին։	Հե	տե	ւա	բար,	10-րդ	հոդ	վա	ծը	չի	կա	րող	
հան	դես	գալ	հո	գե	ւոր	ծա	ռա	յութ	յու	նը	որ	պես	այ	լընտ	րան	քա	յին	զին	վո-
րա	կան	ծա	ռա	յութ	յան	տա	րա	տե	սակ	սահ	ման	ված	լի	նե	լու	ի	րա	վա	կան	
հիմք։	Ն	մա	նա	պես,	 հնա	րա	վոր	 չէ	պնդել,	 որ	 հո	գե	ւոր	 ծա	ռա	յութ	յու	նը	
որ	պես	 այ	լընտ	րան	քա	յին	 զին	վո	րա	կան	 ծա	ռա	յութ	յան	 տա	րա	տե	սակ	
սահ	ման	ված	է	Այ	լընտ	րան	քա	յին	ծա	ռա	յութ	յան	մա	սին	օ	րեն	քի	հա	մա-
ձայն,	քա	նի	որ	այդ	օ	րեն	քում	նման	բան	ուղ	ղա	կիո	րեն	սահ	ման	ված	չէ։
Վե	րը	նշվա	ծից	կա	րե	լի	է	եզ	րա	հան	գել,	որ	ՀԱՍԵ-ի	սպա	սա	վոր	նե	րի	
հո	գե	ւոր	ծա	ռա	յութ	յու	նը	զին	ված	ու	ժե	րում	 օ	րեն	քով	 չնա	խա	տես	ված	
գոր	ծու	նեութ	յուն	է,	այ	սինքն՝	ա	նօ	րի	նա	կան	է53։
Նույն	պի	սի	 եր	կի	մաստ	 ձե	ւա	կեր	պում	 եր	 կան	 կրթութ	յան	 մա	սին	
օ	րեն	քում:	Հա	յաս	տա	նի	Հան	րա	պե	տութ	յան	հան	րակր	թութ	յան	մա	սին	
օ	րեն	քի	գլուխ	1-ի	հոդ	ված	4-ի	3-րդ	կե	տում	աս	վում	է.	«	Հա	յաս	տա	նի	
Հան	րա	պե	տութ	յունն	ա	պա	հո	վում	է	կրթութ	յան	ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	
եւ	աշ	խար	հիկ	բնույ	թը»,	սա	կայն	նույն	հոդ	վա	ծի	8-րդ	կե	տում	աս	վում	
է.	 «Կ	րո	նա	կան	 գոր	ծու	նեութ	յու	նը	 եւ	 քա	րոզ	չութ	յունն	 ու	սում	 ա	կան	
53	 Այս	մասին	ավելի	մանրամասն	կարող	եք	ծանոթանալ	«ՀՀ	մի	շարք	
օրենքներում	կրոնական	հիմքով	խտրական	ձեւակերպումների	վերանայման	
անհրաժեշտության	մասին»	հոդվածում,	հեղինակներ`	Արա	Ղազարյան,	
Ստեփան	Դանիելյան,	http://www.religions.am/arm/articles/ՀՀ-մի-շարք-
օրենքներում-կրոնական-հիմքով-խտրական-ձեւակերպումերի-վերանայման-
անհրաժեշտության-մասին-	Կարծիք/	
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հաս	տա	տութ	յուն	նե	րում	ար	գել	վում	են,	բա	ցա	ռութ	յամբ	օ	րեն	քով	սահ-
ման	ված	դեպ	քե	րի»:	Ակն	հայտ	է,	որ	հան	րակր	թութ	յու	նը	կամ	ու	նի	աշ-
խար	հիկ	բնույթ,	կամ	չու	նի	եւ	դա	սե	րի	ժա	մա	նակ	կրո	նա	կան	քա	րո	զը	
կամ	ար	գել	վում	է,	կամ	չի	ար	գել	վում:	Փաս	տո	րեն	«…բա	ցա	ռութ	յամբ	
օ	րեն	քով	սահ	ման	ված	դեպ	քե	րի»	շա	րադ	րան	քը	հիմք	է	պատ	րաս	տում	
հե	տա	գա	յում	մեկ	այլ	օ	րեն	քով՝	հա	վա	նա	բար	կրո	նա	կան	կազ	մա	կեր-
պութ	յուն	նե	րի	մա	սին	նոր	օ	րեն	քով	(ինչն	ար	դեն	շուրջ	10	տա	րի	Վե	նե-
տի	կի	հանձ	նա	ժո	ղո	վի	քննա	դա	տութ	յուն	նե	րի	պատ	ճա	ռով	 չի	հա	ջող-
վում	անց	կաց	նել,	չնա	յած	նրան,	որ	ար	դեն	ե	րեք	նա	խագ	ծեր	են	շրջա-
նա	ռութ	յան	մեջ	դրվել),	օ	րի	նա	կա	նաց	նե	լու	հա	մար	ե	կե	ղե	ցա	կան	նե	րի	
մուտ	քը	հան	րակր	թա	կան	դպրոց	ներ	եւ	այն	տեղ	կրո	նա	կան	քա	րոզ	նե-
րի	ի	րա	կա	նա	ցու	մը:

Վեր ջա բան

Մեր	նպա	տակն	էր	ցույց	տալ,	որ	ա	րա	գո	րեն	ըն	թա	նում	է	ե	կե	ղե	ցու	
եւ	պե	տութ	յան	սեր	տաճ	ման	գոր	ծըն	թա	ցը,	սա	կայն	չի	կա	րե	լի	պնդել,	
որ	ե	կե	ղե	ցու	դե	րի	մե	ծաց	մա	նը	զու	գա	հեռ	մե	ծա	նում	է	նաեւ	ե	կե	ղե	ցու	
հե	ղի	նա	կութ	յու	նը:	Ճիշտ	հա	կա	ռա	կը՝	հա	նութ	յան	գի	տակ	ցութ	յան	մեջ	
խո	րա	նում	է	այն	տե	սա	կե	տը,	որ	ե	կե	ղե	ցին	նույն	պես	կո	ռում	պաց	ված	
այն	պի	սի	մի	կա	ռույց	է,	ինչ	պի	սին	Հա	յաս	տա	նի	իշ	խա	նութ	յունն	է:	Այդ	
տե	սա	կե	տի	 հաս	տատ	մա	նը	 նպաս	տում	 են	 կար	գա	լույծ	 ե	ղած	 միա-
բան	նե	րի	 բաց	 նա	մակ	ներն	 ու	 հար	ցազ	րույց	նե	րը,	 ո	րոնք	 հա	ճախ	 են	
հայտն	վում	 ԶԼՄ-նե	րում՝	 ձե	ւա	վո	րե	լով	 ե	կե	ղե	ցու	 հան	դեպ	 բա	ցա	սա-
կան	հան	րա	յին	կար	ծիք:	Սա	կայն	չի	կա	րե	լի	պնդել,	որ	կար	գա	լու	ծութ-
յան	դեպ	քե	րի	հիմ	 ա	կան	պատ	ճառն	ու	նի	գա	ղա	փա	րա	կան	հիմ	քեր	եւ	
ե	կե	ղե	ցու	ներ	սում	առ	կա	է	բա	րե	փո	խում	 ե	րի	շար	ժում:
Հոդ	վա	ծում	վեր	լուծ	ված	են	խղճի	ա	զա	տութ	յան	ի	րա	վուն	քի	վե	րա-
բեր	յալ	 Հա	յաս	տան	յայց	ա	ռա	քե	լա	կան	 ե	կե	ղե	ցու	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	
եւ	ՀՀ	պետ	պաշ	տոն	յա	նե	րի	հրա	պա	րա	կա	յին	ե	լույթ	նե	րը:	Միա	ժա	մա-
նակ	լու	սա	բան	վում	են	այդ	հայ	տա	րա	րութ	յուն	նե	րին	հա	մա	հունչ	կեր-
պով	կա	տար	վող	օ	րենսդ	րա	կան	դաշ	տի	փո	խա	կեր	պում	 ե	րը,	ինչ	պես	
նաեւ	ներ	կա	յաց	վում	են	կար	գա	լույծ	հռչակ	ված	միա	բան	նե	րի	հրա	պա-
րա	կա	յին	 հայ	տա	րա	րութ	յուն	նե	րից	 ու	 ե	լույթ	նե	րից	 դրվագ	ներ՝	 հաս-
կա	նա	լու	հա	մար,	թե	արդ	յո՞ք	ե	կե	ղե	ցում	կան	այ	լընտ	րան	քա	յին	կար-
ծիք	ներ	ե	կե	ղե	ցու	 բա	րե	փո	խում	 ե	րի	եւ	ար	դիա	կա	նաց	ման	հար	ցե	րի	
վե	րա	բեր	յալ:
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СТЕПАН ДАНИЕЛЯН

Общественный дискурс Армянской апостольской церкви

Наша	цель	была	показать,	что	процесс	сращивания	Церкви	и	Госу-
дарства	происходит	в	ускоренном	темпе.	Однако	при	этом	нельзя	ут-
верждать,	что	параллельно	с	ростом	роли	церкви,	растет	также	и	ее	
авторитет.	Наоборот,	в	сознании	общества	углубляется	мнение,	что	
церковь	такая	же	коррумпированная	структура,	как	и	власть.	В	статье	
проанализированы	 публичные	 выступления	 представителей	 Армян-
ской	Апостольской	церкви	и	государственных	должностных	лиц	РА	
о	праве	свободы	совести.	Одновременно	освещены	трансформации,	
происходящие	в	законодательном	поле	в	соответствии	этими	заявле-
ниями,	как	и	для	понимания	существуют	ли	в	церкви	альтернативные	
мнения	 в	 вопросах	 реформ	и	модернизации	 церкви,	 представлены	
фрагменты	из	выступлений	духовных	лиц,	лишенных	духовного	сана.	

STEPAN DANIELYAN

Public Discourse around the Armenian Apostolic Church

The	purpose	of	this	study	is	to	show	that	the	process	of	coalescence	
of	Church	and	State	is	happening	at	an	accelerated	pace.	However,	we	
cannot	argue	 that	 the	church’s	credibility	 increases	 in	correlation	with	
the	growth	of	 its	 role.	On	 the	contrary,	 the	view	 that	 the	church	 is	as	
corrupt	as	the	authorities	deepens	in	the	social	consciousness.	The	au-
thor	analyzes	public	statements	by	the	representatives	of	the	Armenian	
Apostolic	Church	and	the	Armenian	government	officials	about	the	right	
of	freedom	of	conscience.	At	the	same	time,	the	article	covers	transfor-
mations	taking	place	in	the	legislative	field	in	line	with	these	statements,	
as	well	as	some	fragments	of	public	statements	and	speeches	by	clerics	
defrocked	to	understand	whether	there	are	alternative	views	within	the	
church	about	reform	and	modernization	issues.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ-
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ՎՐԱ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

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

Նախաբան

Ան	կա	խութ	յան	հռչա	կու	մից	ի	վեր	Հա	յաս	տա	նի	եր	րորդ	Հան	րա-
պե	տութ	յու	նը	 գտնվում	 է	 ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան,	 ի	րա	վա	կան	 եւ	

սո	ցիա	լա	կան	պե	տութ	յուն	կա	ռու	ցե	լու	ճա	նա	պար	հին:	Մե	զա	նում	դե-
ռեւս	ըն	թա	նում	են	պե	տա	կան	եւ	տե	ղա	կան	ինք	նա	կա	ռա	վար	ման,	դա-
տաի	րա	վա	կան	հա	մա	կար	գե	րի	բա	րե	փո	խում	 եր,	ձե	ւա	վոր	վում	է	ազ-
գա	յին	 օ	րենսդ	րութ	յու	նը՝	 հիմք	 ըն	դու	նե	լով	 մի	ջազ	գա	յին	 ի	րա	վա	կան	
հան	րա	ճա	նաչ	 սկզբունք	նե	րը,	 իսկ	 սահ	մա	նադ	րա	կան	 բա	րե	փո	խում-
նե	րը,	կար	ծես,	ար	դեն	ա	վան	դույթ	են	դար	ձել:	
Աս	տի	ճա	նա	բար	ձեռք	ենք	բե	րում	մար	դուն,	նրա	ի	րա	վունք	նե	րը	եւ	
ար	ժա	նա	պատ	վութ	յու	նը	հար	գե	լու,	նրանց	օ	րի	նա	կան	կար	գով	պաշտ-
պա	նե	լու	 ա	վան	դույթ	ներ,	 ո	րոնք	 նախ	կի	նում	 չենք	 ու	նե	ցել:	 Սա	կայն	
այդ	 ա	մե	նը	 տա	կա	վին	 սաղմ	 ա	յին	 վի	ճա	կում	 են,	 քա	նի	 որ	 մար	դու	
ի	րա	վունք	նե	րի	լիար	ժեք	ա	պա	հով	մա	նը,	տնտե	սա	կան	զար	գաց	մա	նը,	
ի	րա	վուն	քի	գե	րա	կա	յութ	յա	նը	հնա	րա	վոր	է	հաս	նել	միայն	արդ	յու	նա-
վետ	գոր	ծող	մե	խա	նիզմ	 եր	ստեղ	ծե	լով:	Անհ	րա	ժեշտ	է	ան	վե	րա	պա-
հո	րեն	կյան	քի	կո	չել	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	րը,	 ձե	ւա	վո	րել	
ան	կախ	դա	տա	կան	իշ	խա	նութ	յուն,	ի	րա	կան	բա	րե	փո	խում	 ե	րի	եւ	կո-
ռուպ	ցիա	յի	 դեմ	 հե	տե	ւո	ղա	կան	պայ	քա	րի	մի	ջո	ցով	 բարձ	րաց	նել	պե-
տա	կան	իշ	խա	նութ	յան	եւ	նրա	վա	րած	քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	հան	դեպ	
ազ	գաբ	նակ	չութ	յան	վստա	հութ	յու	նը	եւ	այլն:
Ա	ռանձ	նա	հա	տուկ	կա	րե	ւո	րութ	յուն	են	ներ	կա	յաց	նում	նաեւ	հա	սա-
րա	կութ	յան	ի	րա	վա	կան	մշա	կույ	թի	բարձ	րա	ցու	մը,	ի	րա	վա	կան	ժխտո-
ղա	կա	նութ	յան	վե	րա	ցու	մը,		ի	րենց	ի	րա	վունք	նե	րի	եւ	պար	տա	կա	նութ-
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յուն	նե	րի	մա	սին	մարդ	կանց	ի	րա	զե	կութ	յան	ա	պա	հո	վու	մը,	քան	զի	սե-
փա	կան	ի	րա	վունք	նե	րի	եւ	ա	զա	տութ	յուն	նե	րի	վե	րա	բեր	յալ	ան	տեղ	յա-
կութ	յու	նը	պա	րարտ	հող	է	պե	տա	կան	մար	մին	նե	րի,	դրանց	պաշ	տոն-
յա	նե	րի	 կող	մից	 մար	դու	 ի	րա	վունք	նե	րի	 խախտ	ման	 եւ	 կո	ռուպ	ցիոն	
բնույ	թի	ե	րե	ւույթ	նե	րի	տա	րած	վա	ծութ	յան		հա	մար:
Բազ	մա	թիվ	 ա	նե	լիք	ներ	 կան	 այս	 ճա	նա	պար	հին,	 եւ	 այն	 պետք	 է	
անց	նել	միաս	նա	բար՝	հա	մախմ	բե	լով	պե	տութ	յան	եւ	հա	սա	րա	կութ	յան	
ողջ	ջան	քե	րը,	քան	զի	Հա	յաս	տա	նը	բո	լո	րիս	եր	կիրն	է,	եւ	մենք	ու	միայն	
մենք	պետք	է	կա	ռու	ցենք	ու	շե	նաց	նենք	այն:	Մի	ջազ	գա	յին	հան	րութ-
յու	նը	կա	րող	է	միայն	ա	ջակ	ցութ	յուն	ցու	ցա	բե	րել	ա	մուր	ժո	ղովր	դա	վա-
րա	կան,	ի	րա	վա	կան,	սո	ցիա	լա	կան	պե	տութ	յան	կա	ռուց	մա	նը,	սա	կայն	
չի	կա	րող	տվյալ	երկ	րի	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	փո	խա	րեն	դա	ա	նել:	Այս	ճա-
նա	պար	հին	 իշ	խա	նութ	յունն	 ու	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը	
պետք	 է	 հան	դես	 գան	 որ	պես	 հա	վա	սար	 գոր	ծըն	կեր	ներ,	 սեր	տո	րեն	
հա	մա	գոր	ծակ	ցեն	միմ	յանց	հետ,	քան	զի	ա	ռանց	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա-
սա	րա	կութ	յան	ա	ջակ	ցութ	յան	իշ	խա	նութ	յա	նը	հա	զիվ	թե	հա	ջող	վի	բա-
րե	փո	խում	 եր	ի	րա	կա	նաց	նել,	իսկ	իշ	խա	նութ	յան	քա	ղա	քա	կան	կամ	քի	
բա	ցա	կա	յութ	յան	 պա	րա	գա	յում	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	
հա	մար	գրե	թե	անհ	նա	րին	կլի	նի	հաս	նել	իր	առ	ջեւ	ծա	ռա	ցած	ար	մա-
տա	կան	խնդի	նե	րի	լուծ	մա	նը:
Սույն	հոդ	վա	ծի	շրջա	նակ	նե	րում	ար	ծարծ	վում	են	քա	ղա	քա	ցիա	կան	
հա	սա	րա	կութ	յան	 էութ	յան,	 Հա	յաս	տա	նում	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա-
րա	կութ	յան	կա	յաց	ման	եւ	պե	տութ	յան	հետ	վեր	ջի	նիս	հա	մա	գոր	ծակ-
ցութ	յանն	առնչ	վող	հար	ցե	րը:

 
Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան էութ յու նը

Վեր	ջին	տա	րի	նե	րին	մե	զա	նում,	կար	ծես,	բա	վա	կան	նո	րա	ձեւ	է	դար-
ձել	խո	սել	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	եւ	նրա	հետ	հա	մա	գոր-
ծակ	ցութ	յան	դե	րի	ու	նշա	նա	կութ	յան	մա	սին:	Սա	կայն,	մեր	կար	ծի	քով,	
անհ	րա	ժեշտ	 է	 հստակ	 պատ	կե	րաց	նել	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա-
կութ	յան	 էութ	յու	նը,	 պե	տութ	յուն-քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յուն	
հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	 դրսե	ւո	րում	 երն	 ու	 յու	րա	հատ	կութ	յուն	նե	րը,	
ինչ	պես	 նաեւ	 մեր	 ի	րա	կա	նութ	յան	 մեջ	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա-
կութ	յան	կա	յաց	մա	նը	խո	չըն	դո	տող	հան	գա	մանք	նե	րը:
Առ	կա	 են	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 տա	րա	տե	սակ	 սահ-
մա	նում	 եր,	 ո	րոնք	 ընդ	հան	րաց	նե	լով,	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա-
կութ	յու	նը	կա	րե	լի	է	բնո	րո	շել	որ	պես	ա	զատ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	եւ	կա-
մա	վոր	կեր	պով	ստեղծ	ված	ոչ	ա	ռեւտ	րա	յին	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	



118

ՄԱՐԱՏ ԱՏՈՎՄՅԱՆ

ինք	նադր	սե	ւոր	ման	մի	ջա	վայր,	 ո	րոնք	պաշտ	պան	ված	 են	պե	տա	կան	
իշ	խա	նութ	յան,	բիզ	նե	սի,	ինչ	պես	նաեւ	այլ	ար	տա	քին	գոր	ծոն	նե	րի	ուղ-
ղա	կի	մի	ջամ	տութ	յու	նից	ու	կա	մա	յա	կան	կա	նո	նա	կար	գու	մից:	
Պե	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յու	նը	 սահ	մա	նա	փա	կե	լու՝	 ա	զա	տա	կան	նե	րի	
ձգտման	մեջ	կենտ	րո	նա	կան	տեղ	է	զբա	ղեց	նում	պե	տա	կան	ա	պա	րա-
տը	ոչ	պե	տա	կան	ո	լոր	տից	սահ	մա	նա	զա	տե	լու՝	նրանց	փոր	ձը:	Կա	րե-
լի	է	ա	ռանձ	նաց	նել	պե	տա	կան	եւ	ոչ	պե	տա	կան	ո	լորտ	նե	րի	տե	սա	կան	
սահ	մա	նա	զատ	ման	հինգ	մո	դել	ներ	եւ,	հե	տե	ւա	բար,	պե	տութ	յան	օ	րի-
նա	կան	գոր	ծու	նեութ	յան	սահ	ման	նե	րի	ուր	վագծ	ման	հինգ	տե	սակ	ներ:	
Ա	ռա	ջին	տար	բե	րա	կում	(ո	րը	ներ	կա	յաց	ված	է	Բո	դե	նի,	Գոբբ	սի,	Ս	պի-
նո	զա	յի	եւ	այ	լոց	աշ	խա	տութ	յուն	նե	րում)	պե	տութ	յու	նը	դի	տարկ	վում	է	
որ	պես	բնա	կան	ի	րա	վի	ճա	կի	լիա	կա	տար	ժխտում:	Այս	մինչ	պե	տա	կան	
ի	րա	վի	ճա	կը	եր	բեմ	ցու	ցադր	վում	է	իբ	րեւ	հա	մե	մա	տա	բար	խա	ղաղ,	
սա	կայն	 ա	ռա	վել	 հա	ճախ՝	 ծայ	րա	հեղ	 ան	կա	յուն	 եւ	 հա	կա	հա	սա	րա-
կա	կան,	այ	սինքն՝	 չդա	դա	րող	պա	տե	րազ	մի	ի	րա	վի	ճակ:	Պե	տութ	յու	նը	
ձեռք	է	բե	րում	իր	լե	գի	տի	մութ	յու	նը	կամ	ման	դա	տը,	որ	պես	զի	կոտ	րի	
պա	տե	րազ	մի	այս	բնա	կան	ի	րա	վի	ճա	կը՝	շնոր	հիվ	վա	խի	մթնո	լոր	տում	
ապ	րող	ազ	գաբ	նակ	չութ	յան	հետ	պայ	մա	նագ	րի	կնքման:	Արդ	յուն	քում	
ի	հայտ	ե	կող	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	դիտ	վում	է	որ	պես	
պե	տութ	յա	նը	եւ	նրա	օ	րենք	նե	րին	հա	մա	հա	վա	սար	գոր	ծոն:
Երկ	րորդ	տար	բե	րա	կի	հա	մա	ձայն	(	Պու	ֆեն	դորֆ,	Լոք,	Կանտ,	Ա	դամ	
Ֆերգ	յու	սոն	եւ	այլք),	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	կրում	է	բնա	կան	բնույթ:	Պե-
տութ	յու	նը	 պետք	 է	 նրան	 պաշտ	պա	նի	 ու	 ղե	կա	վա	րի,	 սա	կայն	 պե-
տութ	յան	դե	րը	 բնա	կան	վի	ճա	կի	փո	փո	խու	մը	 չէ:	Պե	տութ	յու	նը	 զենք	
է,	ո	րի	օգ	նութ	յամբ	հա	սա	րա	կութ	յունն	ի	րա	կա	նաց	նում	կամ	կա	տա	րե-
լա	գոր	ծում	է	իր	ա	զա	տութ	յունն	ու	հա	վա	սա	րութ	յու	նը:	Կան	տի	խոս-
քով՝	բնա	կան	ի	րա	վի	ճա	կի	պայ	ման	նե	րում	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	կա	րող	է	
գո	յութ	յուն	ու	նե	նալ,	սա	կայն	ոչ	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը,	
այ	սինքն՝	ոչ	քա	ղա	քա	կան	միա	վո	րու	մը,	որն	ա	պա	հո	վում	եւ	ե	րաշ	խա-
վո	րում	է	սե	փա	կա	նութ	յան	ի	րա	վուն	քը	հան	րա	յին	օ	րենք	նե	րի	շնոր	հիվ:
Եր	րորդ	տար	բե	րա	կը,	ո	րում	Պու	ֆեն	դոր	ֆի-	Լո	քի	մո	դե	լը	հաս	նում	է	
իր	ար	տա	հայտ	ման	գրե	թե	 բարձ	րա	կե	տին,	ա	ռա	վել	 վառ	ներ	կա	յաց-
ված	 է	 Բ	յոր	կի	 «Մ	տո	րում	 եր	 Ֆ	րան	սիա	յի	 հե	ղա	փո	խութ	յան	 մա	սին»	
պամֆ	լե	տին	տրված՝	Թո	մաս	Պեյ	նի	պա	տաս	խա	նում:	Այս	տեղ	ա	ռա	ջին	
ան	գամ	 ա	ռանց	քա	յին	 է	 դառ	նում	 «քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ-
յունն	ընդ	դեմ	պե	տութ	յան»	թե	ման:	Պե	տութ	յունն	ըն	կալ	վում	է	որ	պես	
ան	խու	սա	փե	լի	չա	րիք,	իսկ	բնա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը՝	ան	վե	րա	պահ	
բա	րիք:	Պե	տութ	յու	նը	ոչ	այլ	ինչ	է,	քան	հա	սա	րա	կա	կան	իշ	խա	նութ	յուն,	
ո	րը	 պատ	վի	րակ	ված	 է	 հա	նուն	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ընդ	հա	նուր	 շա	հի:	
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Պեյ	նի	տե	սանկ	յու	նից	մարդ	կանց	բնո	րոշ	է	բնա	կան	ձգտու	մը՝	ապ	րել	
մի	հա	սա	րա	կութ	յու	նում,	ո	րը	գո	յութ	յուն	է	ու	նե	ցել	մին	չեւ	պե	տութ	յան	
ա	ռա	ջա	ցու	մը	եւ	ո	րում,	 շնոր	հիվ	 շա	հե	րի	եւ	հա	մե	րաշ	խութ	յան	փոխ-
կա	պակ	ցութ	յան,	ա	պա	հով	վում	են	հա	մընդ	հա	նուր	անվ	տան	գութ	յունն	
ու	խա	ղա	ղութ	յու	նը:	Այս	պի	սով՝	որ	քան	ա	վե	լի	կա	տար	յալ	է	քա	ղա	քա-
ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը,	այն	քան	ա	ռա	վել	 չա	փով	 է	այն	 ինք	նու-
րույն	կա	ռա	վա	րում	սե	փա	կան	գոր	ծե	րը	եւ	այն	քան	ա	վե	լի	քիչ	հնա	րա-
վո	րութ	յուն	ներ	է	թող	նում	կա	ռա	վա	րութ	յա	նը:
Չոր	րորդ	 տար	բե	րա	կի	 հա	մա	ձայն	 (	Հե	գել),	 պե	տութ	յան	 դերն	 է՝	
պաշտ	պա	նել	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը,	 ա	վե	լի	 բարձր	
կանգ	նե	լով	նրա	նկատ	մամբ	եւ	ուր	վագ	ծե	լով	նրա	սահ	ման	նե	րը:	Քա-
ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նում	 նկատ	վում	 է	 ա	զա	տութ	յան	 ոչ	
բնա	կան	 ի	րա	վի	ճակ,	 սա	կայն՝	 պատ	մա	կա	նո	րեն	 ձե	ւա	վոր	վող	 բա	րո-
յա	կան	 կյան	քի	 դա	սա	վոր	վա	ծութ	յուն,	 որն	 ընդգր	կում	 է	 տնտե	սութ-
յու	նը,	 ճնշման	 հա	սա	րա	կա	կան	 խմբերն	 ու	 ինս	տի	տուտ	նե	րը,	 ո	րոնք	
պա	տաս	խա	նա	տու	են	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ի	րա	վուն	քի	եւ	«սո	ցիա	լա	կան	
ա	պա	հո	վութ	յան»	ի	րա	կա	նաց	ման	հա	մար:	Պե	տութ	յու	նը	ո՛չ	հա	սա	րա-
կութ	յան	 լիար	ժեք	ժխտում	է,	ո	րը	գտնվում	է	 չդա	դա	րող	պա	տե	րազ-
մա	կան	ի	րա	վի	ճա	կում	(	Գոբբս,	Ս	պի	նո	զա),	ո՛չ	էլ	նրա	կա	տա	րե	լա	գործ-
ման	գոր	ծիք	(	Պու	ֆեն	դորֆ,	Լոք):	Որ	պես	նոր	ի	րո	ղութ	յուն՝	այն	գծում	
է	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	սահ	ման	նե	րը	եւ	պաշտ	պա	նում	
է	նրա	անվ	տան	գութ	յու	նը՝	«ձե	ւա	կան	հա	մընդ	հան	րութ	յու	նից»	«օր	գա-
նա	կան	ի	րո	ղութ	յան»	փո	խա	կերպ	ման	նպա	տա	կով:	Քա	ղա	քա	ցիա	կան	
հա	սա	րա	կութ	յու	նը	 ինս	տի	տու	ցիո	նալ	ա	ռու	մով	մե	կու	սի,	 ինք	նիշ	խան	
պե	տութ	յան	 կա	րիք	 ու	նի	 եւ,	 միա	ժա	մա	նակ,	 նրա	 հա	մար	 պայ	ման-
ներ	է	ստեղ	ծում,	իսկ	պե	տութ	յու	նը	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ-
յան	մա	սե	րը	միա	վո	րում	է	ինք	նո	րոշ	վող	միաս	նութ	յան	մեջ՝	այդ	պի	սով	
բա	րո	յա	կան	կյան	քը	հասց	նե	լով	մին	չեւ	հա	մընդգր	կուն,	բարձ	րա	գույն	
միա	վո	րի:	Միայն	ճա	նա	չե	լով	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	եւ	
պահ	պա	նե	լով	նրա	ստո	րա	դաս	դիր	քը,	պե	տութ	յու	նը	կա	րող	 է	պահ-
պա	նել	նրա	ա	զա	տութ	յու	նը:			
Հին	գե	րորդ	մո	դե	լի	շրջա	նա	կում	մտա	վա	խութ	յուն	է	հայտն	վում,	որ	
պե	տա	կան	մի	ջամ	տութ	յան	 նոր	 ձե	ւե	րը	 ճնշում	 են	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	
հա	սա	րա	կութ	յու	նը:	Ընդգծ	վում	է	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	
պաշտ	պա	նութ	յան	եւ	նո	րաց	ման	կա	րե	ւո	րութ	յու	նը,	ո	րը	հաս	կաց	վում	
է	իբ	րեւ	պե	տութ	յու	նից	ան	մի	ջա	կան	կախ	վա	ծութ	յուն	չու	նե	ցող	ինք	նա-
կազ	մա	կերպ	վող,	 օ	րեն	քով	 ե	րաշ	խա	վոր	ված	 ո	լորտ:	 Այս	 տե	սա	կե	տը	
վառ	ար	տա	ցոլ	ված	է	Ջոն	Ստ	յո	ւարտ	Մի	լի	աշ	խա	տութ	յուն	նե	րում	եւ	
պար	զո	րոշ	նկա	րագր	ված	է	Տոկ	վի	լի՝	նոր,	մո	դեռ	նի	ժա	մա	նա	կաշր	ջա-
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նին	բնո	րոշ՝	հա	մա	ժո	ղովր	դա	կան	կեր	պով	ընտր	վող	բռնա	պե	տութ	յան	
մա	սին	դի	տար	կում	 ե	րում:	Մո	դեռ	նի	գլխա	վոր	քա	ղա	քա	կան	խնդիրն	
այս	տեղ	այն	է,	թե	ինչ	պես	պահ	պա	նել	ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	շար	ժու-
մը	 դե	պի	 հա	վա	սա	րութ	յուն՝	 ար	գե	լա	պատ	նեշ	 դնե	լով	 պե	տա	կան	 իշ-
խա	նութ	յան	չա	րա	շա	հում	 ե	րի,	պե	տութ	յան	կող	մից	քա	ղա	քա	ցիա	կան	
հա	սա	րա	կութ	յան	չե	զո	քաց	ման	եւ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րին	ա	զա	տութ	յու	նից	
զրկե	լու	ճա	նա	պար	հին1:
«	Քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յուն»	 բա	ռեզ	րը	 գոր	ծա	ծութ	յան	
մեջ	մտավ	18-րդ	դա	րից	սկսած:	Մինչ	այդ,	գի	տա	կան	միտ	քը	դրա	նից	
չէր	օգտ	վում,	քա	նի	որ	պե	տութ	յու	նը	եւ	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	դի	տարկ-
վում	էին	որ	պես	մեկ	ամ	բող	ջութ	յուն:	Ա	վե	լի	ուշ	շրջան	նե	րում	եւս	հա-
սա	րա	կութ	յան	եւ	պե	տութ	յան	մի	ջեւ	սկզբուն	քա	յին	տար	բե	րա	կում	չէր	
դրվում:	Դա	այդ	քան	էլ	հեշտ	չէր,	ո	րով	հե	տեւ	պե	տութ	յու	նը	նույն	պես	
հա	սա	րա	կութ	յան	կազ	մա	կերպ	ման	մի	տե	սակ	է:	Ժա	մա	նակ	պա	հանջ-
վեց,	 որ	պես	զի	տե	սա	կա	նո	րեն	 ըն	կալ	վեն	 դրանց	 զա	տող	 սահ	ման	նե-
րը	եւ	հա	մոզ	վեն,	որ	մե	կը	մյու	սի	մասն	է	կազ	մում:	Քա	ղա	քա	ցիա	կան	
հա	սա	րա	կութ	յան	 տակ	 սկսե	ցին	 հաս	կա	նալ	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	
հա	տուկ	ո	լորտ`	գլխա	վո	րա	պես	գույ	քա	յին,	շու	կա	յա	կան,	ըն	տա	նե	կան,	
բա	րո	յա	կան,	ո	րը	պետք	է	պե	տութ	յու	նից	ո	րո	շա	կի	չա	փով	ան	կախ	լի-
նի:	 Այս	պի	սով՝	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 հար	ցը	պատ	մա-
կա	նո	րեն	 սկսեց	 դի	տարկ	վել	 որ	պես	 մարդ	կա	յին	 կե	ցութ	յան	ա	ռա	վել	
մտած	ված	 ու	 նպա	տա	կա	հար	մար	 կարգ:	 Ըստ	 ո	րում,	 ա	ռա	ջարկ	վող	
բո	լոր	 մո	դել	նե	րում	 եւ	 հա	յե	ցա	կար	գե	րում	 հստակ	 գե	րիշ	խում	 էր	 մի	
գլխա	վոր	գա	ղա	փար՝	պե	տութ	յան	հրա	ժա	րու	մը	միակ	«կազ	մա	կերպ	չի	
եւ	հա	մա	կար	գո	ղի»	դե	րին	հա	վակ	նե	լուց,	բո	լոր	սո	ցիա	լա	կան	կա	պերն	
իր	ձեռ	քում	կենտ	րո	նաց	նե	լուց:	
Կա	րե	լի	է	նշել	ցան	կա	ցած	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	հիմ-
քում,	ան	կախ	այս	կամ	այն	երկ	րի	ա	ռանձ	նա	հատ	կութ	յուն	նե	րից,	ըն-
կած	մի	շարք	ա	ռա	վել	ընդ	հա	նուր	գա	ղա	փար	ներ	եւ	սկզբունք	ներ.
1.	 տնտե	սա	կան	ա	զա	տութ	յուն,	սե	փա	կա	նութ	յան	ձե	ւե	րի	բազ	մա-
զա	նութ	յուն,	շու	կա	յա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	ներ,
2.	 մար	դու	եւ	քա	ղա	քա	ցու	բնա	կան	ի	րա	վունք	նե	րի	ան	վե	րա	պահ	
ճա	նա	չում	եւ	պաշտ	պա	նութ	յուն,
3.	 իշ	խա	նութ	յան	լե	գե	տի	մութ	յուն	(օ	րի	նա	կա	նութ	յուն)	եւ	ժո	ղովր-
դա	վա	րա	կան	բնույթ,
4.	 օ	րեն	քի	 եւ	ար	դա	րա	դա	տութ	յան	առ	ջեւ	 բո	լո	րի	 հա	վա	սա	րութ-

1	 	Ժողովրդավարության,	պետության	եւ	քաղաքացիական	հասարակության	
մասին	առավել	մանրամասն	տես՝	Джон	Кин,	Демократия	и	гражданское	общество	
/Пер.	с	англ.;	Послесл.	М.А.	Абрамова.	М.:	2001.	
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յուն,	ան	ձի	պատ	շաճ	ի	րա	վա	կան	պաշտ	պան	վա	ծութ	յուն,
5.	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	 տա	րան	ջատ	ման	 եւ	 փոխ	գոր	ծակ	ցութ	յան	
սկզբուն	քի	վրա	հիմ	ված	ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յուն,
6.	 քա	ղա	քա	կան	եւ	գա	ղա	փա	րա	կան	բազ	մա	կար	ծութ	յուն,	օ	րի	նա-
կան	ընդ	դի	մութ	յան	առ	կա	յութ	յուն,
7.	 խոս	քի	եւ	մա	մու	լի	ա	զա	տութ	յուն,	զանգ	վա	ծա	յին	լրատ	վութ	յան	
մի	ջոց	նե	րի	ան	կա	խութ	յուն,	
8.	 պե	տութ	յան	 չմի	ջամ	տութ	յուն	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	 անձ	նա	կան	
կյան	քի,	նրանց	փո	խա	դարձ	պար	տա	կա	նութ	յուն	նե	րի	եւ	պա	տաս	խա-
նատ	վութ	յան	ո	լորտ,
9.	 դա	սա	կար	գա	յին	խա	ղա	ղութ	յուն,	գոր	ծըն	կե	րութ	յուն	եւ		հա	սա-
րա	կա	կան	հա	մա	ձայ	նութ	յուն,
10.	 մարդ	կանց	 ար	ժա	նա	պա	տիվ	 կեն	սա	մա	կար	դակն	 ա	պա	հո	վող	
արդ	յու	նա	վետ	սո	ցիա	լա	կան	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն:
Ամ	փո	փե	լով	վե	րոգր	յա	լը`	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	կա-
րե	լի	է	հա	կիրճ	բնու	թագ	րել	որ	պես	պե	տա	կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	հա	րա-
բե	րութ	յուն	նե	րից	 դուրս	 (տնտե	սա	կան,	 սո	ցիա	լա	կան,	 մշա	կու	թա	յին,	
բա	րո	յա	կան,	 հո	գե	ւոր,	 ըն	տա	նե	կան,	 կրո	նա	կան)	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե-
րի	հա	մակ	ցութ	յուն,	ո	րոնք	ձե	ւա	վո	րում	են	ա	զատ	ան	հատ-սե	փա	կա-
նա	տե	րե	րի	 եւ	 նրանց	միա	վո	րում	 ե	րի	 բնո	րոշ	 շա	հե	րի	 յու	րա	հա	տուկ	
ո	լորտ2:
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	գոր	ծա	ռույթ	ներն	են.
- մարդ	կանց	կյան	քի	մաս	նա	վոր	ո	լոր	տի	պաշտ	պա	նութ	յու	նը,
- բա	ցար	ձակ	 գե	րիշ	խա	նութ	յու	նից	 իշ	խա	նութ	յան	 զսպու	մը՝	 հա-
սա	րա	կա	կան	վե	րահս	կո	ղութ	յուն	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	մի	ջո	ցով,	

- հա	սա	րա	կա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	եւ	գոր	ծըն	թաց	նե	րի	կա-
յու	նա	ցու	մը,	

- հան	րա	յին	շա	հի	պաշտ	պա	նութ	յունն	ու	ներ	կա	յա	ցու	մը,	
- ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յան	սահ	մա	նադ	րա	կան	սկզբուն	քի	կեն	սա-
կոչ	մա	նը
միտ	ված	հե	տե	ւո	ղա	կան	պայ	քա	րը:	
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	դե	րի	ու	նշա	նա	կութ	յան	վե	րա-
բեր	յալ	 մո	տե	ցում	նե	րը,	 գնա	հա	տա	կան	նե	րը	 միան	շա	նակ	 չեն:	 Դա	 է	
վկա	յում	նաեւ	հա	մաշ	խար	հա	յին	փոր	ձը:	Ո	րոշ	դեպ	քե	րում	զար	գա	ցած	
քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը	 դիտ	վում	 է	 որ	պես	 ի	րա	վա	կան	
պե	տութ	յան	ձե	ւա	վոր	ման,	պե	տութ	յան	զար	գաց	ման,	բա	րե	փո	խում	նե-
րի	ի	րա	կա	նաց	ման	հա	մար	անհ	րա	ժեշտ	նա	խա	պայ	ման,	ո	րոշ	դեպ	քե-
2	 	Առավել	մանրամասն	տես՝	Теория	государства	и	права.	Курс	лекций	/Под	
ред.	Н.И.	Матузова	и	А.В.	Малько.	–	М.,	1999.
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րում	էլ	հա	մար	վում	է,	որ	ա	մուր	քա	ղա	քա	կան	կամ	քի	առ	կա	յութ	յան	եւ	
արդ	յու	նա	վետ	կա	ռա	վար	ման	(Good	Governance)	սկզբունք	նե	րի	վրա	
խարսխ	ված	 պե	տա	կան	 կա	ռա	վար	ման	 ու	 տե	ղա	կան	 ինք	նա	կա	ռա-
վար	ման	 հա	մա	կար	գի	 	պա	րա	գա	յում,	պե	տութ	յան	 եւ	 հա	սա	րա	կութ-
յան	 կյան	քում	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	դե	րա	կա	տա	րու	մը	
նվա	զա	գույն	է:	
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յունն	ա	վան	դա	բար	ու	ժեղ	է	ա	րեւմտ-
յան	երկր	նե	րում,	եւ	դրա	նով	են	մե	ծա	պես	պայ	մա	նա	վո	րում	այդ	պե-
տութ	յուն	նե	րում	մար	դու	ի	րա	վունք	նե	րի	պաշտ	պա	նութ	յան,	սո	ցիա	լա-
կան	բա	րե	կե	ցութ	յան	բարձր	եւ	կո	ռուպ	ցիա	յի	ցածր	մա	կար	դա	կը:
Զար	գա	ցած	ա	րեւմտ	յան	պե	տութ	յուն	նե	րում	արդ	յու	նա	վետ	գոր	ծող	
պե	տա	կան	կա	ռա	վար	ման	եւ	տե	ղա	կան	ինք	նա	կա	ռա	վար	ման	հա	մա-
կարգն	ա	չալր	ջո	րեն	վե	րահսկ	վում	է	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ-
յան	կող	մից:	Պե	տա	կան	պաշ	տոն	յա	յի	ցան	կա	ցած	վրի	պում,	 ո	րը	կա-
րող	է	ստվեր	գցել,	իր,	իր	կա	ռույ	ցի	կամ	կու	սակ	ցութ	յան	հե	ղի	նա	կութ-
յան	վրա,	լուրջ	սպառ	նա	լիք	է	այդ	ան	ձի	կա	րիե	րա	յին:	Բազ	մա	թիվ	են	
դեպ	քե	րը,	երբ	պաշ	տոն	յա	նե	րը	հրա	ժա	րա	կան	են	տվել	կամ	ա	զատ	վել	
են	աշ	խա	տան	քից	այն	պի	սի	ա	րա	րաք	ներ	թույլ	տա	լու	հա	մար,	ո	րոնք	
խա	թա	րել	 են	 նրանց	հան	դեպ	վստա	հութ	յու	նը	 հա	սա	րա	կութ	յու	նում:	
Այդ	պե	տութ	յուն	նե	րում	բա	վա	կան	հա	ճա	խա	կի	են	դեպ	քե	րը,	երբ	հա-
սա	րա	կա	կան	պար	սա	վանք	նե	րից	հե	տո	պաշ	տոն	յան	կա	մո	վին	լքում	է	
իր	պաշ	տո	նը:
Զար	գա	ցած	կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կարգ	ու	նե	ցող	պե	տութ	յուն	նե	րում	
պաշ	տոն	յա	յին	ար	գել	վում	է	աշ	խա	տա	վար	ձից	բա	ցի	այլ	ե	կա	մուտ	ներ	
ու	նե	նալ:	Եվ	ե	թե	պարզ	վի,	որ	նա	ծախ	սել	է	ա	վե	լի	շատ,	քան	վաս	տա-
կել	է,	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	մի	ջոց	նե	րի	է	են	թարկ	վում:	Ընդ	ո	րում՝	
պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	 են	թարկ	վե	լու	 կամ	 հրա	ժա	րա	կան	 ներ	կա-
յաց	նե	լու	պատ	ճառ	նե	րը	կա	րող	են	տար	բեր	լի	նել,	ա	սենք՝	պաշ	տոն	յան	
անձ	նա	կան	նպա	տակ	նե	րով	օգ	տա	գոր	ծել	է	ծա	ռա	յո	ղա	կան	ավ	տո	մե-
քե	նան	կամ	բջջա	յին	հե	ռա	խո	սը,	հան	գիստ	է	վա	յե	լել	ինչ-որ	մաս	նա	վոր	
ան	ձի	հաշ	վին,	խախ	տել	է	ճա	նա	պար	հա	յին	եր	թե	ւե	կութ	յան	կա	նոն	նե-
րը	 եւ	 ճա	նա	պար	հա	յին	 ոս	տի	կա	նին	 ներ	կա	յաց	նե	լով	 ծա	ռա	յո	ղա	կան	
վկա	յա	կա	նը,	 փոր	ձել	 է	 խու	սա	փել	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յու	նից,	 SMS	
գրագ	րութ	յուն	է	ծա	վա	լել	ստրիպ	տիզ	ա	կում	բի	պա	րու	հու	հետ	եւ	այլն:	
Օ	րի	նակ՝	 Գեր	մա	նիա	յի	 պաշտ	պա	նութ	յան	 նա	խա	րար	 Քարլ-	Թեո	դոր	
Գուտ	տեն	բեր	գը	հրա	ժա	րա	կան	է	տվել,	երբ	իր	ա	տե	նա	խո	սութ	յու	նում	
հայտ	նա	բե	րել	են	գրա	գո	ղութ	յան	տար	րեր:	Ֆ	րան	սիա	յում	աշ	խա	տան-
քի	նա	խա	րա	րը	վայր	է	դրել	լիա	զո	րութ	յուն	նե	րը,	երբ	ի	հայտ	էր	ե	կել	
շա	հե	րի	բա	խում	նրա	բա	րե	կամ	նե	րի	ու	նա	խա	րա	րութ	յան	մի	ջեւ:	Ա	մեն	
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ին	չից	զատ՝	դա	նաեւ	հե	ղի	նա	կութ	յան	հետ	կապ	ված	կա	րե	ւոր	խնդիր	
է:	 Ա	րեւմտ	յան	 երկր	նե	րում	 հան	րա	յին	 բո	լոր	 պաշ	տոն	նե	րը	 կապ	ված	
են	կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի	հետ,	եւ	ի	րա	կան	քա	ղա	քա	կան	գոր	ծըն	թա	ցի	
պա	րա	գա	յում	 ցան	կա	ցած	 մի	ջա	դեպ	օգ	տա	գործ	վում	 է	 քա	ղա	քա	կան	
հա	կա	ռա	կորդ	նե	րի	կող	մից,	եւ	որ	պես	զի	վնաս	չպատ	ճա	ռեն	ի	րենց	կու-
սակ	ցութ	յուն	նե	րին,	 ա	րա	տա	վոր	ված	 պաշ	տոն	յա	նե	րը	 հրա	ժա	րա	կան	
են	տա	լիս3:	
Ցա	վոք,	սե	փա	կան	օ	գու	տին	վե	րա	բե	րող	շատ	հար	ցե	րում	ա	րեւմտ-
յան	երկր	նե	րից	օ	րի	նակ	վերց	նող	հա	յաս	տան	յան	պաշ	տոն	յա	ներն	այս	
մի	 հար	ցում	 խու	սա	փում	 են	 ըն	դօ	րի	նա	կել	 ի	րենց	 ար	տա	սահ	ման	ցի	
գոր	ծըն	կեր	նե	րին	եւ	չեն	ու	զում	հրա	ժա	րա	կան	տալ՝	ան	գամ	շատ	ցածր	
հա	սա	րա	կա	կան	հե	ղի	նա	կութ	յուն	ու	նե	նա	լու	պա	րա	գա	յում:
ԱՄՆ-ում	 չկա	 ոս	տի	կա	նութ	յան	 կենտ	րո	նաց	ված	 հա	մա	կարգ:	 Երկ-
րով	 մեկ	 գոր	ծում	 են	 մոտ	 10.000	տար	բեր	 ոս	տի	կա	նա	կան	 ստո	րա-
բա	ժա	նում	ներ,	 ո	րոնց	 ղե	կա	վար	նե	րը	 հիմ	նա	կա	նում	 նշա	նակ	վում	 եւ	
վե	րահսկ	վում	են	հա	մայնք	նե	րի	ղե	կա	վար	նե	րի	կող	մից:	Ե	թե	հա	մայն-
քի	ղե	կա	վա	րը	բնա	կիչ	նե	րից	հիմ	նա	վոր	բո	ղոք	ներ	է	ստա	նում	ոս	տի-
կա	նութ	յան	 ստո	րա	բա	ժան	ման	 ղե	կա	վա	րի	 կամ	 աշ	խա	տա	կից	նե	րի	
գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	կամ	ան	գոր	ծութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	եւ	մի	ջոց	ներ	 չի	
ձեռ	նար	կում,	 ա	պա	 նա	 կա	րող	 է	 դրա	 հա	մար	 վճա	րել	 իր	 քա	ղա	քա-
կան	կա	րիե	րա	յով,	քա	նի	որ	հնա	րա	վոր	է,	որ	այ	լեւս	չվե	րընտր	վի:	Սա	
հա	սա	րա	կա	կան	վե	րահս	կո	ղութ	յան	մի	յու	րօ	րի	նակ	մե	խա	նիզմ	է,	ո	րը	
Հա	յաս	տա	նում	դե	ռեւս	չի	կազ	մա	վոր	վել,	քա	նի	որ	մե	զա	նում	չի	ձե	ւա-
վոր	վել	քա	ղա	քա	կիրթ	ընտ	րա	կան	մշա	կույթ	եւ	 չկա	ընտ	րա	կան	գոր-
ծըն	թաց	նե	րի	նկատ	մամբ	հա	սա	րա	կա	կան	վստա	հութ	յուն:						
Սին	գա	պու	րում,	որն	ու	նի	կա	ռա	վար	ման	ավ	տո	րի	տար	հա	մա	կարգ,	
քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	բա	վա	կա	նա	չափ	զար	գա	ցած	չէ:	
Այդ	հան	գա	ման	քը	հիմ	նա	վոր	վում	է	նաեւ	նրա	նով,	որ	պե	տա	կան	կա-
ռա	վար	ման	հա	մա	կար	գը	գոր	ծում	է	այդ	քան	արդ	յու	նա	վետ,	օ	պե	րա-
տիվ	ու	խե	լա	միտ,	 որ	քա	ղա	քա	ցի	նե	րը	 միա	վո	րում	ներ	ստեղ	ծե	լու	 եւ	
դրանց	մի	ջո	ցով	ի	րենց	ի	րա	վունք	նե	րը,	ա	զա	տութ	յուն	նե	րը	եւ	օ	րի	նա-
կան	շա	հե	րը	պաշտ	պա	նե	լու	անհ	րա	ժեշ	տութ	յուն	 չու	նեն:	Սին	գա	պու-
րում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	պա	սի	վութ	յան	հան	գա	ման-
քը	բո	լո	րո	վին	 չի	խան	գա	րում,	որ	այդ	եր	կի	րը	հան	դի	սա	նա	բա	րե	կե-
ցիկ,	զար	գա	ցած,	ի	րա	վա	կան,	կո	ռուպ	ցիա	յի	նվա	զա	գույն	մա	կար	դակ	
ու	նե	ցող	պե	տութ	յուն:	Այդ	արդ	յունքն	այն	տեղ	ա	պա	հով	վում	է	պե	տա-
կան	խստիվ	հսկո	ղութ	յամբ,	ո	րը	տաս	նամ	յակ	նե	րի	ըն	թաց	քում	պաշ-
3	 	https://www.novayagazeta.ru/articles/2015/12/04/66664-kak-za-granitsey-
postupayut-chinovniki-podozrevaemye-v-korruptsii-i-drugih-prestupleniyah
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տոն	յա	նե	րի	ու	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	շրջա	նում	ձե	ւա	վո	րել	է	 յու	րա	հա	տուկ	
մտա	ծե	լա	կերպ	 եւ	 պահ	վածք:	 Օ	րի	նակ՝	 այն	տեղ	 հա	մա	պա	տաս	խան	
պե	տա	կան	մար	մի	նը	փոր	ձաքն	նութ	յուն	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	հա	մար	ձեռ-
նե	րե	ցից	վերց	րել	է	նոր	ներկր	ված	հյու	թե	րի	6	շիշ։	Մի	քա	նի	օր	անց	
մարմ	նի	ներ	կա	յա	ցու	ցի	չը	զան	գա	հա	րել	է	ձեռ	նե	րե	ցին,	խնդրել	այ	ցե	լել	
ի	րենց	 ու	 ետ	 վերց	նել	 3	 շի	շը,	 ո	րոնք	 չեն	 օգ	տա	գործ	վել։	 Ձեռ	նե	րեցն	
ա	սել	 է,	 որ	 դրա	 կա	րի	քը	 չկա,	 քա	նի	 որ	 նա	 հյու	րա	սի	րում	 է	 մարմ	նի	
աշ	խա	տա	կից	նե	րին։	 Պաշ	տոն	յան	 խիստ	 տո	նով	 հայ	տա	րա	րել	 է,	 որ	
դա	անհ	նար	է,	քա	նի	որ	կդի	տարկ	վի	որ	պես	կո	ռուպ	ցիա։	Հա	ջորդ	օ	րը	
պաշ	տոն	յան,	հանձն	ման-ըն	դուն	ման	ակ	տը	ձեռ	քին,	վկա	յի	ու	ղեկ	ցութ-
յամբ	ներ	կա	յա	ցել	է	գոր	ծա	րա	րի	գրա	սեն	յակ	եւ	վե	րա	դարձ	րել	3	շշե-
րը4:	Ն	ման	կար	գի	 օ	րի	նակ	նե	րը	դե	ռեւս	 հու	մո	րով	 եւ	 զար	ման	քով	 են	
ըն	դուն	վում	հա	յաս	տան	յան	հա	սա	րա	կութ	յու	նում:		
Տար	բեր	երկր	նե	րում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	վե	րա	բեր-
յալ	առ	կա	է	դրա	կան	եւ	բա	ցա	սա	կան	վե	րա	բեր	մունք:	Օ	րի	նակ՝	Ռու-
սաս	տա	նի	Դաշ	նութ	յու	նում	մի	ջազ	գա	յին	եւ	 օ	տա	րերկր	յա	ֆի	նան	սա-
վոր	մամբ	ի	րա	կա	նաց	վող	հա	սա	րա	կա	կան,	կրթա	կան	ծրագ	րե	րի	հան-
դեպ	վե	րա	բեր	մուն	քը	կտրուկ	փոխ	վեց	այդ	պե	տութ	յան	եւ	Ա	րեւ	մուտ-
քի	 մի	ջեւ	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	 վատ	թա	րաց	ման	 խո	րա	պատ	կե	րին:	
Ադր	բե	ջա	նում,	 Թուր	քիա	յում	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը	
դիտ	վում	է	որ	պես	վար	չա	կար	գի	սպառ	նա	լիք	եւ	այլն:	
Ամ	փո	փե	լով	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	դրա-
կան	եւ	բա	ցա	սա	կան	ըն	կա	լում	նե	րը,	կա	րե	լի	է	նշել,	որ	դրա	կան	տե-
սանկ	յուն	է	դիտ	վում	մաս	նա	վո	րա	պես	այն,	որ	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա-
սա	րա	կութ	յու	նը	հա	կակ	շիռ	նե	րի	եւ	զսպում	նե	րի	հա	մա	կար	գի	կա	րե	ւո-
րա	գույն	տարր	է:	Այն	հնա	րա	վո	րութ	յուն	է	տա	լիս	վե	րահս	կել	ու	սահ-
մա	նա	փա	կել	պե	տա	կան	մար	մին	նե	րի	եւ	բիզ	նե	սի	գոր	ծու	նեութ	յու	նը՝	
կան	խե	լով	ի	րա	վա	խախ	տում	նե	րը:
Բա	ցի	 դրա	նից,	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը	 հնա	րա	վո-
րութ	յուն	է	ըն	ձե	ռում	լա	վա	գույնս	պաշտ	պա	նել	տար	բեր	սո	ցիա	լա	կան	
խմբե	րի	ի	րա	վունք	ներն	ու	շա	հե	րը՝	այդ	թվում	օ	րենսդ	րա	կան	նա	խա-
ձեռ	նութ	յուն	նե	րով	հան	դես	գա	լու	եւ	իշ	խա	նութ	յան	վրա	ճնշում	գոր-
ծադ	րե	լու	մի	ջո	ցով:	Սա	կայն	միշտ	չէ	եւ	բո	լո	րի	կող	մից	չէ,	որ	դա	դրա-
կան	հան	գա	մանք	է	դիտ	վում:	Այս	պես՝	լեհ	հայտ	նի	ի	րա	վա	պաշտ	պան,	
լե	հա	կան	 «	Սո	լի	դար	նոստ»	 շարժ	ման	ակ	տի	վիստ,	 Լե	հաս	տա	նի	 մար-
դու	ի	րա	վունք	նե	րի	հել	սինկ	յան	հիմ	նադ	րա	մի	նախ	կին	ղե	կա	վար,	վա-
ղա	մե	ռիկ	Մա	րեկ	Նո	վից	կին	մեր	զրույց	նե	րից	մե	կի	ժա	մա	նակ	նշեց,	որ	
Լե	հաս	տա	նում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	ինս	տի	տուտ	նե	րը՝	
4	 	http://iravaban.net/143047.html
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հատ	կա	պես	ար	հես	տակ	ցա	կան	միութ	յուն	ներն	այն	քան	ակ	տիվ	են,	որ	
եր	բեմն	խո	չըն	դո	տում	են	երկ	րի	տնտե	սա	կան	զար	գաց	մանն	ու	կա	ռա-
վա	րութ	յան	կող	մից	նա	խա	ձեռն	վող	բա	րե	փո	խում	նե	րի	գոր	ծըն	թա	ցին,	
ո	րոնք	 ա	ռա	ջին	 հա	յաց	քից	 ժո	ղովր	դա	կա	նութ	յուն	 չեն	 վա	յե	լում,	 սա-
կայն	հե	ռան	կա	րում	կա	րող	են	օգ	տա	կար	լի	նել	հան	րութ	յան	հա	մար:		
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 գա	ղա	փա	րի	 ընդ	դի	մա	խոս	նե-
րը	նշում	են,	որ	ո	րոշ	դեպ	քե	րում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	
ինս	տի	տուտ	նե	րը	 «դրսի	 ու	ժե	րի»	 կող	մից	 օգ	տա	գործ	վում	 են	 որ	պես	
հե	ղա	փո	խութ	յան	գոր	ծիք,	կամ	որ	նրանց	գոր	ծու	նեութ	յու	նը	կրում	է	
ձե	ւա	կան	 բնույթ,	ա	նօ	գուտ	 է:	 Նույ	նիսկ	 ի	 հայտ	 է	 ե	կել	այդ	 վի	ճա	կը	
բնու	թագ	րող	եզ	րույթ.	«գրան	տա	կեր	ներ»:
Հան	րա	հայտ	է,	որ	զար	գա	ցած	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու-
նը	 ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յան	 կա	ռուց	ման	 կա	րե	ւո	րա	գույն	 նա	խա	պայ-
մանն	է:	Ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յան	բա	րո	յա	կան	հեն	քը	հա	մա	մարդ	կա	յին	
ար	ժեք	ներն	են՝	ա	զա	տութ	յու	նը,	ար	դա	րութ	յու	նը,	մար	դա	սի	րութ	յու	նը:	
Ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յու	նը	 կա	րե	լի	 է	 բնու	թագ	րել	 հե	տեւ	յալ	 հատ	կա-
նիշ	նե	րով.
1.	 Օ	րեն	քի	 գե	րա	կա	յութ	յու	նը	 հա	սա	րա	կա	կան	 հա	րա	բե	րութ	յուն-
նե	րի	բո	լոր	բնա	գա	վառ	նե	րում:	
2.	 	Պե	տութ	յան	եւ	ի	րա	վուն	քի	հա	րա	բե	րակ	ցութ	յան	մեջ	ի	րա	վուն-
քի	ա	ռաջ	նայ	նութ	յու	նը,	այ	սինքն՝	պե	տութ	յունն	ին	քը	եւս	պետք	է	գոր-
ծի	 ի	րա	վուն	քի	 հի	ման	 վրա	 եւ	 ի	րա	վուն	քի	 սահ	ման	նե	րում:	Պե	տութ-
յան՝	հան	ձինս	նրա	օ	րենս	դիր	մարմ	նի,	հրա	պա	րա	կած	օ	րենք	նե	րը	եւ	
այլ	օ	րենսդ	րա	կան	ակ	տե	րը	պետք	է	հա	մա	պա	տաս	խա	նեն	ի	րա	վուն	քի	
հան	րա	ճա	նաչ	 չա	փա	նիշ	նե	րին՝	ա	զա	տութ	յան,	ար	դա	րութ	յան,	հա	վա-
սա	րութ	յան,	մար	դա	սի	րութ	յան	պա	հանջ	նե	րին:
3.	 Ան	հա	տի	եւ	պե	տութ	յան`	որ	պես	ի	րա	վուն	քի	սուբ	յեկտ	նե	րի,	հա-
վա	սա	րութ	յու	նը	 եւ	 նրանց	 փո	խա	դարձ	 պա	տաս	խա	նատ	վութ	յու	նը:	
Լի	նե	լով	 ի	րա	վուն	քի	 սուբ	յեկտ,	 ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յու	նը	 են	թա	կա	 է	
ի	րա	վա	բա	նա	կան	 պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան:	 Ի	րա	վա	կան	 պե	տութ-
յան	քա	ղա	քա	ցին	կա	րող	է	դա	տի	տալ	պաշ	տո	նա	տար	ան	ձանց	(պե-
տութ	յա	նը),	ե	թե	պե	տութ	յու	նը	չի	կա	տա	րել	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	հան	դեպ	
իր	ու	նե	ցած	պար	տա	կա	նութ	յուն	նե	րը:	Եվ,	 հա	մա	պա	տաս	խա	նա	բար,	
ե	թե	ան	հա	տը	 չի	 կա	տա	րել	 իր	պար	տա	կա	նութ	յուն	նե	րը	պե	տութ	յան	
առ	ջեւ,	ա	պա	վեր	ջինս	ի	րա	վունք	ու	նի	օ	րեն	քով	սահ	ման	ված	կար	գով	
պա	տաս	խա	նատ	վութ	յան	են	թար	կե	լու	ի	րա	վա	խախտ	քա	ղա	քա	ցուն:	
4.	 Ան	ձի	ի	րա	վունք	նե	րի	ու	ա	զա	տութ	յուն	նե	րի	պաշ	տո	նա	կան	ճա-
նա	չու	մը,	 դրանց	 ամ	րագ	րու	մը	 Սահ	մա	նադ	րութ	յու	նում	 եւ	 մնա	ցած	
օ	րենք	նե	րում.	ի	րա	կա	նաց	ման	մե	խա	նիզմ	նե	րի	ա	պա	հո	վու	մը:	
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5.	 	Բո	լո	րի	հա	վա	սա	րութ	յու	նը	օ	րեն	քի	եւ	դա	տա	րա	նի	առ	ջեւ,	մար-
դու	եւ	քա	ղա	քա	ցու	ի	րա	վունք	նե	րի	ու	ա	զա	տութ	յուն	նե	րի	դա	տա	կան	
պաշտ	պա	նութ	յու	նը,	այ	սինքն՝	 քա	ղա	քա	ցին	 ի	րա	վունք	ու	նի	Սահ	մա-
նադ	րութ	յամբ	եւ	(կամ)	օ	րենք	նե	րով	ամ	րագր	ված	իր	հիմ	նա	կան	ի	րա-
վունք	նե	րի	ոտ	նա	հար	ման	դեպ	քում	ի	րա	վա	սու	ազ	գա	յին	դա	տա	րա	նի	
մի	ջո	ցով	արդ	յու	նա	վե	տո	րեն	վե	րա	կանգ	նե	լու	այդ	ի	րա	վունք	նե	րը:
6.	 Օ	րենք	նե	րի	եւ	մյուս	նոր	մա	տիվ	ակ	տե	րի	ի	րա	կա	նաց	ման	նկատ-
մամբ	վե	րահս	կո	ղութ	յան	ձե	ւե	րի	մշա	կու	մը:	
7.	 	Հա	սա	րա	կութ	յու	նում	քա	ղա	քա	կան	բազ	մա	ձե	ւութ	յան	(բազ	մա-
կու	սակ	ցա	կան	հա	մա	կարգ)	առ	կա	յութ	յու	նը5:
Բա	ցի	 դրա	նից,	 ի	րա	վա	կան	պե	տութ	յու	նը	այն	պե	տութ	յունն	 է,	 որ-
տեղ	գո	յութ	յուն	ու	նեն	հստակ,	կա	յուն	եւ	բո	լո	րին	հայտ	նի	«խա	ղի	կա-
նոն	ներ»	մար	դու	եւ	իշ	խա	նութ	յան	մի	ջեւ:	Դա	մի	պե	տութ	յուն	է,	որ	տեղ	
մար	դը	հստակ	գի	տի,	թե	ինչ	պես	կար	ձա	գան	քեն	իշ	խա	նութ	յուն	ներն	
իր	 վար	քագ	ծին,	 քան	զի	այդ	պե	տութ	յու	նում	 կա	ռա	վա	րում	 են	 ոչ	 թե	
ինք	նա	կամ	պաշ	տոն	յա	նե	րը,	այլ	օ	րեն	քը:		
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	սեր	տո	րեն	հա	մա	գոր	ծակ	ցում	
է	 նաեւ	 ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	 պե	տութ	յան	 հետ:	 Ժո	ղովր	դա	վար	 պե-
տութ	յու	նում	հնա	րա	վոր	է	եւ	հա	ճախ	ի	րա	կա	նաց	վում	է	հսկո	ղութ	յուն	
իշ	խա	նա	կան	 կա	ռույց	նե	րի	 գոր	ծու	նեութ	յան	 նկատ	մամբ`	 քա	ղա	քա-
ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	մի	ջո	ցով:
Ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	պե	տութ	յու	նը	ստեղ	ծում	է	ան	ձի	ի	րա	վունք	նե-
րի	ու	ա	զա	տութ	յուն	նե	րի	ի	րա	կա	նաց	ման	հա	մար	անհ	րա	ժեշտ	քա	ղա-
քա	կան-ի	րա	վա	կան	 դաշ	տը:	 Ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յան	 ի	րա	վուն	քը	 նշա-
նա	կում	է,	որ	ընտ	րա	կան	ի	րա	վունք	ու	նե	ցող	քա	ղա	քա	ցի	ներն	ան	մի-
ջա	կա	նո	րեն	կամ	կամ	քի	ա	զատ	ար	տա	հայ	տութ	յամբ	ընտր	ված	ի	րենց	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	 մի	ջո	ցով	 պե	տութ	յան	 կա	ռա	վար	մա	նը	 մաս	նակ-
ցե	լու	ի	րա	վունք	ու	նեն:	Այ	սինքն՝	ընտ	րել	պե	տութ	յան	ղե	կա	վար,	ձե	ւա-
վո	րել	խորհր	դա	րան,	ինչ	պես	նաեւ	կազ	մա	վո	րել	տե	ղա	կան	ինք	նա	կա-
ռա	վար	ման	մար	մին	ներ:	
Շատ	 հա	ճախ	 ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յու	նը	 նույ	նաց	վում	 է	 մե	ծա	մաս-
նութ	յան	իշ	խա	նութ	յան	հետ:	Սա	կայն,	ինչ	պես	վկա	յում	է	պատ	մութ	յու-
նը,	մե	ծա	մաս	նութ	յու	նը	կա	րող	է	շատ	դա	ժան	լի	նել	ա	ռան	ձին	ան	հատ-
նե	րի	եւ	փոք	րա	մաս	նութ	յուն	նե	րի	նկատ	մամբ:	Մե	ծա	մաս	նութ	յունն	էր	
Սոկ	րա	տե	սին	դա	տա	պար	տել	 մահ	վան,	 նա	 էր	պա	հան	ջում	պատ	ժել	

5	 	Կոծինյան	Ա.	Իրավական	պետությունը	որպես	նորագույն	ժամանակի	
հատուկ	պետաիրավական	կառույց	//Քրեակատարողական	համակարգի	կադրերի	
վերապատրաստումը	(գիտամեթոդական	հոդվածների	ժողովածու),	Երեւան,	2002,	
էջ	103-104:		
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Ք	րիս	տո	սին,	 նրա	 հա	մա	ձայ	նութ	յամբ	 էր	 ի	րա	կա	նաց	վում	 հրեա	նե	րի,	
լե	հե	րի	եւ	այլ	ազ	գութ	յուն	նե	րի	սպան	դը	ֆա	շիս	տա	կան	Գեր	մա	նիա	յի	
կող	մից,	 մե	ծա	մաս	նութ	յունն	 էր	 տաս	նամ	յակ	ներ	 ի	 վեր	 ի	րա	կա	նաց-
նում	 հայ	կա	կան	 ջար	դե	րը	 Օս	ման	յան	 Թուր	քիա	յում	 եւ	 այլն:	 Ու	րեմն	
մե	ծա	մաս	նութ	յան	ան	սահ	մա	նա	փակ	իշ	խա	նութ	յու	նը	շատ	դեպ	քե	րում	
վտան	գա	վոր	է	ա	ռան	ձին	մարդ	կանց	ու	խմբե	րի	հա	մար:	Ուս	տի,	մեր	
պատ	կե	րաց	մամբ,	 ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յու	նը	 մե	ծա	մաս	նութ	յան	 սահ-
մա	նա	փակ	 իշ	խա	նութ	յունն	 է,	 սահ	մա	նա	փակ`	 ա	ռան	ձին	 մարդ	կանց	
պատ	կա	նող	 բո	լոր	 ի	րա	վունք	նե	րով	 եւ	ա	զա	տութ	յուն	նե	րով:	 Այս	պես՝	
մար	դու	 ի	րա	վունք	ներն	 ու	 ա	զա	տութ	յուն	նե	րը	 սահ	մա	նա	փա	կում	 են	
մե	ծա	մաս	նութ	յան	 իշ	խա	նութ	յու	նը:	Ն	րանք	ա	ռա	ջին	 հեր	թին	 սահ	մա-
նա	փա	կում	 են	 օ	րենսդ	րի	 (խորհր	դա	րա	նի)	 իշ	խա	նութ	յու	նը,	 քան	զի	
ա	սում	են,	որ	խորհր	դա	րա	նի	ան	դամ	նե	րը	չեն	կա	րող	կո	ճա	կի	սեղ	մու-
մով	 ո	րո	շել,	 որ	 վա	ղը	 մենք	 կգնդա	կա	հա	րենք	 բո	լոր	 հան	ցա	գործ	նե-
րին,	կար	գե	լենք	վար	ձատ	րել	աշ	խա	տան	քը,	կվե	րաց	նենք	մաս	նա	վոր	
սե	փա	կա	նութ	յու	նը	եւ	կպե	տա	կա	նաց	նենք	հողն	ու	քա	ղա	քա	ցի	նե	րին	
պատ	կա	նող	այլ	ու	նեց	ված	քը	եւ	այլն:	Խոս	քը	ի	րա	վուն	քի	գե	րա	կա	յութ-
յան	մա	սին	է:	
Ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	 պե	տութ	յու	նում	 ան	ձը	 կա	րող	 է	 զբա	ղեց	նել	
պե	տա	կան	այս	կամ	այն	պաշ	տո	նը	(ո	րոշ	օբ	յեկ	տիվ	պա	հանջ	նե	րի	բա-
վա	րա	րե	լու	 դեպ	քում):	 Ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	 պե	տութ	յու	նում	 քա	ղա-
քա	ցի	նե	րը	հան	րաք	վե	նե	րին,	խա	ղաղ	հան	րա	հա	վաք	նե	րին,	ցույ	ցե	րին,	
եր	թե	րին	մաս	նակ	ցե	լու	 ճա	նա	պար	հով,	զանգ	վա	ծա	յին	 լրատ	վութ	յան	
մի	ջոց	նե	րով	ու	նակ	են	ազ	դել	ներ	քին	եւ	ար	տա	քին	քա	ղա	քա	կա	նութ-
յան	 ո	լորտ	նե	րում	 պե	տա	կան	 ո	րո	շում	նե	րի	 կա	յաց	ման	 գոր	ծըն	թա	ցի	
վրա:	 Կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րը,	 միութ	յուն	նե	րը,	 լոբ	բին,	այլ	 հա	սա	րա	կա-
կան	խմբե	րը՝	ի	րենց	շա	հե	րից	ել	նե	լով,	իշ	խա	նութ	յան	վրա	ճնշում	գոր-
ծադ	րե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յուն	ու	նեն:	Խոս	քի	եւ	օ	րի	նա	կան	մի	ջոց	նե	րով	
սե	փա	կան	կար	ծիք	ար	տա	հայ	տե	լու	ա	զա	տութ	յու	նը	ժո	ղովր	դա	վա	րա-
կան	կա	ռա	վար	ման	անհ	րա	ժեշտ	բա	ղադ	րա	տարրն	է:	Ժո	ղովր	դա	վա-
րա	կան	պե	տութ	յու	նը	չի	բա	ցա	ռում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ան	հան	դուր	ժո-
ղա	կա	նութ	յան	 ի	րա	վուն	քը,	 ե	թե	 իշ	խա	նութ	յունն	 ըն	թա	նում	 է	 մարդ-
կանց	ի	րա	վունք	նե	րի	խախտ	ման	ճա	նա	պար	հով6:
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ինս	տի	տուտ	նե	րի	 մա	սին	 չկա	
միաս	նա	կան	 մո	տե	ցում:	 Օ	րի	նակ՝	 ո	մանց	 կար	ծի	քով	 ԶԼՄ-նե	րը,	 կու-
սակ	ցութ	յուն	նե	րը	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ինս	տի	տուտ-
ներ	 չեն	 հա	մար	վում,	 ո	մանք	 էլ	 հա	կա	ռակ	 տե	սա	կետն	 ու	նեն:	 Մեր	
6	 	Ատովմյան	Մ.	Մարդու	իրավունքները	քո	իրավունքներն	են,	Երեւան,	
2004,	էջ	8-9:
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կար	ծի	քով՝	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ինս	տի	տուտ	ներ	 են	
հա	սա	րա	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը	 (այդ	թվում	 նաեւ	 	ար	հես-
տակ	ցա	կան	միութ	յուն	նե	րը,	 հա	մայն	քա	յին,	 բա	րե	գոր	ծա	կան	եւ	 ի	րա-
վա	պաշտ	պան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը),	ԶԼՄ-նե	րը,	հա	սա	րա	կա	կան	
կա	ռույց	նե	րի	կոա	լի	ցիա	նե	րը,	հա	սա	րա	կա	կան	ցան	ցերն	ու	նա	խա	ձեռ-
նութ	յուն	նե	րը,	կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րը:
Տար	բեր	 սո	ցիա	լա	կան	 խմբե	րի	 հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	 եւ	 միա	վոր-
ման	հի	ման	վրա	գոր	ծող	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	ինս	տի-
տուտ	նե	րը	հար	թեց	նում	են	սո	ցիա	լա	կան	հա	կա	սութ	յուն	ներն	ու	ներ-
դաշ	նա	կեց	նում	հա	սա	րա	կա	կան	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը:	Ն	րանք	նաեւ	
պե	տա	կան	 ու	 տե	ղա	կան	 ինք	նա	կա	ռա	վար	ման	 մար	մին	նե	րի	 նկատ-
մամբ	 լուրջ	 հա	սա	րա	կա	կան	վե	րահս	կո	ղութ	յան	մի	ջոց	 են	հան	դի	սա-
նում:

Քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կութ յան զար գաց ման 
գոր ծըն թա ցը Հա յաս տա նում

Հա	յաս	տա	նում	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ձե	ւա	վոր	ման	
գոր	ծըն	թա	ցը	 մեկ	նար	կեց	 ան	ցած	 դա	րի	 90-ա	կան	 թվա	կան	նե	րի	
սկզբնե	րից,	երբ	սկսե	ցին	ձե	ւա	վոր	վել	ա	ռա	ջին	հա	սա	րա	կա	կան	կազ-
մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը:	 Մե	զա	նում	 հա	սա	րա	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ-
յուն	նե	րի	մա	սին	ա	ռա	ջին	օ	րենքն	ըն	դուն	վել	է	1996	թվա	կա	նին,	երկ-
րոր	դը՝	2001	թվա	կա	նին	եւ	ներ	կա	յումս	ըն	դուն	ման	գոր	ծըն	թա	ցում	է	
գտնվում	նոր	խմբագ	րութ	յամբ	եր	րորդ	օ	րեն	քը,	ո	րը,	հա	վա	նա	բար,	ու-
ժի	մեջ	կմտնի	2017	թվա	կա	նին:	Այ	սօր	վա	դրութ	յամբ	Հա	յաս	տա	նում	
գրանց	ված	են	ա	վե	լի	քան	5000	հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն-
ներ,	ո	րոն	ցից	մոտ	800-ը	ար	հես	տակ	ցա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներն	
են:	Սա	կայն,	տար	բեր	գնա	հա	տա	կան	նե	րով,	ի	րա	կա	նում	գոր	ծում	են	
գրանց	ված	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	10-15	տո	կո	սը:	Ու	րա	խա	լի	է,	որ	
Հա	յաս	տա	նում	առ	կա	են	մի	 շարք	հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ-
յուն	ներ,	 ո	րոնք	 ի	րենց	 գոր	ծու	նեութ	յան	 ո	լորտ	նե	րում	 (մար	դու	 ի	րա-
վունք	նե	րի,	 կա	նանց,	 ե	րե	խա	նե	րի,	 զին	ծա	ռա	յող	նե	րի,	 վա	րորդ	նե	րի,	
սպա	ռող	նե	րի,	 հաշ	ման	դամ	նե	րի	 ի	րա	վունք	նե	րի	 պաշտ	պա	նութ	յուն,	
կո	ռուպ	ցիա	յի	դեմ	պայ	քար	եւ	այլն	)	լիար	ժեք	կա	յա	ցել	են,	ու	նեն	կու-
տակ	ված	մեծ	փորձ,	գի	տե	լիք	ներ,	հմտութ	յուն	ներ	եւ	կա	րո	ղութ	յուն	ներ,	
վա	յե	լում	են	պե	տութ	յան	եւ	հա	սա	րա	կութ	յան	հար	գան	քը,	հա	մա	գոր-
ծակ	ցում	են	պատ	կան	պե	տա	կան	մար	մին	նե	րի	հետ	եւ	կա	րո	ղա	նում	
են	ո	րո	շա	կի	կեր	պով	օ	րա	կարգ	թե	լադ	րել:	Օ	րի	նակ՝	կա	ռա	վա	րութ	յան	
վեր	ջին	հա	կա	կո	ռուպ	ցիոն	նա	խա	ձեռ	նութ	յուն	նե	րի	զգա	լի	մա	սը	պայ-
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մա	նա	վոր	ված	 է	 Ի	րա	վա	բան	նե	րի	 հայ	կա	կան	 ա	սո	ցիա	ցիա	յի	 ակ	տիվ	
գոր	ծու	նեութ	յամբ,	 ո	րը	 հա	մա	պա	տաս	խան	 ա	ռա	ջարկ	ներ,	 հիմ	նա	վո-
րում	ներ	ու	վեր	լու	ծութ	յուն	ներ	է	ներ	կա	յաց	րել	կա	ռա	վա	րութ	յուն,	ինչ-
պես	 նաեւ	 մի	ջազ	գա	յին	 դո	նոր	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	 ա	ջակ	ցութ-
յամբ,	ո	րոնց	կազ	մա	կեր	պած	բազ	մա	թիվ	մի	ջո	ցա	ռում	նե	րին	ակ	տի	վո-
րեն	 մաս	նակ	ցել	 են	պե	տա	կան	պատ	կան	 մար	մին	նե	րի	 ներ	կա	յա	ցու-
ցիչ	նե	րը:	
Կա	յա	ցած	 եւ	 մաս	նա	գի	տա	կան	 հա	սա	րա	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ-
յուն	նե	րի	առ	կա	յութ	յու	նը	բա	վա	կան	մեծ	ռե	սուրս	է,	ո	րը	պե	տութ	յու	նը	
փոր	ձում	է	օգ	տա	գոր	ծել:	Դ	րա	ա	պա	ցույց	նե	րից	մեկն	այն	է,	որ	տար	բեր	
պե	տա	կան	մար	մին	նե	րի	ղե	կա	վար	նե	րին	կից	գոր	ծում	են	հա	սա	րա	կա-
կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րից	բաղ	կա	ցած	հան	րա	յին	խոր	հուրդ	ներ,	
ո	րոշ	աշ	խա	տան	քա	յին	խմբե	րի	գոր	ծու	նեութ	յան	մեջ	ներգ	րավ	վում	են	
քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	ներ:		
Այ	նու	հան	դերձ՝	 չենք	կա	րող	ա	սել,	 որ	Հա	յաս	տա	նում	պե	տութ	յունն	
ամ	բող	ջո	վին	օգտ	վում	է	հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	նե-
րու	ժից:	Օ	րի	նակ՝	Լե	հաս	տա	նում	տա	րի	ներ	ի	վեր	պե	տութ	յու	նը	ո	րոշ	
սո	ցիա	լա	կան	ծրագ	րե	րի	ի	րա	կա	նա	ցու	մը	(պրո	թեզ	նե	րի	ար	տադ	րութ-
յուն,	տա	րեց	նե	րի	ներտ	նա	յին	սպա	սար	կում	եւ	այլն)	պատ	վի	րում	է	հա-
սա	րա	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րին,	 քա	նի	 որ	 վեր	ջին	ներս,	 ինչ-
պես	ցույց	են	տվել	հաշ	վարկ	նե	րը,	այդ	ծա	ռա	յութ	յուն	ներն	ա	վե	լի	է	ժան	
եւ	ո	րա	կով	են	մա	տու	ցում,	քան	պե	տա	կան	հա	մա	պա	տաս	խան	օ	ղակ-
նե	րը:	Հա	յաս	տա	նում	դե	ռեւս	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	այդ	աս	տի	ճա	նին	
չենք	հա	սել:
Հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	առ	ջեւ	կանգ	նած	ա	մե	նա-
բարդ	խնդի	րը	 մե	զա	նում	 ֆի	նան	սա	կան	 մի	ջոց	նե	րի	 հայ	թայ	թումն	 է:	
Ֆի	նան	սա	վոր	ման	հիմ	նա	կան	աղբ	յու	րը	մի	ջազ	գա	յին	եւ	օ	տա	րերկր	յա	
կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րից	 ստաց	վող	 դրա	մաշ	նորհ	ներն	 են,	 ին	չը	 բա-
վա	կան	խո	ցե	լի	է	դարձ	նում	ՀԿ-նե	րին:	Պե	տութ	յու	նը,	Սփ	յուռ	քը	փոքր	
ծա	վա	լով	 են	 ֆի	նան	սա	վո	րում	 հա	սա	րա	կա	կան	 կա	ռույց	նե	րին,	 իսկ	
նրանց	 կող	մից	 ձեռ	նար	կա	տի	րա	կան	 գոր	ծու	նեութ	յուն	 ի	րա	կա	նաց-
նե	լու	վե	րա	բեր	յալ	առ	կա	ի	րա	վա	կար	գա	վո	րում	նե	րը	զգա	լա	պես	բար-
դաց	նում	են	գոր	ծըն	թա	ցը:
Ինչ	վե	րա	բե	րում	է	ար	հես	տակ	ցա	կան	միութ	յուն	նե	րին,	ցա	վոք	սրտի,	
նրանք	նո	րան	կախ	Հա	յաս	տա	նում	որ	պես	ինս	տի	տուտ	չգտան	ի	րենց	
տե	ղը:	 Ինչ	պես	 նշվեց	 վե	րը,	 կան	 գրանց	ված	 շուրջ	 800	ար	հես	տակ-
ցա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներ,	կան	դրանց	ճյու	ղա	յին	հան	րա	պե	տա-
կան	միութ	յուն	ներ,	Հա	յաս	տա	նի	արհ	միութ	յուն	նե	րի	կոն	ֆե	դե	րա	ցիա,	
ո	րը	կո	լեկ	տիվ	պայ	մա	նագ	րեր	է	կնքում	ՀՀ	կա	ռա	վա	րութ	յան	եւ	Հա-



130

ՄԱՐԱՏ ԱՏՈՎՄՅԱՆ

յաս	տա	նի	գոր	ծա	տու	նե	րի	հան	րա	պե	տա	կան	միութ	յան	հետ,	սա	կայն	
մենք	չու	նենք	արհ	միու	թե	նա	կան	շար	ժում:	Արհ	միութ	յուն	նե	րի	գոր	ծու-
նեութ	յու	նը	հան	րութ	յան	հա	մար	նկա	տե	լի	չէ,	եւ	արդ	յուն	քում	աշ	խա-
տող	նե	րը	Հա	յաս	տա	նում	ա	մե	նաան	պաշտ	պան	խա	վե	րից	են:
Ակն	հայտ	է,	որ	ո	րոշ	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րում	գոր	ծում	են	ճոր	տա-
տի	րա	կան	կար	գեր:	Այս	ի	րա	վի	ճա	կը	բխում	է	նաեւ	նրա	նից,	որ	աշ	խա-
տող	նե	րը	տար	բեր	պատ	ճառ	նե	րով	չեն	ցան	կա	նում	միա	վոր	վել	ու	ստեղ-
ծել	ար	հես	տակ	ցա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներ	կամ	մաս	նակ	ցել	դրանց	
գոր	ծու	նեութ	յա	նը:	 Հա	յաս	տա	նում	 ար	հես	տակ	ցա	կան	 միութ	յուն	նե	րի	
գոր	ծու	նեութ	յան	ի	րա	վա	կան	հենքն	են	«Ար	հես	տակ	ցա	կան	միութ	յուն-
նե	րի	մա	սին»	ՀՀ	օ	րեն	քը	եւ	ՀՀ	աշ	խա	տան	քա	յին	օ	րենս	գիր	քը:
Մեր	պե	տութ	յու	նում	գոր	ծում	են	զանգ	վա	ծա	յին	լրատ	վութ	յան	բազ-
մա	թիվ	 մի	ջոց	ներ	 (հե	ռուս	տա-	 եւ	 ռա	դիո	 ըն	կե	րութ	յուն	ներ,	 թեր	թեր,	
լրատ	վա	կան	գոր	ծա	կա	լութ	յուն	ներ,	կայ	քեր	եւ	այլն):	Այս	դաշ	տը	կա	նո-
նա	կարգ	վում	է	2003	թվա	կա	նին	ըն	դուն	ված	«	Զանգ	վա	ծա	յին	 լրատ-
վութ	յան	մա	սին»	ՀՀ	օ	րեն	քով:	
Ներ	կա	յումս	Հա	յաս	տա	նում	առ	կա	են	հան	րա	պե	տա	կան	եւ	տե	ղա-
կան	 նշա	նա	կութ	յան	 տասն	յակ	 հե	ռուս	տաըն	կե	րութ	յուն	ներ,	 սա	կայն	
դրանց	 գե	րակշ	ռող	 մե	ծա	մաս	նութ	յու	նը՝	 խոս	քը	 հատ	կա	պես	 Ե	րե	ւա-
նում	 գոր	ծող	 հե	ռուս	տաըն	կե	րութ	յուն	նե	րի	 մա	սին	 է,	 պատ	կա	նում	 է	
կամ	կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի,	կամ	էլ	խո	շոր	գոր	ծա	րար	նե	րի,	ին	չը	չի	կա-
րող	չազ	դել	հա	ղոր	դում	նե	րի	բո	վան	դա	կութ	յան	վրա:
Ինչ	 խոսք,	 շու	կա	յի	 փոք	րութ	յու	նը,	 տնտե	սութ	յան	 պա	սի	վութ	յու	նը	
ուղ	ղա	կիո	րեն	ազ	դում	են	նաեւ	ԶԼՄ-նե	րի	ֆի	նան	սա	կան	վի	ճա	կի	վրա,	
քա	նի	որ	միայն	գո	վազ	դի	կամ	թեր	թի	հա	մար	նե	րի	վա	ճառ	քի	հաշ	վին,	
ա	ռանց	ֆի	նան	սա	վոր	ման	այլ	աղբ	յուր	նե	րի,	գոր	ծել	գրե	թե	անհ	նար	է:	
Չա	փա	զանց	 քիչ	 է	 լրագ	րո	ղա	կան	 հե	տաքն	նութ	յուն	ներ	 ի	րա	կա	նաց-
նող	 ԶԼՄ-նե	րի	 թի	վը:	 Մ	յուս	 էա	կան	 խնդի	րը	 լրագ	րող	նե	րի	 ար	հես-
տա	վար	ժութ	յունն	է,	ո	րը	հա	ճախ	հե	ռու	է	ցան	կա	լի	մա	կար	դա	կից:	Ի	
տար	բե	րութ	յուն	բազ	մա	թիվ	երկր	նե	րի,	Հա	յաս	տա	նում	բա	վա	կան	թույլ	
է	իշ	խա	նութ	յան	վրա	ԶԼՄ-նե	րի	ազ	դե	ցութ	յու	նը:	ԶԼՄ-նե	րը	կա	րող	են	
տասն	յակ	ան	գամ	անդ	րա	դառ	նալ	այս	կամ	այն	պաշ	տոն	յա	յի	ա	նօ	րի-
նա	կան	գոր	ծու	նեութ	յա	նը,	ան	վա	յել	պահ	ված	քին,	սա	կայն	դա	հիմք	չի	
դառ	նում	այդ	ան	ձի	նկատ	մամբ	քրեա	կան	հե	տապն	դում	ի	րա	կա	նաց-
նե	լու,	նրա	հրա	ժա	րա	կա	նի,	պաշ	տո	նից	ա	զատ	ման	կամ	հա	ջորդ	ընտ-
րութ	յուն	նե	րում	չվե	րընտր	վե	լու	հա	մար:	
Հա	յաս	տա	նում	 գոր	ծում	 են	 հա	սա	րա	կա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն-
նե	րից	բաղ	կա	ցած	մի	շարք	կոա	լի	ցիա	ներ	եւ	ցան	ցեր,	օ	րի	նակ՝	Ընդ-
դեմ	կա	նանց	նկատ	մամբ	բռնութ	յան	կոա	լի	ցիան,	ո	րը	բաղ	կա	ցած	է	7	
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ՀԿ-նե	րից,	Հա	յաս	տա	նի	ՔՀԿ-նե	րի	հա	կա	կո	ռուպ	ցիոն	կոա	լի	ցիան,	ո	րը	
բաղ	կա	ցած	է	ե	րե	ւան	յան	եւ	մար	զա	յին	շուրջ	80	ՀԿ-նե	րից,	մո	տա	վո-
րա	պես	150	ՀԿ	ու	նի	«	Հան	րա	յին	ցան	ցը»,	ո	րի	ան	դամ	նե	րի	գրե	թե	70	
տո	կո	սը	մար	զա	յին	ՀԿ-ներ	են:	Այս	ցան	ցը	հա	մա	գոր	ծակ	ցում	է	նաեւ	
Քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	 հա-
կա	կո	ռուպ	ցիոն	կոա	լի	ցիա	յի	հետ:	Ե	ղած	կոա	լի	ցիա	ներն	ու	ցան	ցե	րը	
հան	րութ	յա	նը	հու	զող	ո	րոշ	հար	ցե	րի	շուրջ՝	կո	ռուպ	ցիա	յի	դեմ	պայ	քար,	
մար	դու	ի	րա	վունք	նե	րի	պաշտ	պա	նութ	յան	տար	բեր	դի	տանկ	յուն	ներ	եւ	
այլն,	ու	նեն	միաս	նա	կան	դիր	քո	րո	շում,	որն	ա	վե	լի	լսե	լի	է	իշ	խա	նութ-
յան	հա	մար,	ո	րով	հե	տեւ	մի	բան	է,	երբ	խնդի	րը	բարձ	րա	ձայ	նում	է	մեկ	
կազ	մա	կեր	պութ	յուն	եւ	բո	լո	րո	վին	այլ	բան,	երբ	դա	ա	նում	են	տասն-
յակ	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներ	հա	մա	տեղ:
Կան	նաեւ	հա	սա	րա	կա	կան	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	փոխ	գոր	ծակ-
ցութ	յան	այլ	ձե	ւա	չա	փեր՝	Հան	րա	յին	խոր	հուրդ,	Քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա-
սա	րա	կութ	յան	ֆո	րու	մի	Հա	յաս	տա	նի	ազ	գա	յին	պլատ	ֆորմ	եւ	այլն:
Որ	պես	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 հա	սա	րա	կութ	յան	 հա	մե	մա	տա	բար	 նոր	
սուբ	յեկտ	են	հան	դես	գա	լիս	տար	բեր	հա	սա	րա	կա	կան	նա	խա	ձեռ	նութ-
յուն	ներ	ու	 շար	ժում	ներ	 (դրանց	մի	մասն	ակ	տի	վո	րեն	գոր	ծում	 է	 սո-
ցիա	լա	կան	 ցան	ցե	րում՝	 միա	ժա	մա	նակ	 ցու	ցա	բե	րե	լով	 մաս	նա	գի	տա-
կան	ա	ջակ	ցութ	յուն	մարդ	կանց,	 օ	րի	նակ՝	վա	րորդ	նե	րին),	 ո	րոնց	գոր-
ծու	նեութ	յան	ո	րոշ	դրվագ	ներ	ներ	կա	յաց	նում	ենք	ստո	րեւ:
2011թ.	 փետր	վա	րի	 15-ին	 վրա	ցա	կան	 պե	տա	մա	րա	նիշ	նե	րով	 մե-
քե	նա	նե	րի	 վա	րորդ	նե	րը	 Վա	նա	ձո	րի	 կենտ	րո	նա	կան	 հրա	պա	րա	կում՝	
Լո	ռու	 մարզ	պե	տա	րա	նի	առ	ջեւ,	անց	կաց	րին	 բո	ղո	քի	 հան	րա	հա	վաք,	
ո	րին	մի	քա	նի	հար	յուր	քա	ղա	քա	ցի	ներ	էին	մաս	նակ	ցում:	
Նույն	օ	րը	Ե	րե	ւա	նում	տե	ղի	ու	նե	ցավ	բո	ղո	քի	մեկ	այլ	գոր	ծո	ղութ	յուն.	
կա	ռա	վա	րութ	յան	 շեն	քի	դի	մաց	հա	վաք	վել	 էին	 բա	ցօթ	յա	ա	ռեւտ	րով	
զբաղ	վող	 հար	յու	րի	 չափ	 քա	ղա	քա	ցի	ներ,	 ո	րոնք	 կրկնում	 էին	 ի	րենց	
շուրջ	մե	կամս	յա	պայ	քա	րի	պա	հան	ջը`	նախ	ա	պա	հո	վել	ի	րենց	աշ	խա-
տա	տե	ղե	րով,	հե	տո	փա	կել	ապ	րուստ	հայ	թայ	թե	լու	ներ	կա	ճա	նա	պար-
հը:	Ն	րանք	վրդով	ված	էին,	որ	նո	րըն	տիր	քա	ղա	քա	պե	տը	քա	ղա	քում	
կար	գու	կա	նոն	հաս	տա	տե	լը	սկսել	էր	հա	սա	րա	կութ	յան	ա	մե	նա	թույլ	ու	
խո	ցե	լի	խա	վից:	Ակ	ցիա	յի	մաս	նա	կից	նե	րը	ՀՀ	վար	չա	պե	տից	պա	հան-
ջում	էին	պա	տաս	խա	նել	մեկ	ա	միս	ա	ռաջ	ի	րեն	ուղղ	ված	պա	հան	ջագ-
րին:	Սա	կայն	այս	ան	գամ	եւս	մնա	լով	ան	պա	տաս	խան,	նրանք	շարժ-
վե	ցին	դե	պի	ՄԱԿ-ի	ե	րե	ւան	յան	գրա	սեն	յակ,	ո	րի	առ	ջեւ	 շա	րու	նա	կե-
ցին	բո	ղո	քի	գոր	ծո	ղութ	յու	նը:	
2012թ.	տաք	սու	 վա	րորդ	նե	րը	 բո	ղո	քի	ակ	ցիա	ներ	 էին	 կազ	մա	կեր-
պում՝	 ընդ	դեմ	 դե	ղին	 պետ	հա	մա	րա	նիշ	նե	րի	 պար	տադր	ման:	 Ն	րանք	
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պա	հան	ջում	էին	մշա	կել	նոր	օ	րենք,	որն	ի	րենց	հնա	րա	վո	րութ	յուն	կտա	
վճա	րել	մի	քա	նի	ամս	վա	կամ	մեկ	տար	վա	հա	մար,	ձեռք	բե	րել	կտրոն	
եւ	աշ	խա	տել:	Պայ	քա	րող	տաք	սիստ	նե	րից	մեկն	ա	կա	մա	յիս	դար	ձել	էր	
այս	շարժ	ման	«	Փիար	մե	նե	ջեր»,	քա	նի	որ	մշտա	պես	ԶԼՄ-նե	րով	հնչեց-
նում	էր	տաք	սիստ	նե	րի	մտա	հո	գութ	յուն	ներն	ու	պա	հանջ	նե	րը:	
2012թ.	փետր	վա	րին	«	Մենք	ենք	մեր	քա	ղա	քի	տե	րը»	քա	ղա	քա	ցիա-
կան	 նա	խա	ձեռ	նութ	յու	նը	 բո	ղո	քի	ակ	ցիա	ներ	 էր	 սկսել`	 ի	պաշտ	պա-
նութ	յուն	Մաշ	տո	ցի	պու	րա	կի:	Ակ	ցիա	ներն	ըն	թա	նում	էին	«Էլ	ոչ	մի	այ-
գի՝	գե	րա	կա	շա	հին»,	«Այ	սու	հետ	մարդն	է	գե	րա	կա»,	«	Մաշ	տո	ցի	այ	գին	
պետք	է	մնա	հան	րա	յին»	կար	գա	խոս	նե	րով:	Մաս	նա	կից	նե	րը	պա	հան-
ջում	էին	ան	հա	պաղ	դա	դա	րեց	նել	զբո	սայ	գում	ի	րա	կա	նաց	վող	շի	նաշ-
խա	տանք	նե	րը	 եւ	 կա	նաչ	տա	րածք	նե	րը,	 վեր	ջա	պես,	 բա	րե	կար	գել	 ոչ	
թե	սրճա	րան	նե	րի	ու	խա	նութ	նե	րի	հա	մար,	այլ՝	մարդ	կանց	հանգս	տի	
եւ	 ժա	ման	ցի:	 Ն	րանք	 շի	նա	րա	րութ	յան	ամ	բողջ	 գոր	ծըն	թա	ցը	 հա	մա-
րում	էին	ա	պօ	րի	նի,	քա	նի	որ	նա	խա	պես	ո	րե	ւէ	հան	րա	յին	ի	րա	զե	կում	
կամ	քննար	կում	չէր	անց	կաց	վել	տա	րած	քի	կա	ռու	ցա	պատ	ման	մա	սին:
2013	թվա	կա	նի	 հու	լի	սի	20-25-ը	Ե	րե	ւա	նում,	 ե	րի	տա	սարդ	ակ	տի-
վիստ	նե	րի	 նա	խա	ձեռ	նութ	յամբ,	անց	կաց	վե	ցին	 բո	ղո	քի	 ցույ	ցեր՝	 ընդ-
դեմ	քա	ղա	քա	պե	տա	րա	նի	այն	ո	րոշ	ման,	ըստ	ո	րի	եր	թու	ղա	յին	տաք-
սի	նե	րի	ու	ղե	վար	ձը	պետք	է	թան	կա	նար	50%-ով՝	100	դրա	մի	փո	խա-
րեն	դառ	նա	լով	150	դրամ։	Բո	ղո	քի	ցույ	ցե	րի	արդ	յուն	քում	հու	լի	սի	25-
ին	Ե	րե	ւա	նի	քա	ղա	քա	պետ	Տա	րոն	Մար	գար	յա	նը	կա	սեց	րեց	ու	ղե	վար-
ձի	բարձ	րաց	ման	մա	սին	ո	րոշ	ման	գոր	ծո	ղութ	յու	նը։
«	Ժա	մա	նա	կա	վոր	 ա	նաշ	խա	տու	նա	կութ	յան	 նպաստ	նե	րի	 մա	սին»	
օ	րեն	քում	 փո	փո	խութ	յուն	նե	րից	 դժգո	հող	 տասն	յակ	 քա	ղա	քա	ցի	ներ	
2014թ.	հոկ	տեմ	բե	րին	բո	ղո	քի	ակ	ցիա	ներ	անց	կաց	րին	կա	ռա	վա	րութ-
յան	շեն	քի	առ	ջեւ:	Ն	րանք	վեր	էին	պար	զել	«Օ	րեն	քը	հա	կա	սահ	մա	նադ-
րա	կան	է»,	«	Մի՛	զրկեք	աշ	խա	տող	կա	նանց	ի	րենց	վաս	տա	կից»,	«Իմ	
ե	րե	խա	յին	զրկում	եք	տակ	դի	րից,	որ	ի՞նչ	ա	նեք»,	«Շ	քե	ղութ	յան	հար	կը	
հա	նում	եք,	հղի	կա	նանց	նպաս	տը՝	կրճա	տում»	եւ	այլ	պաս	տառ	ներ:	
Նույն	 թվա	կա	նի	 մարտ	 ամ	սին	 բո	ղո	քի	 ակ	ցիա	ներ	 էր	 նա	խա	ձեռ	նել	
նաեւ	«	Դեմ	եմ»	նա	խա	ձեռ	նութ	յու	նը՝	ուղղ	ված	պար	տա	դիր	կու	տա	կա-
յին	կեն	սա	թո	շակ	նե	րի	հա	մա	կար	գի	ներդր	ման	դեմ:	
Հան	րա	յին	ընդվ	զում	նե	րը	2015-ին	շա	րու	նակ	վե	ցին,	եւ	հու	նի	սի	19-
23-ը	Ե	րե	ւա	նում	մեծ	թափ	ստա	ցան	«Ոչ՝	թա	լա	նին»	նա	խա	ձեռ	նութ-
յան	կազ	մա	կեր	պած	բո	ղո	քի	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րը՝	ուղղ	ված	է	լեկտ	րաէ-
ներ	գիա	յի	սա	կագ	նի	թան	կաց	ման	դեմ,	ո	րը	հայտ	նի	է	ElectricYerevan 
ա	նու	նով:	 Ցու	ցա	րար	ներն	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րից	 պա	հան	ջում	 էին	 չե-
ղար	կել	 ՀՀ	 տա	րած	քում	 է	լեկտ	րաէ	ներ	գիա	յի	 թան	կաց	ման	 մա	սին	
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Հան	րա	յին	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րը	կար	գա	վո	րող	հանձ	նա	ժո	ղո	վի	2015թ.	
հու	նի	սի	17-ի	ո	րո	շու	մը:	Հու	նի	սի	23-ի	ա	ռա	վոտ	յան	ժա	մը	5։30-ի	սահ-
ման	նե	րում	 ոս	տի	կա	նութ	յու	նը	 խա	ղաղ	 ցու	ցա	րար	նե	րի	 նկատ	մամբ	
կի	րա	ռեց	ջրցան	մե	քե	նա	ներ,	հա	տուկ	ջո	կա	տա	յին	նե	րի	ուժ	եւ	այլ	մի-
ջոց	ներ:	Հոս	պի	տա	լաց	վե	ցին	ու	բեր	ման	են	թարկ	վե	ցին	հար	յու	րա	վոր	
քա	ղա	քա	ցի	ներ։	
2016թ.	հոկ	տեմ	բե	րի	16-ին	«	Հա	նուն	օ	րեն	քի»	հա	սա	րա	կա	կան	շար-
ժու	մը	բո	ղո	քի	ակ	ցիա	ի	րա	կա	նաց	րեց	Ե	րե	ւա	նում	Եվ	րո	պա	յի	խորհր-
դի	գրա	սեն	յա	կի	առ	ջեւ:	Այն	ուղղ	ված	էր	ընդ	դեմ	հոկ	տեմ	բե	րի	14-ին	
հա	յաս	տան	յան	 խորհր	դա	րա	նա	կան	 պատ	վի	րա	կութ	յան	 ան	դամ	նե	րի	
հան	դեպ	ԵԽԽՎ	նա	խա	գահ	Պեդ	րո	Ագ	րա	մուն	տի	ցու	ցա	բե	րած	կողմ-
նա	կալ	եւ	ան	հար	գա	լից	վե	րա	բեր	մուն	քի:	Ա	զատ	քննարկ	ման	ժա	մա-
նակ	ԵԽԽՎ	նա	խա	գահն	ան	ջա	տել	էր	պատ	գա	մա	վոր	ՀՀ	ԱԺ	պատ	գա-
մա	վոր	Նաի	րա	Կա	րա	պետ	յա	նի	(ՀՀԿ	խմբակ	ցութ	յուն)	եւ	ՀՀ	ԱԺ	պատ-
գա	մա	վոր	Նաի	րա	Զոհ	րաբ	յա	նի	 (ԲՀԿ	խմբակ	ցութ	յուն)	խո	սա	փող	նե-
րը,	 երբ	 վեր	ջին	ներս	փաս	տում	 էին	ԵԽԽՎ-ի	 կողմ	նա	կա	լութ	յունն	 ու	
կա	շառ	ված	 լի	նե	լը:	 Ըստ	 «	Հա	նուն	 օ	րեն	քի»	 շարժ	ման	 ան	դամ	նե	րի,	
ոտ	նա	հար	վել	 են	 հայ	կա	կան	 պատ	վի	րա	կութ	յան	 ի	րա	վունք	ներն	 ու	
խոս	քի	ա	զա	տութ	յու	նը:	Ուս	տի	նրանք	դա	տա	պար	տում	են	Պեդ	րո	Ագ-
րա	մուն	տի	պահ	ված	քը	եւ	պա	հան	ջում	նրա	հրա	ժա	րա	կա	նը:	Ակ	ցիա	յի	
կազ	մա	կեր	պիչ	ներն,	ի	նշան	ի	րենց	բո	ղո	քի,	ԵԽԽՎ-ի	ե	րե	ւան	յան	գրա-
սեն	յա	կին	հանձ	նե	ցին	պա	հան	ջա	գիր	եւ	Ադր	բե	ջա	նի	նա	խա	գահ	Իլ	համ	
Ա	լիե	ւի	նկա	րով	ԱՄՆ	դո	լար	ներ:
Սա	միակ	դեպ	քը	 չէ,	 երբ	մի	ջազ	գա	յին	կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	եւ	
դի	վա	նա	գի	տա	կան	 ներ	կա	յա	ցուց	չութ	յուն	նե	րի	 Ե	րե	ւա	նում	տե	ղա	կայ-
ված	գրա	սեն	յակ	նե	րի	առ	ջեւ	տե	ղի	են	ու	նե	նում	հա	սա	րա	կա	կան	ակ-
ցիա	ներ:	Այս	պես,	տա	րի	ներ	ա	ռաջ	ՄԱԿ-ի	գրա	սեն	յա	կի	առ	ջեւ	ցույ	ցեր	
ե	ղան	 ի	 պաշտ	պա	նութ	յուն	 քուրդ	 ժո	ղովր	դի	 ա	ռաջ	նորդ	 Օ	ջա	լա	նի,	
Ռու	սաս	տա	նի	Դաշ	նութ	յան	դես	պա	նա	տան	առ	ջեւ՝	ի	պաշտ	պա	նութ-
յուն	Ռու	սաս	տա	նում	կա	լա	նա	վոր	ված	հա	յազ	գի	վա	րորդ	Հ	րաչ	յա	Հա-
րութ	յուն	յա	նի	եւ	այլն:		
Ապ	րիլ	յան	քա	ռօր	յա	պա	տե	րազ	մից	ան	մի	ջա	պես	հե	տո	հան	րութ	յան	
լայն	 շրջա	նակ	նե	րում	 նո	րո	վի	 ծա	վալ	վե	ցին	 կո	ռուպ	ցիա	յի	 հետ	 կապ-
ված	 քննար	կում	նե	րը:	 Մար	դիկ	 սկսե	ցին	 հստակ	 հար	ցադ	րում	ներ	
ա	նել,	 մատ	նան	շել	 կո	ռուպ	ցիա	յի	 ի	րենց	 հայտ	նի	 կոնկ	րետ	 դեպ	քեր,	
վեր	լու	ծել,	թե	արդ	յո՞ք	արդ	յու	նա	վետ	կա	ռա	վար	ման	հա	մա	կարգ	ու	նե-
նա	լու	պա	րա	գա	յում	հնա	րա	վոր	 չէր	խու	սա	փել	զին	ծա	ռա	յող	նե	րի	մե-
ծա	քա	նակ	զո	հե	րից,	ինչ	պե՞ս	հաղ	թա	հա	րել	կո	ռուպ	ցիան,	այդ	թվում՝	
պաշտ	պա	նութ	յան	 ո	լոր	տում	 եւ	 այլն:	 Այս	 հար	ցադ	րում	ներն,	 ի	 դեպ,	
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մեծ	հնչե	ղութ	յուն	ստա	ցան	նաեւ	2016թ.	նո	յեմ	բե	րին,	երբ	ՀՀ	կա	ռա-
վա	րութ	յու	նը	հան	դես	ե	կավ	Պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րա	րութ	յան	հա-
տուկ	 հիմ	նադ	րա	մին	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	 աշ	խա	տա	վար	ձից	 յու	րա	քանչ-
յուր	ա	միս	1000-ա	կան	դրամ	փո	խան	ցե	լու	նա	խա	ձեռ	նութ	յամբ:	Կր	կին	
շատ	քա	ղա	քա	ցի	ներ,	հա	սա	րա	կա	կան	եւ	քա	ղա	քա	կան	գոր	ծիչ	ներ	նո-
րաց	րին	«թա	լան	չի	չի	նով	նիկ	նե	րին	կու	լա	կա	թափ	ա	նե	լու»	կո	չե	րը:	Ինչ-
պես	ցույց	 է	տա	լիս	պատ	մութ	յու	նը,	 «կու	լա	կա	թա	փութ	յու	նը»	կա	րող	
է	 ծնել	 նաեւ	 բա	ցա	սա	կան	 հե	տե	ւանք	ներ:	 Դ	րա	փո	խա	րեն	 նպա	տա-
կա	հար	մար	 է	 քրեա	կա	նաց	նել	ա	պօ	րի	նի	 հարս	տա	ցու	մը,	 եւ	այդ	 ճա-
նա	պար	հով	էլ	պե	տութ	յու	նը	փոր	ձում	է	գնալ:	Ապ	րի	լին	բո	լորս	ա	կա-
նա	տես	 ե	ղանք	 նաեւ	 հան	րութ	յան	 յու	րօ	րի	նակ	 հա	մախմբ	մա	նը,	 երբ	
քա	ղա	քա	ցի	նե	րը,	տար	բեր	 շար	ժում	ներն	 ու	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը	
շատ	ա	րագ	դրա	մի,	սննդի,	դե	ղո	րայ	քի	եւ	բա	նա	կին	անհ	րա	ժեշտ	այլ	
պա	րա	գա	նե	րի	հա	վաք	կազ	մա	կեր	պե	ցին:	
2016թ.	հու	լի	սի	17-ին	Հա	յաս	տա	նում	տե	ղի	ու	նե	ցավ	ան	նա	խա	դեպ	
ե	րե	ւույթ՝	 «	Սաս	նա	 Ծ	ռեր»	 խմբա	վոր	ման	 մի	 խումբ	 զին	յալ	 ան	ձինք	
գրա	վե	ցին	 ՀՀ	 ոս	տի	կա	նութ	յան	 պա	րե	կա	պա	հա	կա	յին	 ծա	ռա	յութ	յան	
(ՊՊԾ)	 գուն	դը,	 ին	չի	արդ	յուն	քում	 երկ	րում	 15	 օր	 շա	րու	նակ	տի	րում	
էր	 ծայ	րաս	տի	ճան	 լար	ված	 եւ	 պայ	թու	նավ	տանգ	 ի	րա	վի	ճակ:	 Խմ	բի	
ան	դամ	նե	րը	 զեն	քը	 վայր	 դրե	ցին	 եւ	 հանձն	վե	ցին	 ի	րա	վա	պահ	նե	րին	
հու	լի	սի	31-ին:	Ողջ	այդ	ըն	թաց	քում	գնդին	հա	րող	տա	րածք	նե	րում	եւ	
Ե	րե	ւա	նի	փո	ղոց	նե	րում	տե	ղի	էին	ու	նե	նում	խմբի	ա	ջա	կից	նե	րի	հան-
րա	հա	վաք	ներ,	 եր	թեր,	 ցույ	ցեր:	Սո	ցիա	լա	կան	ցան	ցե	րում	 հնչում	 էին	
ինչ	պես	խմբի	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րը	դա	տա	պար	տող,	այն	պես	էլ	նրանց	
սա	տա	րող	կար	ծիք	ներ:	Եր	կու	շա	բաթ	տե	ւած	դի	մա	կա	յութ	յան	ըն	թաց-
քում	տե	ղի	ու	նե	ցան	ոս	տի	կան	նե	րի	հետ	ցու	ցա	րար	նե	րի	մի	շարք	բա-
խում	ներ,	ո	րոնց	հե	տե	ւան	քով	վի	րա	վոր	վե	ցին	քա	ղա	քա	ցի	ներ,	 լրագ-
րող	ներ,	 ոս	տի	կան	ներ,	 բազ	մա	թիվ	քա	ղա	քա	ցի	ներ	բեր	ման	են	թարկ-
վե	ցին	 ոս	տի	կա	նութ	յան	 բա	ժին	ներ,	 բռնութ	յուն	 գոր	ծադր	վեց	 ո	րոշ	
լրագ	րող	նե	րի	նկատ	մամբ,	զոհ	վեց	3	ոս	տի	կան:	Այս	ի	րա	վի	ճա	կը	ցույց	
տվեց,	որ	Հա	յաս	տա	նում	կան	մար	դիկ,	ո	րոնք	պատ	րաստ	են	ռա	դի	կալ	
ճա	նա	պար	հով	 երկ	րում	փո	փո	խութ	յուն	ներ	ա	պա	հո	վել	 եւ	 կան	 բազ-
մա	թիվ	քա	ղա	քա	ցի	ներ,	ո	րոնք	գո	նե	բա	րո	յա	պես	սա	տա	րում	են	նման	
մարդ	կանց:	Դա	շատ	լուրջ	ա	հա	զանգ	էր	ինչ	պես	երկ	րի	իշ	խա	նութ	յան,	
այն	պես	էլ	հա	սա	րա	կութ	յան	հա	մար:								
Վեր	լու	ծե	լով	 հե	տա	գա	 ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րի	 ըն	թաց	քը,	 կա	րե	լի	 է	
փաս	տել,	որ	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մը	եւ	ՊՊԾ	գնդի	գրա	վու	մը	խթա-
նե	ցին	ներ	քին	քա	ղա	քա	կան	եւ	բա	րե	փո	խում	նե	րին	միտ	ված	նոր	զար-
գա	ցում	ներ,	 հա	սա	րա	կութ	յու	նում	 մի	 տե	սակ	 նոր	 հնչե	ղութ	յուն	 հա-
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ղոր	դե	ցին	 կո	ռուպ	ցիա	յի	 դեմ	 պայ	քա	րի	 կա	րե	ւո	րութ	յա	նը,	 քա	նի	 որ,	
հատ	կա	պես	ապ	րիլ	յան	ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րը,	ա	ռա	վել	քան	ակն	հայտ	
դարձ	րե	ցին	կո	ռուպ	ցիա	յի	ողջ	բա	ցա	սա	կան	հե	տե	ւանք	նե	րը՝	կո	ռուպ-
ցիա	յին	տա	լով	ար	յան	տեսք:	

Վեր ջա բան 

Ամ	փո	փե	լով	վե	րոգր	յա	լը,	կա	րող	ենք	փաս	տել,	որ	ան	ցած	25	տա-
րի	նե	րի	ըն	թաց	քում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	Հա	յաս	տա-
նում	զար	գաց	ման	լուրջ	ճա	նա	պարհ	է	ան	ցել,	սա	կայն	այն	չենք	կա	րող	
լիար	ժեք	կա	յա	ցած	հա	մա	րել	մի	քա	նի	պատ	ճառ	նե	րով:
Ա	ռա	ջին՝	պե	տա	կան	եւ	 հա	մայն	քա	յին	 մա	կար	դա	կում	 ո	րո	շում	նե	րի	
կա	յաց	ման	գոր	ծըն	թա	ցում	քա	ղա	քա	ցիա	կան	մաս	նակ	ցութ	յան,	ներգ-
րավ	վա	ծութ	յան	մա	կար	դակն	այդ	քան	բարձր	չէ,	ինչ	պես	մի	շարք	այլ	
երկր	նե	րում:	Օ	րի	նակ՝	քա	ղա	քա	ցի	նե	րը	կա	րող	են	է	լեկտ	րո	նա	յին	փոս-
տով	 ա	ռա	ջարկ	ներ	 ներ	կա	յաց	նել	 Պ	րա	հա	յի	 ա	վա	գա	նու	 կա	յա	նա	լիք	
նիս	տե	րի	 օ	րա	կար	գի	 վե	րա	բեր	յալ:	 Եր	բեմն	 քա	ղա	քա	ցի	նե	րից	 ստաց-
ված	ա	ռա	ջարկ	ներն	ընդգրկ	վում	են	օ	րա	կար	գում:	Չե	խիա	յի	բազ	մա-
թիվ	 հա	մայնք	նե	րում	 կազ	մա	կերպ	վում	 են	 տա	րե	կան	 քա	ղա	քա	ցիա-
կան	ֆո	րում	ներ:	Դ	րանք	 կազ	մա	կերպ	վում	 են	 հա	մայն	քի	ա	մե	նա	մեծ	
դահ	լի	ճում	 եւ	 նրանց	 աշ	խա	տանք	նե	րին,	 կա	մա	վո	րութ	յան	 սկզբուն-
քով,	մաս	նակ	ցում	են	հա	մայն	քի	բնա	կիչ	նե	րը:	Ֆո	րում	նե	րի	ըն	թաց	քում	
հա	մայն	քի	 ղե	կա	վա	րը	 հան	դես	 է	 գա	լիս	 հաշ	վետ	վութ	յամբ	 նա	խորդ	
տա	րում	կա	տար	ված	աշ	խա	տան	քի	վե	րա	բեր	յալ,	այ	նու	հե	տեւ	ներ	կա-
յաց	նում	 հա	ջորդ	 տար	վա	 ա	նե	լիք	նե	րը:	 Այ	նու	հե	տեւ	 մաս	նա	կից	նե	րը	
բա	ժան	վում	են	10-15	հո	գա	նոց	աշ	խա	տան	քա	յին	խմբե	րի	եւ	քննար-
կում	հա	մայն	քի	ղե	կա	վա	րի	ա	ռա	ջարկ	նե	րը,	տա	լիս	ի	րենց	գնա	հա	տա-
կա	նը,	 ներ	կա	յաց	նում	 ա	ռա	ջարկ	ներ,	 ո	րո	շում	 գե	րա	կա	յութ	յուն	նե	րը:	
Հա	մայն	քա	յին	 իշ	խա	նութ	յու	նը	 մյուս	տար	վա	աշ	խա	տանք	նե	րի	 ծրա-
գի	րը	 եւ	 բյու	ջեն	 կազ	մում	 է՝	 հաշ	վի	առ	նե	լով	ֆո	րու	մի	աշ	խա	տան	քի	
արդ	յունք	նե	րը:	
Երկ	րորդ՝	Հա	յաս	տա	նում	բա	վա	կան	քիչ	է	լրագ	րո	ղա	կան	հե	տաքն-
նութ	յուն	ներ	 ի	րա	կա	նաց	նող	 ԶԼՄ-նե	րի	 թի	վը:	 Հա	սա	րա	կա	կան	 կազ-
մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը	հազ	վա	դեպ	են	ի	րա	կա	նաց	նում	պե	տա	կան	կա-
ռա	վար	ման	 եւ	 տե	ղա	կան	 ինք	նա	կա	ռա	վար	ման	 մար	մին	նե	րի	 գոր-
ծու	նեութ	յան	 մշտա	դի	տար	կում:	 Ե	զա	կի	նե	րից	 էին	 տա	րի	ներ	 ա	ռաջ	
Հա	յաս	տա	նի	 ե	րի	տա	սարդ	 ի	րա	վա	բան	նե	րի	 ա	սո	ցիա	ցիա	յի	 ի	րա	կա-
նաց	րած	 նո	տա	րա	կան	 հա	մա	կար	գի	 գոր	ծու	նեութ	յան	 մշտա	դի	տար-
կում	նե	րը,	 ո	րոնք	 մե	ծա	պես	 նպաս	տե	ցին	 կա	ռա	վա	րութ	յան	 կող	մից	
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այդ	 ո	լոր	տում	 բա	րե	փո	խում	նե	րի	 ի	րա	կա	նաց	մա	նը:	 Հա	սա	րա	կա	կան	
կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րը	 պետք	 է	 վե	րահս	կեն	 պե	տա	կան	 եւ	 տե	ղա-
կան	ինք	նա	կա	ռա	վար	ման	մար	մին	նե	րի	աշ	խա	տան	քը,	ար	ձա	նագ	րեն	
փաս	տա	ցի	ի	րա	վի	ճա	կը,	վեր	հա	նեն	օ	րենսդ	րա	կան	եւ	ինս	տի	տու	ցիո-
նալ	կո	ռուպ	ցիոն	ռիս	կե	րը,	ներ	կա	յաց	նեն	բա	րե	փո	խում	նե	րին	միտ	ված	
ի	րենց	ա	ռա	ջարկ	նե	րը	եւ	հե	տե	ւո	ղա	կան	լի	նեն	ո	լոր	տի	բա	րե	փոխ	ման	
հար	ցում:
Եր	րորդ՝	 հա	յաս	տան	յան	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը,	 առ	հա	սա	րակ,	 շատ	
պա	սիվ	 է	 երկ	րի,	 հա	մայն	քի	 շե	նաց	մա	նը,	 կո	ռուպ	ցիա	յի	 դեմ	պայ	քա-
րին	 ան	մի	ջա	կա	նո	րեն	 մաս	նակ	ցե	լու	 գոր	ծում:	 Այս	 կա	պակ	ցութ	յամբ	
չենք	կա	րող	չհի	շա	տա	կել,	թե	ինչ	պես	էին	Երկ	րորդ	աշ	խար	հա	մար	տի	
ա	վար	տից	հե	տո	Լե	հաս	տա	նի	տար	բեր	շրջան	նե	րից	ժա	մա	նած	հա	սա-
րակ	քա	ղա	քա	ցի	ներն	ի	րենց	ձեռ	քե	րով	վե	րա	կանգ	նում	ֆա	շիստ	նե	րի	
կող	մից	հիմ	նա	հա	տակ	ա	վեր	ված	մայ	րա	քա	ղաք	Վար	շա	վան,	ինչ	պես	
էին	 ա	պա	գա	 շի	նա	րար	 ու	սա	նող	նե	րը	 դա	սա	խոս	նե	րի	 ղե	կա	վա	րութ-
յամբ	ի	րենց	ու	ժե	րով	ա	վե	րակ	նե	րից	վե	րա	կանգ	նում	Դ	րեզ	դե	նի	հռչա-
կա	վոր	 պատ	կե	րաս	րա	հը	 (Ց	վին	գե	րը):	 Եր	կու	 դեպ	քե	րում	 էլ	 մար	դիկ	
մեծ	պա	տիվ	էին	հա	մա	րում	ա	վե	րա	ծութ	յուն	նե	րի	շու	տա	փույթ	վե	րա-
կանգ	նու	մը,	 ընդ	 ո	րում՝	 նույ	նութ	յամբ	 պահ	պա	նե	լով	 շի	նութ	յուն	նե	րի	
նախ	կին	տես	քը:
Իսկ	 ինչ	պես	 ենք	 մե՞նք	 վե	րա	բեր	վում	 մեր	 պատ	մամ	շա	կու	թա	յին	
ժա	ռան	գութ	յա	նը:	 Ձեռ	նար	կո՞ւմ	 ենք	 արդ	յոք	 բա	վա	րար	 քայ	լեր	 մեր	
երկ	րի	 մշա	կու	թա	յին	 մայ	րա	քա	ղաք	 Գ	յում	րիի	 բազ	մա	թիվ	 բնա	կիչ	նե-
րին	փտած	տնակ	նե	րից	 դուրս	 բե	րե	լու	 եւ	 նոր	մալ	 բնա	կա	րան	նե	րով	
ա	պա	հո	վե	լու	հա	մար:	Ակ	տիվ	եւ	հե	տե	ւո	ղա	կա՞ն	ենք	արդ	յոք	այն	հա-
սա	րա	կա	կան	ակ	տի	վիստ	նե	րի	 նման,	 ո	րոնք	Աֆ	ղանս	տա	նում	ա	միս-
ներ	 շա	րու	նակ	 հա	մառ	 պայ	քա	րի	 արդ	յուն	քում	 մո	տա	վո	րա	պես	 200	
դպրոց	 նո	րո	գած	 եւ	 կա	ռու	ցած	 շի	նա	րա	րա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն-
նե	րի	 ղե	կա	վար	նե	րին	 ստի	պե	ցին	 շի	նա	րա	րութ	յան	 մեջ	 ներդ	նել	 կա-
ռու	ցա	պատ	ման	ժա	մա	նակ	թա	լան	ված	գու	մար	նե	րը	եւ	նո	րա	կա	ռույց	
կամ	վե	րա	նո	րոգ	ված	դպրոց	նե	րը	բե	րել	այն	տես	քին,	որ	նա	խա	տես-
ված	էին	ի	րենց	հետ	կնքված	շի	նա	րա	րա	կան	աշ	խա	տանք	նե	րի	մա	սին	
պայ	մա	նագ	րե	րով:	Նա	խա	ձեռ	նո՞ղ	ենք	մենք	արդ	յոք	այն	երկ	րի	շար	քա-
յին	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	նման,	ո	րոնք	ձեռ	քի	հա	սա	րակ	մետ	րով	մի	քա	նի	
հատ	ված	նե	րում	չա	փել	են	նո	րա	կա	ռույց	ճա	նա	պար	հի	լայ	նութ	յու	նը	եւ	
պար	զել,	որ	ի	րա	կա	նում	այն	2,5	մետր	է՝	իշ	խա	նութ	յան	հայ	տա	րա	րած	
4	մետ	րի	փո	խա	րեն:
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МАРАТ АТОВМЯН

Воздействие гражданского общества на
общественно-политическую жизнь Армении

Данная	статья	посвящена	сути,	функциям,	наиболее	общим	идеям	
и	принципам,	лежащим	в	основе	любого	гражданского	общества.	В	
статье	представлены	пять	моделей	теоретического	разделения	госу-
дарственного	и	негосударственного	секторов,	соответственно,	пять	
видов	обозначения	границ	законной	деятельности	государства,	вза-
имосвязь	между	гражданским	обществом	и	демократическим,	право-
вым	государством.	Теоретические	аспекты	подкреплены	примерами	
из	практики	разных	стран	и	Армении,	касающимися	взаимодействия	
государства	 с	 гражданским	 обществом,	 воздействия	 гражданско-
го	общества	на	государство,	на	процесс	принятия	решений.	Кроме	
того,	в	статье	проанализированы	нынешнее	состояние	гражданского	
общества	в	Армении,	а	также	обстоятельства,	препятствующие	его	
дальнейшему	развитию.

MARAT ATOVMYAN

The Impact of Civil Society on the Public
and Political Life of Armenia

This	 article	 deals	 with	 the	 essence,	 functions,	 as	 well	 as	 the	most	
common	 ideas	 and	 principles	 underlying	 any	 civil	 society.	 The	 article	
presents	 five	models	 of	 theoretical	 separation	 of	 the	 public	 and	 non-
public	sectors,	and,	respectively,	five	forms	of	indication	of	the	limits	of	
the	state’s	legitimate	activities.	It	also	focuses	on	the	correlation	between	
a	civil	society	and	a	democratic,	jural	state.	The	theoretical	aspects	are	
supported	 by	 examples	 from	 the	 experiences	 of	 Armenia	 and	 other	
countries	concerning	the	interaction	between	the	state	and	civil	society,	
the	impact	of	civil	society	on	the	state	and	the	decision-making	process.	In	
addition,	the	article	analyzes	the	current	state	of	civil	society	in	Armenia,	
as	well	as	the	circumstances	hindering	its	further	development.
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Հե ղի նա կի խնդրան քով նույ նութ յամբ պահ պան ված են հոդ վա ծի 
լեզ վաո ճա կան եւ մա տուց ման ձե ւի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը

Ար	դեն	հա	մար	յա	էր	կու	տաս	նամ	յակ	ա,	ինչ	Հա	յաս	տա	նը	կոր	ծան-
վե	լու	եզ	րին	ա,	ու	է	սօր	սա	ար	դեն	շա	տե	րին	ա	պարզ,	մա	նա-

վանդ՝	ապ	րիլ	յան	պա	տե	րազ	մից	հե	տո:	
Է	սօր,	էս	հոդ	վա	ծը	գրե	լու	պա	հին,	նոր	վար	չա	պետ	ու	նենք,	ով	ու	զում	
ա	Հա	յաս	տա	նի	վի	ճա	կը	շտկի,	ու	սրա	հա	մար	կա	ռա	վա	րութ	յան	կազ-
մը	նո	րո	գում	ա:	Թե	որ	նույ	նիսկ	հա	վա	տամ	էլ,	որ	մեր	նոր	վար	չա	պե	տի	
էս	ցան	կութ	յու	նը	լրի՛վ	ան	կեղծ	ա,	ու	որ	ին	քը	լրի՛վ	ան	կեղծ	հա	վա	տում	
ա,	որ	ի	րա	ա	րած	փո	փո	խութ	յուն	նե	րը	կլա	վաց	նեն	Հա	յաս	տա	նի	վի	ճա-
կը,	բայց	մի	կա	թիլ	ան	գամ	չեմ	հա	վա	տում,	որ	մեր	նոր	վար	չա	պե	տի	էս	
ան	կեղծ	ճիգ	ու	ջան	քե	րը	ո	րե	վէ	բան	կփո	խեն:	Թե	որ	հմի	Հա	յաս	տա	նի	
ողջ	կա	ռա	վա	րութ	յունն	էլ	հրա	ժա	րա	կան	տա,	ու	սրա	տե	ղը	մի	400-
500	«սուրբ»	նշա	նակ	վի,	մեկ	ա,	մի	կես	տա	րի	հե	տո	է՛	լի	նույն	կոտ	րած	
տաշ	տակն	ենք	ու	նե	նա	լու:
Ախր,	թե	որ	ավ	տո	յի	 մո	տո	ռը	փշուր-փշուր	ա,	 մնա	ցած	մա	սերն	 էլ	
լրիվ	փչա	ցած	են,	աշ	խար	հի	ա	մե	նա	հան	ճա	րեղ	վա	րորդն	է´լ,	«սրբե	րի»	
ա	մե	նա	հան	ճա	րեղ	խումբն	է´լ		 էդ	ավ	տոն	տե	ղից	 չի	 շար	ժի,	թե	որ	էդ	
ավ	տո	յի	մո	տոռն	ու	էդ	մա	սե	րը	լրիվ	չփոխ	վեն,	այ	սինքն՝	հա	սա	րա	կար-
գը	չփոխ	վի:
Մեր	կու	սակ	ցա	կան	ա	ռաջ	նորդ	նե	րը	բո	լորն	էլ	ա	սում	են,	թե	էս	իշ-
խա	նութ	յուն	նե	րը	պի	տի	փոխ	վեն	ու,	ան	կաս	կած,	ճիշտ	են	ա	սում:	
Բայց	ի՞նչ	պի	տի	ար	վի	իշ	խա	նութ	յու	նը	փո	խե	լո՛ւց	հե	տո:	Ս	րա	մա	սին	
մեր	 կու	սակ	ցա	պե	տե	րի	 ու	 (ինչ	քան	 ե´ս		 եմ	տեղ	յակ)	 մեր	 բո	լոր	 մտա-
ծող	նե	րի	կար	ծիք	ներն	անխ	տիր	չա	փա	զանց	ա	նո	րոշ	են	ու	հա	կա	սա-
կան:	Այ	նինչ	գլխա	վոր	խնդի	րը	հենց	նոր	հա	սա	րա	կար	գը	հաս	տա	տե-
լու	հստակ	ծրա	գիր	ու	նե	նալն	է:	

ՄԵՐՈՒԺԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Երեւանի պետական համալսարանի 
դասախոս
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Գլ	խա	վոր	հար	ցը	հե	տեվ	յալն	ա.	ԻՇԽԱՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԻՑ	ՀԵՏՈ	
Ի՞ՆՉ	ՊԻՏԻ	ԱՐՎԻ,	Ի՞ՆՉ	ՀԵՐԹԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՎ	ՊԻՏԻ	ԱՐՎԻ	ՈՒ	
Ո՞ՆՑ	ՊԻՏԻ	ԱՐՎԻ:
Էս	 հա	մա	ռոտ	 շա	րադ	րան	քը	 էդ	 հա	սա	րա	կար	գը	 փո	խե	լու	 հզո	րա-
գույն	մտա	ծող	նե	րի	(լի	բեր	թար	նե	րի)	ա	ռա	ջար	կած	ծրագ	րի	մա	սին	ա,	
մի	ծրա	գիր,	ին	չը	ձեռն	տու	չի	աշ	խար	հի	ոչ	մի	խար	դախ	քաղ	գործ	չի:	
Էս	ծրա	գի	րը,	ին	չին	ա	սում	եմ`	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ	ԾՐԱԳԻՐ,	ըստ	էութ-
յան,	Հա	յաս	տա	նում	ան	հայտ	ա:	
Իմ	շա	րադ	րան	քը,	ան	կաս	կած,	լրիվ	չի	ու	ե	րե	վի	կցկտուր	ա,	բայց	էս	
շա	րադ	րան	քի	վեր	ջում	դրել	եմ	է՛ն	նվա	զա	գույն	թվով	գրքե	րի	ցու	ցա	կը,	
ուր	կա	ա	սածս	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ	ծրագ	րի	ամ	բող	ջա	կան	շա	րադ	րան-
քը:	

* * *
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«Ժողովուրդկա,ումգաղափարախոսությունըսնահավատութ
յան,նախապաշարմունքիումոլորություններիմիէնքա´նտարօ
րինակխառնուրդա,որէդժողովուրդըոչմիանգամչիկարում
պարզի,թեիրադժբախտություններիութշվառությանպատճառն
ի´նչնա, ու հենց սրա համար էլպատմության բեմից վերանում,
գնումա»:

ԱԼԵՔՍԻՍ ԴԸ ԹՈՔՎԻԼ

* * *

«Կարգիներկիրկառուցելուխնդիրը,համարյալրիվ,ԿՐԹԱԿԱՆ
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆԽՆԴԻՐԱ,է´նառումով,որժողովրդիմեծմասը
(առաջին հերթին` մտավորականությունը) պիտի կրթվի լիբերա
լիզմլիբերթարիզմիոգովույուրացնիսա,որիմանա,թեիրաու
զածնի´նչա»:

ՖՐԻԴՐԻԽ ԱՎԳՈՒՍՏ ՖՈՆ ՀԱՅԵԿ  

* * *

«Մտածելուունակությունունեցողմարդուուէդ ունակությու
նիցզուրկմարդուարանքըԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻանդունդկա»:

ԼՈՒԴՎԻԳ ՀԱՅՆՐԻԽ ԷԴ ԼԵՐ ՖՈՆ ՄԻԶԵՍ

* * *

«Իշխողների մակարդակը հազվադեպ ա միջինից բարձր էղե,
թե´բարոյական,թե´մտավորառումով,ու շատանգամէլ`միջի
նիցցածրաէղե...ԽԵԼԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆԱ,երբմերքաղաքական
բոլորջանքերըհիմնումենքէ՛նխարխուլհույսիվրա,թեիբրմեզ
կհաջողվի, որ գտնենք գերազանց կամ գոնե ունակ իշխողներ...
[Ուրեմն] «Ո՞Վ ԻՇԽԻ, ՈՐ ԼԱՎ ԸԼՆԻ» հարցը պիտի փոխարի
նենքնորհարցով`«ԿԱ՞ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐՆԸՆԵՆՑ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԿԱՐԵՆԱՆՔ ՎԱՏ
ԿԱՄ ԱՆՃԱՐԱԿ ԻՇԽՈՂՆԵՐԻՆ ԹՈՒՅԼ ՉՏԱՆՔ, ՈՐ ԴՐԱՆՔ
ՉԱՓԱԶԱՆՑՇԱՏՎՆԱՍՏԱՆ...»:»

ԿԱՌԼ ՌԵՅՄՈՒՆԴ ՊՈՊԵՐ
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«ԼԱՎ	ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ	ՍԱՐՔԵԼԸ	ՇԱՏ	ՀԱՍԱՐԱԿ	ԲԱՆ	Է»-ի	ա	ռի	թով

Մի	ան	գամ	խոսք	ըն	գավ,	թե	ով	լավ	պրե	զի	դենտ	կըլ	նի,	ու	ներ	կա	նե-
րից	մե	կը՝	ԿամԱԶ-ի	մի	վա	րորդ,	ա	սեց.
–	Թո	ըն	ձի	դնեն	պրե	զի	դենտ,	նե´նց	ղե	կա	վա	րեմ	որ:
Ես	ա	սի.
–	Ա	բո	ջան,	շատ	եմ	խնդրում,	մի	քա	նի	օ	րում	ըն	ձի	հա	մար	մի	ջուխտ	
լավ	կո	շիկ	կա	րի	է	լի,	ինչ	կըլ	նի:
–	Բայց	ախր	ես	կոշ	կա	կար	չեմ,–		ա	սեց	Ա	բոն:	–	Ա´յ,	կո	շիկ	կա	րե	լը	սո-
վո	րած	ըլ	նեի՝	էդ	ու	րիշ	բան,	ան	պայ	ման	կկա	րեի:
Ես	ա	սի.
–	Ա	րա´,	Ա	բո,	դու	որ	կո	շիկ	կա	րե	լը	պի	տի	սո	վո	րես,	որ	նոր	կա	րե	նաս	
մի	 ջուխտ	 կո	շիկ	 կա	րես,	 քու	 կար	ծի	քով՝	 եր	կիր	 ղե	կա	վա	րե	լը	 կո	շիկ	
կա	րե	լուց	էդ	քան	ա	վե	լի	հե՞շտ	գործ	ա,	որ	ա	ռանց	սո	վո	րե	լու	վստահ-
վստահ	ա	սում	ես,	թե	շատ	լավ	կղե	կա	վա	րես:
Ես	էս	Հա	յաս	տա	նում	ոչ	մե	կին	չգի	դեմ,	ով	վստահ	չըլ	նի,	թե	կա	րա	
շատ	լավ	պրե	զի	դենտ	կամ	վար	չա	պետ	կամ	էլ	նա	խա	րար	ըլ	նի:	Բայց,	
ախր,	հա	սա	րա	կութ	յու	նը	մի	ջուխտ	կո	շի	կից	ան	սահ	ման	ա	վե	լի	բարդ	
բան	ա:
Ս	րա	 հա	մար	 էլ	 էս	տեղ	 գրում	 եմ	 իմ	 ի	մա	ցա	ծը	 երկ	րի	 հան	րութ	յու-
նը	 կազ	մա	կեր	պե	լու	 է՛ն	 ձե	վե	րի	 մա	սին,	 որ	 ավստ	րիա	ցի	 հան	ճա-
րեղ	 մտա	ծող	նե	րից	 եմ	 սո	վո	րե,	 որ	 Ա	բո	յի	 պես	 մար	դիկ	 կար	դան	 ու	
ի	րանց	 հա	մեստ	 պա	հեն,	 ու	 մեկ	 էլ	 ՈՐ	 ՄԵՐ	 ՔԱՂԳՈՐԾԻՉՆԵՐՆ	
ԻՄԱՆԱՆ,	ԹԵ	ՈՐՏԵՂԻՑ	ՍՈՎՈՐԵՆ,	ԹԵ	ԿԱՐԳԻՆ	ՈՒ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ	Ո´ՆՑ	ԵՆ	ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ:	
Հե	ծա	նի	վը	վա	ղո´ւց-	վա	ղո´ւց		են	հայտ	նա	գոր	ծե,	ու	ես	մե	նակ	էդ	հե-
ծան	վի	տե´ղն		եմ	ա	սում:

* * *

Մի	 էր	կու	 	 խոսք	 լեզ	վիս	 մա	սին:	 Ես	 որ	 մի	 բան	 եմ	 գրում,	 ու	զում	
եմ,	 որ	 կար	դա	ցողն	 ինձ	 լրի´վ	 հաս	կա	նա,	 կամ`	 հաս	կա	նա,	 ինչ	քան	
որ	հնա	րա	վոր	ա:	Ս	րա	հա	մար	էլ	գրում	եմ	բար	բա	ռին	մեծ	տեղ	տա-
լով,	ու	իմ	էս	ոճս	պաշտ	պա	նե	լու	հա	մար	մե	նակ	մի	քաղ	վածք	եմ	բե-
րում.	«ՏԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ	Է`	ԲԱՐ	ԲԱՌՆԵՐԸ	ԳՐԱԿԱՆ	ԼԵԶՎԻՑ	ՑԱԾՐ	
ԴԱՍԵԼԸ»,	Հ րաչ յա Ա ճառ յան,	«	Լիա կա տար քե րա կա նութ յուն հա յոց 
լեզ վի, Նե րա ծութ յուն»,	էջ՝	141:
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* * *

Իմ	էս	շա	րադ	րան	քը,	ան	կաս	կած,	ԿՑԿՏՈՒՐ	Ա,	ԱՀԱՎՈՐ	ԹԵՐԻ	Ա	
ՈՒ	ԿԱՏԵԳՈՐԻԿ,	ՈՒ	ԵՍ	ԷԼ	ԷՍ	ՀԱՐՑԵՐԻ	ԽՈՐԸ	ՄԱՍՆԱԳԵՏԸ	ՉԵՄ,	
բայց,	ստիպ	ված,	էս	բա	նե	րը	ե´ս		եմ	գրում,	ո	րով	հե	տեվ	էս	26	տա	րի	ա,	
ինչ	մեր	«մաս	նա	գետ	նե	րը»	կա	րա	յին	սրանք	ա	վե	լի	հիմ	նա	վոր	գրեին,	
բայց	չեն	գրում:	Ու	սրա	հա	մար	էլ	հե	տաքրքր	վո	ղին	խոր	հուրդ	եմ	տա-
լի,	 որ	 կար	դա	 էս	 շա	րադ	րան	քի	վեր	ջը	դրած	ՖՐԻԴՐԻԽ ԱՎԳՈՒՍՏ 
ՖՈՆ ՀԱՅԵԿԻ ՈՒ ԼՈՒԴՎԻԳ ՀԱՅՆՐԻԽ ԷԴԼԵՐ ՖՈՆ ՄԻԶԵՍԻ 
ԳՐՔԵՐԸ:
Հոդ	վա	ծիս	 հիմ	նա	կան	 նպա	տակ	նե	րից	 մե	կը	 հայ	 ըն	թեր	ցո	ղին	 էս	
գրող	նե	րի	գրքե	րով ՀԵՏԱՔՐՔՐԵԼՆ Ա:

ԵՍ ՉԵՄ ՄՏԱԾՈՒՄ, ՈՐ ՍԱ ԴԱՍԱԳԻՐՔ Ա:

ՄԱՍՆ 1-ԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԿՈՐԾԱՆՎՈՒՄ Ա
(Ե	րե	վի	մնա	ցել	ա	մի	10-20	տա	րի)

Դա	սա	կան	ու	նո	րա	գույն	(20-րդ	դա	րի	ավստ	րիա	կան)	տնտե	սա	գի-
տութ	յան	հի	մունք	նե	րին	 	 ու	 մեր	քա	ղա	քակր	թութ	յան	պատ	մութ	յա	նը	
քիչ	թե	 շատ	ծա	նոթ	մար	դուն	ար	դեն	1990-ա	կան	թվե	րի	սկզբնե	րին	
պարզ	էր,	որ	Հա	յաս	տա	նը	բռնել	ա	կոր	ծան	վե	լու	ճամ	փեն,	ո	րով	հե	տեվ	
ար	դե´ն		 էդ	 օ	րե	րին	 Հա	յաս	տա	նի	 բնա	կիչ	նե	րը	 հսկա	յա	կան	 քա	նա	կով	
թող	նում	 ու	 Հա	յաս	տա	նից	 գնում	 էին:	 Բայց	 շար	քա	յին	 մտա	ծողն	 էն	
օ	րե	րին	էս	բա	նը	չէր	զգում:	Շար	քա	յին	մար	դուն	թվում	էր,	թե	Հա	յաս-
տա	նի	բնա	կիչ	նե	րի	թիվն	է´լ,	Հա	յաս	տա	նի	կյանքն	է´լ		ան	սահ	ման	ա:
Է	սօր	ար	դեն	շատ	մար	դու	ա	պարզ,	որ	Հա	յաս	տա	նը	դա	տարկ	վում	
ա,	ո	րով	հե	տեվ	Հա	յաս	տա	նի	1990	թվի	մոտ	 չորս	 (կա	րող	ա՝	 չորս	ու	
կես)	մի	լիոն		բնակ	չից	ա	մե	նա	քի	չը	մեկ	ու	կես	մի	լիոնն	ար	դեն	ի	րա	եր-
կի	րը	թո	ղե	ու	գնա	ցել	ա:	Էդ	օ	րե	րից	ան	ցել	ա	հա	մար	յա	ե	րեք	տաս	նամ-
յակ,	ու	գնա	ցող	նե	րի	թի	վը	չի	պա	կա	սում:	Չի	պա	կա	սում	ու	հլը	կա	րող	
ա	ա	վե	լա	նա,	ու	շա´տ		ա	վե	լա	նա,	ո	րով	հե	տեվ	կյան	քի	դժվա	րութ	յունն	
ա	հա	վոր	ա	րագ	ու	ա	հա	վոր	շա´տ		ա	շա	տա	նում):	
Ու	րեմն,	 թե	 որ	 հրաշք	 չէ	ղավ,	 ԱՄԵՆԱՇԱՏԸ	 ՄԻ	 20-40	 ՏԱՐՈՒՑ	
ՀԵՏՈ	ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ	ՄԱՐԴ	ՉԻ	ՄՆԱ:	
(Ի	մի	ջիայ	լոց,	Հա յաս տա նի վի ճակն էն քան ա րագ ա վա տա նում (ու 

ոչ մի ան գամ չի լա վա նում), որ էս պա հին ինչ կան խա տե սութ յուն 
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էլ ա նես, է կող տա րի էս ժա մա նակ կան խա տե սա ծիցն ա վե լի վատ 
ա ըլ նե լու:	Օ	րի	նակ,	բնա	գի	տա	կան	ֆա	կուլ	տետ	ներ	դի	մող	նե	րի	թի	վը	
քչա	նում	 էր,	 բայց	 մի	տա	րի	ա	ռաջ	 ո՞ւմ	 մտքով	 կանց	ներ,	 որ	 էս	տա-
րի	 Պետ	հա	մալ	սա	րա	նի	 էդ	 ֆա	կուլ	տետ	նե	րի	 հայ	տա	րա	րած	 տե	ղե	րի	
ԿԵՍՆ	ա	զատ	կմնա	(սա	գրվել	ա	2013	թվին):	
(	Ժո	ղո	վուր	դը	 հաս	կա	ցել	 ա,	 որ	 ԷՍՕՐ	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՆ	 ՖԻԶԻԿՈՍ,	
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿՈՍ	ՈՒ	ԱՌՀԱ	ՍԱՐԱԿ`	ԲՆԱԳԵՏ	ՊԵՏՔ	ՉԻ:	Սար	սա	փե	լի	
ա,	բայց	ե	րե	վում	ա,	որ	նույն բանն էլ հա յոց լե զու-գրա կա նութ յուն 
մաս նա գի տութ յանն ա սպա սում:	Ու	րեմն,	ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ	ՄՏԱԾՈՒՄ	
Ա,	ՈՐ	ԷՍՕՐ	ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ	ՀԱՅԵՐԵՆԸ	ՊԵՏՔ	ՉԻ):	
Հա	յաս	տա	նը	կդա	տարկ	վի:
Սա	է	սօր	ար	դեն	Թուր	քիա	յի	ու	Ադր	բե	ջա	նի	թուր	քերն	էլ	են	տե	նում,	
ու	ի	զուր	չի,	որ	Ադր	բե	ջա	նի	պրե	զի	դենտ	Ա	լիե	վը	մի	ան	գամ	հայ	տա	րա-
րել	ա,	թե	ի	րանք	Հա	յաս	տա	նի	հետն	էլ	չեն	կռվե	լու:	Փո	խա	րե	նը`	նստե-
լու	են	ու	սպա	սեն,	մին	չեվ	Հա	յաս	տա	նը	լրիվ	դա	տարկ	վի,	որ	ի	րանք	էլ	
«զուռ	նա-դհո	լով	հան	գիստ	մտնեն	Հա	յաս	տան»:	
Ու	թե	որ	գոր	ծե	րի	վի	ճակն	սենց	մնա,	ու	բան	չփոխ	վի,	հնա	րա	վոր	
ա,	որ	Հա	յաս	տա	նի	դա	տարկ	վե	լու	պրո	ցե	սը	շատ	ա	վե	լի	ա	րա	գա	նա,	ու	
Հա	յաս	տա	նը	վե	րա	նա	մի	10-20	տա	րում:	Ու	հնա	րա	վոր	ա,	որ	էս	պրո-
ցեսն	ար	դեն	ան	դառ	նա	լի	ա,	բայց	երբ	մար	դը	տե	նում	ա	էս	բա	նե	րը,	
չի	կա	րում	սուս	ա	նի:	Ու	ո՞նց	սուս	ա	նի,	թե	որ	չի	ու	զում	հա	վա	տա,	որ	
վե	րա	նում	ա	է´ն		եր	կի	րը,	որ	տեղ	ի	րա	նախ	նի	ներն	են	մի	քա	նի	հա	զար	
տա	րի	ապ	րե,	ու	որ	տեղ	պի	տի	ի	րա	զա	վակ	նե	րը,	թոռ	ներն	ու	ծոռ	ներն	
ապ	րեն:	
Թե	որ	էս	գնա	ցած	մի	լիոն	ու	կե	սին	կո	տո	րած	ըլ	նեին	կա	սեինք,	թե	
մի	սար	սա	փե	լի	ե	ղեռն	ա	է	ղե:	Բայց	թե	որ	մեր	տնտե	սութ	յան	ու	երկ-
րի	կյան	քի	հա	մար	սա´	չի	ե	ղեռ	նը,	բա	ի՞նչն	ա:	Բա	էս	սիպ	տակ	ե	ղեռ	նը	
տես	նո	ղը	ո՞նց	ա	կա	րում	խո	սա	մեր	«տնտե	սա	կան	ա	ռա	ջըն	թա	ցի»	մա-
սին:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	 ՀԱՅԵՐԸ,	 ՔԻՉ-ՔԻՉ,	 ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ	 ԵՆ	 ԻՐԱՆՑ	
ՀԱՐԱԶԱՏ	ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՑ:	
Է	կեք	հլը	մտա	ծենք,	թե	ին	չից	են	հրա	ժար	վում,	որ	հաս	կա	նանք,	թե	
խի´	են	հրա	ժար	վում:
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Հայ	րե	նի	քի	գա	ղա	փա	րը,		քիչ	թե	շատ,	նոր	գա	ղա	փար	ա:	Մեր	հին	
նախ	նի	նե	րը	հայ րե նիք	ա	սե	լով՝	լրիվ	ու	րիշ	բան	էին	հաս	կա	նում:	Հին 
Հա յաս տա նում մար դու հայ րե նի քը ի րա հո րից ժա ռան գած հո ղա յին 
տա րածքն էր, ու էն օ րե րի բո լոր հա յե րը չէին, որ հայ րե նիք ու նեին:	
Էն	օ	րե	րին	հայ	րե	նիք	ու	նեին	մե	նակ	հո	ղա	տե	րե	րը,	մե	նակ	ազն	վա	կան-
նե	րը,	իսկ	շար	քա	յին	հա	յը՝	շի	նա	կա	նը	կամ	ռա	մի	կը,	հայ	րե	նիք	չու	ներ:
Լեոն	 ի	րա	Հայոցպատմության	 մեջն	ա	սում	ա,	 որ	 16-րդ	 դա	րում	
Հա	յաս	տա	նում	կար	17	հայ	րե	նիք:	(Ինչ	քան	հի	շում	եմ,	սենց	էր	գրած,	
կամ`	հա	կա	ռա	կը):	Էս	լու	սի	տակ	որ	նա	յենք	մեր	պատ	մութ	յա	նը,	ար-
դեն	սրա	անց	քե	րը	մեզ	 լրիվ	ու	րիշ	ձե	վով	կէ	րե	վան:	Ար	դեն	կհաս	կա-
նանք,	որ	հա	յոց	հին	շրջա	նի	էն	ան	հա	մար	կռիվ	նե	րը,	որ	էս	վեր	ջին	մի	
էր	կու	դա	րում	հա	մա	րում	ենք	կռիվ	«հա	նուն	հայ	րե	նի	քի»,	է ղել են մե-
նակ խո շոր հո ղա տե րե րի կռվնե րը` հա նուն ի րանց տա րածք նե րի, 
ի րանց սե փա կան ան հա տա կան հայ րե նիք նե րի,	ու	դրանք	ու	րիշ	ոչ	
մի	վե	րա	ցա	կան	հո	գե	վոր	նպա	տակ	չեն	ու	նե	ցել:	
Նույն	Լեոն	պատ	մում	ա,	թե	Կամ	սա	րա	կան	իշ	խան	նե	րը	ոնց	ի	րանց	ան-
հա	տա	կան	հայ	րե	նի	քը	փո	ղով	ծա	խին	ու	գնա	ցին	Բ	յու	զան	դիա	ու	էն	տեղ	
ՆՈՐ	ՀԱՅՐԵՆԻՔ	ԱՌԱՆ:	Էն	օ	րե	րին	դա	լրիվ	նոր	մալ	բան	էր	հա	մար	վում:
Հայ	րե	նի	քի	է	սօր	վա	գա	ղա	փա	րը,	է	սօր	վա	ի	մաս	տը	ստեղծ	վել	ա	18-
19-րդ	դա	րում,	Հե	գե	լի	կոր	ծա	նա	րար	փի	լի	սո	փա	յութ	յան	ու	ֆրան	սիա-
կան	ու	գեր	մա	նա	կան	մտա	ծող	նե	րից	մի	քա	նի	սի	գոր	ծե	րի	հիմ	քի	վրա,	
մա	նա	վանդ՝	Ֆիխ	տեի,	Ռոդ	բեր	տու	սի,	Լա	սա	լի,	Զոմ	բար	տի,	Պ	լեն	գեի,	
Լեն	շի	գա	ղա	փար	նե	րի	(էս	էր	կու	սը՝	հիմն	վե	լով	նա	ցիո	նալ	սո	ցիա	լիզ	մի	
ու	սու	ցիչ	ներ	Օս	վալ	դի	ու	հե	տո՝	Շ	պենգ	լե	րի	ու	վան	դեր	Բ	րու	կի	գա-
ղա	փար	նե	րին),	ով	քեր	վեր	ջը	ստեղ	ծին	նա	ցիո	նա	լիզ	մի	կոր	ծա	նա	րար	
ուս	մուն	քը:	
(	Հի	շենք,	 որ	 կո	մու	նիզմ-սո	ցիա	լիզ	մի	 գա	ղա	փա	րա	խո	սու	թյուն	նե	րը	
հենց	Հե	գե	լի	փի	լի	սո	փա	յութ	յան	տար	բե	րակ	ներն	են	[	Պո պեր Կ.	–	Բաց
հասարակություննուդրաթշնամիները]):

Հայ րե նի քի էս նոր, էս կո լեկ տիվ ու լրիվ վե րա ցա կան (այ սինքն՝ 
ի րա կա նում գո յութ յուն չու նե ցող) գա ղա փա րը, նա ցիո նա լիզ մի հետ 
մեր ված, թու նա վոր հա մա ճա րա կի պես տա րած վեց ողջ աշ խար հով 
մեկ, շատ ան գամ ձուլ վե լով կրո նա կան ֆուն դա մեն տա լիզ մին: 
Բայց	հայ	րե	նի	քի	էս	կո	լեկ	տիվ	գա	ղա	փարն	ինչ	քան	էլ	վե	րա	ցա	կան	
ըլ	նի,	մեզ	նից	ա	մեն	մե	կի	մտքում	կա´:	Ու	ի՞նչ	ա	սա,	ի՞նչ	ա	հայ	րե	նի	քը	
շար	քա	յին	մար	դու	հա	մար	(այ	սինքն՝	նոր	մալ	մար	դու,	ու	ոչ	թե	խա	բե-
բա	քաղ	գործ	չի	հա	մար):	
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Իմ	հա	մար,	օ	րի	նակ,	հայ	րե	նիքն	իմ	ըն	տա	նիքն	ա,	իմ	ար	դեն	հան-
գուց	յալ	ծնող	ներն	ու	պապ	ու	տա	տը,	իմ	հան	գուց	յալ	ախ	պերն	ա,	քու-
րըս	ա	ու	ի	րա	էր	կու	աղ	ջի	կը,	որ	ար	դեն	16	տա	րի	ա,	ինչ	գնա	ցել	են	ար-
տա	սահ	ման,	ո	րով	հե	տեվ	էս	տեղ	սո	վա	մահ	էին	ըլ	նում,	իմ	ման	կութ	յան	
հու	շերն	են	ու	Մա	լիշ	կա	գյու	ղը,	որ	տեղ	ե´ս		եմ	ծնվե		ու	մե	ծա	ցե:	
Հե	տո՝	իմ	հայ	րե	նի	քը	իմ	մոտ	ար	յու	նա	կից	ներն	են,	հե	տո	էլ՝	հե	ռու	նե-
րը.	իմ	ման	կութ	յան	ու	պա	տա	նե	կութ	յան	ըն	կեր	ներն	են,	է	սօր	վա	էն	մի	
քա	նի	ըն	կերն	ա,	որ	մնա	ցել	ա	մի	ժա	մա	նակ	վա	մի	քա	նի	հար	յուր	ըն-
կե	րո	ջից:	Պե	տա	կան	հա	մալ	սա	րանն	ա,	որ	տեղ	ես	ար	դեն	մոտ	50	տա-
րի	ապ	րում	եմ	ժա	մա	նա	կիս	մեծ	մա	սը.	իմ	էր	կու	թոռն	ա,	ում	ա	հա	վոր	
սի	րում	եմ,	ու	հույս	ու	նեմ,	որ	ի	րանք	էլ	ըն	ձի	են	սի	րում	(գո	նե	մի	քիչ):	
Հե	տո՝	իմ	է	սօր	վա	գործն	ա,	այ	սինքն՝	հա	յոց	գիր	ու	գրա	կա	նութ	յան	
ու	լեզ	վի	ու	մեկ	էլ	տնտե	սա	գի	տութ	յան,	ի	րա	վա	գի	տութ	յան	ու	բա	րո-
յա	գի	տութ	յան	ու	մեկ	էլ	ֆի	զի	կա	յի	պրոբ	լեմ	նե	րը	(ա	ռա	ջին	ներն	ու	սում-
նա	սի	րում	ու	քննում	եմ	ար	դեն	մոտ	30	տա	րի):	Դա	սա	խո	սի	ու	ու	սուց	չի	
գործն	ա,	ին	չով	զբաղ	վում	եմ	ար	դեն	մոտ	50	տա	րի:	Ու	հե	տո	նոր	էն	
մնա	ցած	բա	ներն	են,	որ	կապ	ված	են	իմ	հո	գե	վոր	կյան	քին,	այ	սինքն՝	
մեր	պատ	մութ	յունն	ու	ճար	տա	րա	պե	տութ	յունն	ու	մեր	ողջ	մշա	կույ	թը	
ևն:

Բայց ա մե նա կա րե վո րը՝ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ, 
մեզ նից ա մեն մե կի հա մար (ինչն էս ա սածս ա մեն ին չից ան ջատ 
ու ա ռան ձին չի ու մեր ված, ձուլ ված ա էս բո լո րին ու հլը հա զար 
ու մի ու րիշ բա նի, որ կա րող ա՝ հեչ չենք էլ նկա տում ու գլխի էլ 
չենք) ՄԵՐ	ԵՐԱԶԱԾ	Է´Ն	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ	ԿԱՐԳ	ՈՒ	ԿԱՆՈՆՆ	Ա,	Է´Ն	
ՍՈՎՈՐՈՒՅԹ	ՈՒ	ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ	ԽՈՒՄԲՆ	Ա,	ԻՆՉԸ	ԲՈԼՈՐԸՍ	
ԷԼ	 ՀԱՄԱՐՈՒՄ	ԵՆՔ	ԵԶԱԿԻ	ՈՒ	ԱՀԱՎՈՐ	ԹԱՆԳ:	ԱՅՍԻՆՔՆ՝	ՄԵՐ	
ԼԵԶՈՒՆ	 ՈՒ	 ՄԵՐ	 ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	 Է´Ն	 ՆՈՐՄԵՐՆ	 ԵՆ,	 ԻՆՉԸ	
ՀԱՄԱՐՈՒՄ	ԵՆՔ	ՀՈՒՅԺ	ՑԱՆԿԱԼԻ	ՈՒ	ՀԱՎԱՏՈՒՄ	ԵՆՔ,	ՈՐ	ՍՐԱՆՔ	
ՄԻ	ՕՐ	ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ	ԿԸԼՆԵՆ:

Մենք	որ	հել	նում	ու	բա	նակ	ենք	գնում,	որ	մեր	հայ	րե	նի	քը	պաշտ	պա-
նենք,	այ	սինքն՝	մեր	հայ	րե	նի	հո	ղը	պաշտ	պա	նենք,	ու	զում	ենք	պաշտ-
պա	նենք	մեր	ե	րա	զած,	ա´յ,	է´ս	կար	գը,	ու	զում	ենք	պաշտ	պա	նենք	հենց	
է´ն	բա	րո	յաի	րա	վա	կան	նոր	մե	րը,	որ	հա	մա	րում	ենք	սի	րուն,	ըն	դու	նե	լի,	
ան	խախտ	ու	զուտ	հայ	կա	կան,	ու	մեկ	էլ	մեր	լե	զուն,	ո	րով	հե	տեվ	չենք	
ու	զում	սա	կորց	նենք	ու	ու	րիշ	լեզ	վով	խո	սանք:
Ու	րեմն,	ՀԱՅՐԵՆԻ	ՀՈՂԸ,	ԱՌԱՆՑ	ՍՐԱ	ՎՐԱՅԻ	ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	
ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ	ԿԱՐԳԻ,	ՈՉ	ՄԻ	ՀԱՅՐԵՆԻՔ	ԷԼ	ՉԻ,	ՈՒ	ԱՌԱՆՑ	ԷՍ	
ԿԱՐԳԻ`	ՈՉ	ՄԵԿԻՆ	ԷԼ	ՊԵՏՔ	ՉԻ:
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Ու	երբ	է	սօր	մեր	է	րե	խե	քին	տա	նում	են	հայ	կա	կան	բա	նակն	ու	էն-
տեղ	ի	րանց	ծե	ծում	ու	ջար	դում	են,	բռնա	բա	րում	ու	սպա	նում	են,	էդ	
ժա	մա	նակ	ծե ծում ու ջար դում ու բռնա բա րում ու սպա նում են հենց 
է´ն բա րո յաի րա վա կան նոր մե րը, ին չի հա մար էդ է րե խե քը պի տի 
ի րանց կյան քը զո հեն, թե որ պետք ըլ նի, այ սինքն՝ ծե ծում ու ջար-
դում ու բռնա բա րում ու սպա նում են հենց էդ է րե խե քի ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ: 
Ու	թե	որ	էդ	է	րե	խե	քը	կանգ	նեն	ու	ա	սեն.	«	Տո	ձեր	էլ	մե	րը,	ես	խի՞	
պի	տի	իմ	կյան	քը	զո	հեմ	էս	տե	սակ	այ	լան	դակ	բա	րո	յաի	րա	վա	կան	նոր-
մե	րի	հա	մար,	այ	սինքն՝	էս	տե	սակ	հայ	րե	նի	քի	հա	մար»,	բա	ճիշտ	չե՞ն	
ա	սի:	
(	Փառք	աստ	ծու,	որ	2016-ի	ապ	րի	լին	մեր	հե	րոս	ջա	հել	ներն	ու	մե	ծե-
րը	սենց	չմտա	ծին	ու	կանգ	նան	թշնա	մու	դեմն	ու	հաղ	թին:	Բայց	որ	մեր	
էս	այ	լան	դակ	ղե	կա	վար	ներն	ա	նընդ	հատ	մեր	ջա	հել	նե	րի	ար	նի	գնով	
տա	րած	հաղ	թա	նակ	նե	րը	դարձ	նեն	պար	տութ	յուն,	մեր	ջա	հել	ներն	է´լ,	
մե	ծերն	է´լ	մի	օր	հենց	սե´նց	կմ	տա	ծեն	–	սա	նոր	եմ	ա	վե	լաց	րե):

Է´ն հա յե րը, որ է սօր թո ղում ու Հա յաս տա նից գնում են՝ հրա ժար-
վում են է սօր վա Հա յաս տա նի հենց էս այ լան դակ ու գար շե լի «բա-
րո յաի րա վա կան» նոր մե րից, այ լան դակ ու գար շե լի հո գե վոր մթնո-
լոր տից:
Ու	ով	որ	դրանց	մե	ղադ	րում	ա,	գա	ղա	փար	ան	գամ	չու	նի,	թե	ի´նչ		ա	
հայ	րե	նի	քը,	ո	րով	հե	տեվ	երբ	էդ	մե	ղադ	րողն	ա	սում	ա.	«	Հա	մա	կերպ	վեք	
ձեր	է	ղած	հայ	րե	նի	քի	հետ,	ո	րով	հե	տեվ	սա´	է	ձեր	հայ	րե	նի	քը»,	էդ	մե-
ղադ	րո	ղը,	ըստ	էութ	յան,	ա	սում	ա.	«	Հա	մա	կերպ	վեք	էս	այ	լան	դակ	ու	
գար	շե	լի	բա	րո	յաի	րա	վա	կան	նոր	մե	րի	հետ»:
Ջա	հել	նե	րի	ա	հա	գին	 մասն	 է	սօր	 օ	րի	նակ	ա	 վե	կա	լում	 հենց	 գո	ղե-
րից,	ա	վա	զակ	նե	րից,	թա	լան	չի	նե	րից,	պոռն	կա	բա	րո	ու	լկտի	ու	ա	նա-
մոթ	ա	նա	սուն	նե	րից,	ո	րով	հե	տեվ	ԱԶՆԻՎ	ՈՒ	ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ	ՀԱՅՆ	
ԷՍՕՐ	 ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ	 ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻՎ	 ԿՅԱՆՔԻ	 ՈՉ	 ՄԻ	 ՇԱՆՍ	
ՉՈՒՆԻ,	ՄԱՆԱՎԱՆԴ,	ԹԵ	ՈՐ	ՀԵՏՆ	ԷԼ	ԻՍԿԱԿԱՆ	ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆ	Ա:	
Ու	Հա	յաս	տա	նի	 է	սօր	վա	բա	րո	յա	հո	գե	բա	նա	կան	ընդ	հա	նուր	 մթնո-
լորտն	էն	քա´ն	գար	շե	լի	ա,	որ	հու	սա	լիք	են	Հա	յաս	տա	նի	հա	մար	յա	բո-
լոր	հա	յե	րը,	ու	ջա	հել	ներն	էլ	ար	դեն	հա	մար	յա	չեն	էլ	փոր	ձում	դառ	նան	
մա	թե	մա	տի	կոս,	ֆի	զի	կոս,	բնա	գետ	ևն,	ևն,	ևն,	ևն:
Թե	 որ	 մի	 ըն	տա	նի	քի	 հե	րը	 ի	րա	 ըն	տա	նի	քի	ան	դամ	նե	րին	ա	նընդ-
հատ	 ու	 ի	զուր	 տե	ղը	ա	հա	վոր	 ծե	ծի,	 ջար	դի,	 բռնա	բա	րի,	 ու	 ինքն	 էլ	
հար	բե	ցող	 ու	 ծայ	րաս	տի	ճան	ան	բա	րո	յա	կան	 ըլ	նի,	 ու	 էդ	 ըն	տա	նի	քի	
ան	դամ	նե	րը	թո	ղան	ի	րանց	հորն	ու	հայ	րե	նա	կան	տունն	ու	գնան,	ուր	
որ	կա	րում	են,	ո՞վ կա րա մե ղադ րի դրանց: Ո՞վ կա սի, թե խի՞ եք ձեր 
հայ րե նա կան տունն ու ձեր հո րը թող նում ու գնում: 
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Հա կա ռա կը, մար դիկ դրանց կա սեն, թե խի՞ էիք էս քան ժա մա նակ 
համ բե րե էդ այ լան դակ ու ան բա րո յա կան հո րը, ու խի՞ եք էս քան 
ժա մա նակ մնա ցե էդ այ լան դակ ու ան բա րո յա կան տա նը:

ՀԱՅՐԵՆԻՔՆ ՈՒ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԸ
ԿԱՄ ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԸ

Էս	շա	րադ	րան	քի	մեջն	էն	տե	սակ	հա	սա	րա	կար	գին,	ին	չի	բա	րո	յաի-
րա	վա	կան	նոր	մերն	ու	ողջ	կա	ռուց	ված	քը	մարդ	կութ	յան	է	րազն	ա	է	ղե	
մին	չեվ	 է	սօր,	 ո	րով	հե	տեվ	 տենց	 հա	սա	րա	կարգն	 ա	մե	նա	հան	գիս	տը	
(ոչ	 կոնֆ	լիկ	տա	յի	նը),	 ա	մե	նաար	դարն	 ու	 ա	մե	նա	բե	ղունն	 ա,	 կա	սեմ՝	
ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ,	ու	ու	զում	եմ	էս	գրա	ծիս	մե	ջը	հա	մա	ռոտ	ա	սեմ,	թե	էդ	
բա	րո	յա	կար	գը	ո´նց		 են	հաս	տա	տում,	թե	բա	րո	յա	կարգ	հաս	տա	տե	լու	
գի	տութ	յունն	ի´նչ		ա,	ու	դա	ի´նչ		ա	ա	սում:	
ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ	ՀԵՆՑ	ՏԱՆ	ՄԻՋԻ	ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳՆ	Ա,	ոչ	թե	մե	նակ	
տունն	ու	տան	մե	ջի	է	ղած-չե	ղա	ծը.	ոչ	թե	մե	նակ	էդ	տան	հերն	ա,	այլ	
տան	մե	ջի	էդ	տան	հոր	հաս	տա	տած	կարգ	ու	կա	նոնն	ա:	Կարճ	ա	սած՝	
ոչ	թե	տան	հե´րն		ա	«հայ	րե	նի	քը»,	այլ	էդ	տան	մե	ջի	կարգն	ու	բա	րո	յա-
կա	նութ	յու	նը,	մնա	ցած	ա	մեն	ին	չի	հետ	միա	սին:
Ան	բա	րո	յա	կան	 հոր	ան	բա	րո	յա	կան	տու	նը	մե նակ էդ ՀՈՐ հայ րե-

նիքն ա,	ու	էդ	տունն	ար	դեն	էդ	բռնա	բար	ված	ըն	տա	նի	քի	հայ	րե	նի	քը	
չի:	Էս	նույն	ձե	վով	էլ`	է	սօր	վա	Հա	յաս	տա	նը	մեր	ժո	ղովր	դի	(ԹԵ´	ԷՍՏԵՂ	
ՄՆԱՑԱԾՆԵՐԻ	 ՄԵԾԱԳՈՒՅՆ	 ՄԱՍԻ,	 ԹԵ´	 ԱՐԴԵՆ	 ԳՆԱՑԱԾՆԵՐԻ)	
հայ	րե	նի	քը	չի:	
Ու	րեմն,	դա	տարկ	տու	նը`	ին	քը,	հլը	հայ րե նա կան օ ջախ	չի:	Սա	մե-
նակ	է´ն	ժա	մա	նակ	ա	դառ	նում	հայ	րե	նա	կան	օ	ջախ,	երբ	մե	ջը	մի	ըն-
տա	նիք	ա	ապ	րում	ու,	ԳՈՆԵ	ԷԴ	ՏԱՆ	ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ	ՈՒ	ԷԴ	ՏԱՆ	
ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ	ԿԱՐԾԻՔՈՎ,	 ԱՐԺԱՆԱՊԱՏԻ´Վ	 Ա	 ԱՊՐՈՒՄ:	 Էս	 նույն	
ձե	վով	էլ`	մե նակ քար ու հող ու սար ու ջու րը հայ րե նիք չի: Ս րանք 
հայ րե նիք են դառ նում, երբ սրանց վրա մի ժո ղո վուրդ ա ապ րում` 
ի րա ՏԱՆԵԼԻ բա րո յաի րա վա կան կարգ ու կա նո նով ու ներ կա ու 
անց յալ պատ մութ յու նով:	
Բայց	երբ	էս	տան,	էս	սար	ու	քար	ու	հող	ու	ջրի	վրա	ապ	րող	ժո	ղովր-
դին	ճոր	տաց	նում	են	ու	ստի	պում	են,	որ	հար	մար	վի	ԱՆ	բա	րո	յաի	րա	վա-
կան	այ	լան	դակ	նոր	մե	րի,	ըլ	նի	թշվառ	ու	սո	ված,	աղ	քատ	ու	ա	նա	պա-
գա,	էդ	ժա	մա	նա	կը	ժո	ղո	վուր	դը	հրա	ժար	վում	ա	տենց	հայ	րե	նի	քից,	ու	
ստիպ	ված`	հել	նում	ԳՆՈՒՄ	Ա,	ՈՐ	ՄԻ	ՈՒՐԻՇ	ՀԱՅՐԵՆԻՔ	ԳՏՆԻ:
Մենք	մի	20	տա	րի	ա	ռաջ	ա	զա	տագ	րինք	Ղա	րա	բա	ղի	հողն	ու	ջու	րը,	
բայց	ո՞ւմ	էր	պետք	էդ	հողն	ու	ջու	րը,	թե	որ	ղա	րա	բաղ	ցի	նե	րը	պի	տի	
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(է	սօր	վա	պես)	թող	նեն	 էդ	 հողն	 ու	 ջու	րը	 ու	 գնան	ու	րիշ	 երկր	նե	րում	
ի	րանց	հա	մար	հայ	րե	նիք	ման	գան:	

Է սօր վա Հա յաս տա նը, Ղա րա բաղն էլ հե տը, հլը որ, գող ու հան-
ցա գործ պաշ տոն յա յի ու կա շա ռա կե րի ու ան բա րո յա կա նի հայ րե-
նիքն ա,	ո	րով	հե	տեվ	մե	նակ	սրանք	են	ի	րանց	հիա	նա	լի	զգում	է	սօր	վա	
Հա	յաս	տա	նում,	ու	մե	նակ	սրանք	են,	որ	ու	րիշ	երկ	րում	 չեն	կա	րա	էս	
նույն	վարք	ու	բար	քով	ապ	րեն,	ո	րով	հե	տեվ	ու	րիշ	ոչ	մի	կար	գին	երկ-
րում	սրանց	էս	ան	բա	րո	յա	կան	շար	ժու	ձե	վը	չեն	հան	դուր	ժի:	
Ու	հենց սրանք են, որ է սօր ՆՎԱՃԵԼ ԵՆ մեր ա ռաջ վա ՔԻՉ ԹԵ ՇԱՏ 

բա րո յա կան հայ րե նիքն ու դա դարձ րել են ի րանց ԱՆԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 
հայ րե նի քը:
Ա	սա	ծիցս	 հե	տե	վում	 ա,	 որ	 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	 ԷՍՕՐՎԱ	 ՎԻՃԱԿՆ	
ՕՐՀԱՍԱԿԱՆ	Ա,	ու	էս	օր	հա	սա	կան	վի	ճա	կի	մե	ղա	վո	րը	մեր	նա	խորդ	էր-
կու	ու	էս	ներ	կա	կա	ռա	վա	րութ	յուն	ներն	են,	ո	րով	հե	տեվ	սրա´նք		են	մեր	
է	սօր	վա	ան	բա	րո	կար	գի	ստեղ	ծող	ներն	ու	պաշտ	պան	նե	րը,	ու	ՍՐԱՆՔ	
ՈՉ	ՄԻ	ԳՆՈՎ	ՉԵՆ	ՈՒԶՈՒՄ,	ՈՐ	ԷՍ	ԱՆԲԱՐՈ	ԿԱՐԳԸ	ՓՈԽՎԻ	ՈՒ	
ԴԱՌՆԱ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	(ու,	ի	հար	կե,	ՀԱՄ	ԷԼ`	ՄԵՆՔ,	ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ,	
ՎԵՐՋԻՆ	ՀԱՇՎՈՎ,	ՍՐԱՆՑ	ՀԵՆՑ	ՄԵ´ՆՔ	ԵՆՔ	ԹՈՂԵ	ՈՒ	ՀԵՆՑ	ՄԵ´ՆՔ	
ԵՆՔ	ԹՈՂՆՈՒՄ,	ՈՐ	ՄՆԱՆ	ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ	ԳԼՈՒԽԸ):

Մեր էս վեր ջին ե րեք կա ռա վա րութ յու նը մի սար սա փե լի գե նո ցիդ 
ա րեց, հենց ի րա ժո ղովր դի հա մար յա կե սին երկ րից քշեց:	Մեր	էս	
վեր	ջին	 կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	 հան	դի	սա	վոր	 օ	րե	րին	 ա	նընդ	հատ	 գլուխ	
ա	գո	վում	ի	րա	«տնտե	սա	կան	բարձր	ցու	ցա	նիշ	նե	րով	ու	ձեռք	բե	րում-
նե	րով»:	 Բայց,	 ոնց	 որ	աս	վեց,	 սրանց	ՄԻԱԿ	 «ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆ»	 ԷՍ	
ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ	 ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ	 ՈՒ	 ՀԱՄԱՏԱՐԱԾ	 ՀՈՒՍԱՀԱՏՈՒ-
ԹՅՈՒՆՆ	 ՈՒ	 ԷՍ	 ՍԻՊՏԱԿ	 ԳԵՆՈՑԻԴՆ	 Ա,	 ՊԵՏԱԿԱՆ	 ԱՀՌԵԼԻ	
ՊԱՐՏՔՆ	Ա	ՈՒ	ՃՈՐՏԱԿԱՆ	ԿԱԽՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀԶՈՐ	ԵՐԿՐՆԵՐԻ	
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ:	Ու	րիշ	կա	րե	վոր	«ձեռք	բե	րում»	չկա:

ԱՐԴԱՐ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԵՆ ՓՐԿԻ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	 Ա	 ՈՒԶՈՒՄ,	 ու	 սրա	 հա	մար	 էլ	
պա	հան	ջում	 ա,	 որ	 ընտ	րութ	յուն	ներն	 ար	դար	 ըլ	նեն:	 Բայց	 ԱՐԴԱՐ	
ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,	ՄԵՆԱԿ-ՄԵՆԱԿ	ՀԵՆՑ	ԻՐԱՆՔ,	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	
ՉԵՆ	ՍՏԵՂԾԻ,	ԹԵԿՈՒԶ	ԲԱՑԱՐՁԱԿ	ԱՐԴԱՐ	ԸԼՆԵՆ:	
Խի՞:	
Ո	րով	հե	տեվ	ար	դար	ընտր	ված	նոր	իշ	խա	նութ	յու	նը	ՊԻՏԻ	ԻՄԱՆԱ,	
թե	բա	րո	յա	կար	գը	ո´նց		են	ստեղ	ծում,	ու	ո´նց		են	նոր	մալ	հա	սա	րա	կութ-
յու	նը	սար	քում,	ու	ՊԻՏԻ	ՈՒԶԵՆԱ,	որ	տենց	կարգ	սար	քի,	թե	չէ`	հենց	
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ին	քը	շատ	ա	րագ	կայ	լա	սեր	վի	ու	հին	ու	ա	նար	դար	կա	ռա	վա	րութ	յուն-
նե	րից	ոչ	մի	բա	նով	չի	տար	բեր	վի:
Ա	մե	նա	նոր	մալ	 հա	սա	րա	կութ	յու	նը	 ստեղ	ծե	լու	 ձե	վե	րը	 մարդ	կութ-
յու	նը	 հայտ	նա	գոր	ծել	 ա	 էր	կու	 ան	գամ,	 հայտ	նա	գոր	ծել	 ա	 ԼՐԻՎ	
ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ,	ու	ա	նունն	էլ	դրել	ա	դե մոկ րա տիա (	Ճիշտ	կըլ	ներ,	որ	
սրա	ա	նունն	ըլ	ներ	բա րո յա կարգ):	Հայտ	նա	գոր	ծել	ա`	մի	ան	գամ	Հին	
Ա	թեն	քում՝	մի	25-26	դար	ա	ռաջ,	մի	ան	գամ	էլ՝	Եվ	րո	պա	յում՝	մի	400	
տա	րի	ա	ռաջ:		
Բայց	էս	էր	կու	ան	գամն	էլ	դե	մոկ	րա	տա	կան	կար	գը	լրիվ	չի	է	ղել,	է	ղել	
ա	կի	սատ-պռատ,	ու	քա	նի	որ	 էս	ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ	ԿԱՐԳ	ԱՍԱԾԸ	
ՇԱՏ	ՓԽՐՈՒՆ	ԲԱՆ	Ա,	սրան	վռազ	վար	կա	բե	կում	են,	ու	սա	այ	լա	սեր-
վում	ու	դառ	նում	ա	մի	սար	սա	փե	լի,	մի	գար	շե	լի	կարգ,	ին	չի	ա	նու	նը	
կա	րե	լի	ա,	որ	սո	ցիա	լիզմ	դրվի:	(	Սո	ցիա	լիզ	մի	էն	այ	լան	դակ	վար	յանտ-
նե	րը,	որ	է	ղան	Ռու	սա	կան	կայս	րութ	յան	մեջ,	Չի	նաս	տա	նում,	Կամ	բո-
ջա	յում,	Գեր	մա	նիա	յում	ու	հմի	էլ	կա	Հ	յու	սի	սա	յին	Կո	րեա	յում	ու	մի	քա-
նի	ու	րիշ	տեղ,	ակն	հայտ	սար	սա	փե	լի	ու	գար	շե	լի	են	ու	կոր	ծա	նա	րար:		
(	Բայց	 իմ	ա	սած	 ի	մաս	տով	 սո	ցիա	լիս	տա	կան	ա	 է	ղե,	 օ	րի	նակ,	 հին	
Ե	գիպ	տո	սի	հա	սա	րա	կար	գը:	Հար	յուր	տո	կո	սա	նոց	սո	ցիա	լիզմ	էր	Հին	
Ս	պար	տա	յում,	ու	Ս	պար	տա	յի	սո	ցիա	լիզմն	էն	քա´ն	դա	սա	կան	սո	ցիա-
լիզմ	էր,	որ	Ռու	սաս	տա	նի	բոլ	շե	վիկ	ներն	ու	գեր	մա	նա	կան	նա	ցիստ	նե-
րը	Ս	պար	տա	յի	սո	ցիա	լիս	տա	կան	կար	գի	մեծ	մա	սը,	մա	նա	վանդ	ի	րանց	
իշ	խա	նութ	յան	սկզբում,	ուղ	ղա	կի	պատ	ճե	նե	ցին:	Իմ	ա	սած	ի	մաս	տով	
է	սօր	հա	մար	յա	ողջ	եվ	րո	պա	յում	ա	սո	ցիա	լիզմ,	հլը	որ	ի	րա	մեղմ	ձե-
վով,	ու	նույ	նիսկ	ԱՄՆ-ն		ա	ար	դեն	քիչ-քիչ	դառ	նում	սո	ցիա	լիս	տա	կան):
Բա	րո	յա	կարգ	ստեղ	ծե	լու	հա	մար	գի	տե	լիք	ա	պետք,	ու	էս	գի	տե	լի-
քը	ստեղծ	վել	ա	վեր	ջին	մի	քա	նի	դա	րում	(սխալ	չի	ըլ	նի,	թե	որ	ա	սենք`	
վեր	ջին	ե	րեք	դա	րում):	Բայց	է	սօր,	հա	մար	յա	ողջ	աշ	խար	հում	ու	մա	նա-
վանդ`	Հա	յաս	տա	նում,	բա	րո	յա	կար	գի	տե	սութ	յու	նը	վար	կա	բեկ	ված	ա:	
(Էս	վար	կա	բեկ	ված	տե	սութ	յանն	ա	ռաջ	ա	սում	էին	լի	բե	րա	լիզմ:	Լի	բե-
րա	լիզ	մը	լրիվ	հա	կա	դիր	ա	սո	ցիա	լիզ	մին:	Բայց	քա	նի	որ	մարդ	կութ	յան	
փոր	ձը	ցույց	ա	տվե	ու	է	սօր	է´լ		ա	ցույց	տա	լի,	որ	սո	ցիա	լիզ	մի	թունդ	
տե	սակ	ներն	ա´նպայ	ման	 են	 կոր	ծա	նա	րար,	 է	սօր	վա	սո	ցիա	լիստ	նե	րը	
ավ	տո	րի	տա	րիստ	ներն	ու	տո	տա	լի	տա	րիստ	նե	րը	հայ	տա	րա	րում	են,	թե	
իբր	ի	րանք	է´լ		են	լի	բե	րալ:
(Ս	րա	ցայ	տուն	օ	րի	նա	կը	Ժի	րի	նովս	կու	կու	սակ	ցութ	յան	ա	նունն	ա):	
(Ս	րա	 հա	մար	 էլ	 է	սօր	վա	 իս	կա	կան	 լի	բե	րալ	ներն	 ի	րանց	ա	սում	 են	
լի	բեր	թար,	իսկ	ես,	շատ	ան	գամ	գոր	ծա	ծում	եմ	թե,	«լի	բե	րալ»,	թե´	«լի-
բեր	թար»,	 թե´	 «լի	բե	րալ-լի	բեր	թար»	 տեր	մին	նե	րը,	 բո	լորն	 էլ	 «լի	բեր-
թար»	ի	մաս	տով):
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(	Լի	բեր	թա	րիզ	մի	հա	կա	ռա	կորդ	ներն	է	սօր	ու	րախ-ու	րախ	հայ	տա	րա-
րում	են,	թե	լի	բեր	թա	րիզ	մը	ողջ	աշ	խար	հում	պարտ	վել	ա:	Հա	մա	ձայն	
եմ,	պարտ	վել	ա,	բայց	էս	պար	տութ	յու	նը	չի	նշա	նա	կում,	որ	լի	բեր	թա-
րիզ	մը	սխալ	ա:	Կար	դա	ցեք	էս	շա	րադ	րանքն	ու	ինք	ներդ	հա	մոզ	վեք՝	
լի	բեր	թա	րիզ	մի	ա	սած	նե	րը	սխա՞լ	են,	թե՞	ճիշտ):

Ու	 թե	 որ	 լի	բեր	թա	րիզ	մը	 սենց	 վար	կա	բեկ	ված	 էլ	 մնաց,	
ԿՈՐԾԱՆՎԵԼՈՒ	Ա	ՄԵՐ	ԷՍ	ՈՂՋ	ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ,	ո	րով	հե-
տեվ	է սօր բո լոր աշ խար հում թա գա վո րո ղը բա րո յա կար գին հա կա-
ռակ տե սութ յունն ա, այ սինքն՝ քո ղարկ ված սո ցիա լիզ մի տե սութ-
յու նը, ին չը կոր ծա նա րար ա, ո րով հե տեվ սա ա նընդ հատ կրճա-
տում ա նյու թա կան ու հո գե վոր բա րիք նե րի ար տադ րութ յունն ու 
քչաց նում ա մարդ կա յին բա րո յա կա նութ յու նը, իսկ Եր կիր մո լո րա կի 
բնակ չութ յունն էլ ա նընդ հատ ա ա ճում, չնա յած հա մաշ խար հա յին 
սար սա փե լի պա տե րազմ նե րին:
Թե	էս	ողջ	քա	ղա	քակր	թութ	յան	գլու	խը,	ի	րոք,	ի՞նչ	ա	գա	լու,	մի	կողմ	
թող	նենք:	Որ	 սա	քանդ	վավ,	 մենք	 ո	տի	տակ	ենք	 մնա	լու,	 սա	ե	րե	վի	
հաս	տատ:	Բայց	Հա	յաս	տա	նը	քար	տե	զի	վրա	յից	վե	րա	նա	լու	ա	ա	վե-
լի	շուտ,	էս	գա	լիք	20-40	տա	րում,	էն	էլ՝	թե	«բախտ	ներս	բե	րի»	ու	սա	
ա	վե	լի	շուտ	չըլ	նի:	

Վե րա նա լու ա, թե որ ժո ղո վուրդն սենց սու սու փուս նստի ու հան-
գիստ հան դուր ժի Հա յաս տա նը նվա ճած էն ան բա րո նե րին,	 ով	քեր	
ժո	ղովր	դի	 մե	ծա	գույն	 մա	սին	 դարձ	րել	 են	 ճորտ	 ու	 ստրուկ,	 իսկ	 ժո-
ղովր	դի	է´ն	մա	սին,	ին	չը	հա	մա	ձայն	չի՝	դառ	նա	ճորտ	ու	ստրուկ,	ստի-
պել	են,	որ	Հա	յաս	տա	նից	հե	ռա	նա:	
Մեր	ժո	ղովր	դի	էս	մտա	վոր	ու	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ծայ	րա	հեղ	ծու	լութ-
յան	պատ	ճա	ռը	նախ	ՄԵՐ	ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՆԵՐԻ	ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	
ՈՒ,	 ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ,	 ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏԱԿԱՆ	 ՄՏՔԻ	 ԾԱՅՐԱՀԵՂ	
ԱՂՔԱՏՈՒ	ԹՅՈՒՆՆ	ՈՒ	ԹՇՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆ	Ա:	

ՄԱՍՆ 2-ՐԴ

ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Նախ՝	նո	րից	զգու	շաց	նեմ,	որ	դա	սա	կան	բա	րո	յա	գի	տութ	յան,	տնտե-
սա	գի	տութ	յան	 ու	 ի	րա	վա	գի	տու	թյան	 անգ	լիա	կան	 ու	 ավստ	րիա	կան	
դպրոց	նե	րի	գոր	ծե	րին	իմ	ծա	նո	թութ	յու	նը	ոչ	մի	ան	գամ	էլ	լրիվ	ու	սիս-
տե	մա	տիկ	չի,	ու	էս	տե	ղի	իմ	շա	րադ	րան	քը,	ան	կաս	կած,	թե	րութ	յուն	ու	
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սխալ	 էլ	 ու	նե	նա,	 մա	նա	վանդ,	 որ	 էս	 շա	րադ	րան	քի	 մե	ծա	գույն	 մա	սը	
(ա	սածս	 գոր	ծերն	 ու	սում	նա	սի	րե	լուց	 հե	տո)	 ար	դեն	 ի´մ	 մ	տած	մուն	քի	
արդ	յունքն	է,	ու	ո´չ		ար	տագ	րութ	յուն	է,	ոչ	էլ՝	թարգ	մա	նութ	յուն:	
Ով	ու	զում	ա	էդ	գոր	ծե	րին	կար	գին	ծա	նո	թա	նա,	պի	տի	նա	յի	էս	շա-
րադ	րան	քի	վեր	ջը	իմ	դրած	Հա	յե	կի	ու	Մի	զե	սի	մի	քա	նի	ան	չափ	կա	րե-
վոր	գրքե	րի	ցու	ցա	կը,	դրանք	ճա	րի	ու	մի	լավ	ու	սում	նա	սի	րի:	
Իմ	ԷՍ	ՇԱՐԱԴՐԱՆՔԻ	ՀԻՄՆԱԿԱՆ	ՆՊԱՏԱԿԸ,	ՈՆՑ	ՈՐ	ԱՐԴԵՆ	ԱՍԵԼ	
ԵՄ,	 ԷԴ	 ՄՏԱԾՈՂՆԵՐԻ	 ՀԻՄՆԱԿԱՆ	 ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ	 ՆԿԱՏՄԱՄԲ	
ՀԱՅ	ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ	ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՇԱՐԺԵԼՆ	Ա:

1. Ի՞ՆՉ Ա ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Երկ	րի	 հա	սա	րա	կար	գը	 կազ	մա	կեր	պում	 են	 ոչ	 թե	 հա	տուկ	 «ի	մաս-
տուն»	 ա	ռաջ	նորդ	նե	րի	 ծրագ	րե	րով,	 ԱՅԼ	 ԷԴ	 ԵՐԿՐԻ	 ՀԻՄՆԱԿԱՆ	
ՕՐԵՆՔՈՎ՝	 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՎ,	 ԻՆՉԸ	 ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ	 Ա	
ԷԴ	 ԵՐԿՐԻ	 ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ,	 ՈՒ	 ԻՆՉՆ	 ԷԼ	 ՀԵՆՑ	 ԷԴ	 ԵՐԿՐԻ	
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ	ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ	ԾՐԱԳԻՐՆ	Ա:	
Էս	ծրա	գի	րը,	ըստ	էութ	յան,	է´ն	քա	ղա	քա	ցիա	կան	պայ	մա	նա	գիրն	ա,	
ին	չը	«կնքում	են»	տվյալ	երկ	րի	բո	լոր	քա	ղա	քա	ցի	ներն	(ու	րեմն,	համ	էլ	
իշ	խա	նա	վոր	նե	րը,	պե	տե	րի	խում	բը,	պե	տութ	յուն	կոչ	վա	ծը),	թե	էդ	երկ-
րում	մար	դիկ	ի	րար	հետ	ի´նչ	կա	գով,	ի´նչ	պայ	ման	ու	օ	րեն	քով	պի	տի	
ապ	րեն:
Մեր	 ու	զա	ծը	 ԲԱՐՈՅԱԿԱ´Ն	 ԿԱՐԳՆ	 Ա,	 ու	րեմն	 մեր	 ու	զա	ծը	
ԲԱՐՈՅԱԿԱ´Ն	ՍԱՀՄԱՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ	Ա,	ո	րով	հե	տեվ	ու	զում	ենք,	որ	
մեր	 երկ	րում	 ԲԱՐՈՅԱԿԱ´Ն	 ԿԱՐԳ,	 այ	սինքն,	 ԲԱՐՈՅԱԿԱ´ՐԳ	 հաս-
տատ	վի:
Օ	րենսդ	րութ	յան	խնդի	րը`	 օ	րենք	նե	րի	հենց	 էն	տե	սակ	ժո	ղո	վա	ծու-
ներ	մշա	կելն	ա,	ինչն	ա	պա	հո	վի	Դեյ	վիդ	Հ	յու	մի	նշած	բա	րո	յա	կան	ե	րեք	
նոր	մի	ԼԻԱԿԱՏԱՐ	ՈՒ	ՊԱՐՏԱԴԻՐ	ՈՒ	ԱՆԽԱՓԱՆ	գոր	ծու	նեութ	յու	նը	
(Հ	յու	մի	նո	րե	րը	տես	մի	քիչ	հե	տո):	
Իսկ	 սրա	 հա	մար	 էլ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	 ՀԱՍՏԱՏՈՂ	 ԱՄԵՆ ՄԻ 

բա րո յա կան (ԿԱՊԻՏԱԼԻՍՏԱԿԱՆ, ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ) 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ (ԿՈՆՍՏԻՏՈՒՑԻԱՅԻ) ՀԵՆՑ ԱՌԱՋԻՆ 
ՀՈԴՎԱԾԸ ՊԻՏԻ ՇԱՐԱԴՐԻ ՀՅՈՒՄԻ ԱՍԱԾ ԵՐԵՔ ՆՈՐՄՆ ՈՒ 
ՍՐԱՆՑ ՄԵԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ (ինչն աշ խար հի ոչ մի սահ մա նադ րութ-
յան մեջ չկա): 

Սահ մա նադ րութ յան մնա ցած հոդ ված ներն էլ պի տի լրաց նեն էս 
նոր մերն ու ա պա հո վեն սրանց պար տա դիր ու լիա կա տար ու ան-
խա փան գոր ծու նեութ յու նը:
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ՔՐԵԱԿԱՆ	 ՈՒ	 ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ	 ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐԸ	 ՊԻՏԻ	
ՉՀԱԿԱՍԵՆ	ՀՅՈՒՄԻ	ՆՈՐՄԵՐԻՆ	ՈՒ	ՈՂՋ	ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆԸ,	
ու	պի	տի	լրաց	նեն	սահ	մա	նադ	րութ	յան	հաս	տա	տած	նոր	մե	րը	(վեր	ջին	
հաշ	վով՝	Հ	յու	մի	նոր	մե	րը)	կի	րա	ռե	լու	ձե	վե	րը:	Այ	սինքն՝	պի	տի	 լե	նաց-
նեն	ա	ռան	ձին	ան	հատ	նե	րի	մաս	նա	վոր	սե	փա	կա	նութ	յան	տի	րույթ	նե-
րը	(դո	մեն	նե	րը),	ու	ան	հա	տա	կան	ի	րա	վունք	նե	րը:	
Օ	րի	նակ՝	 ԲԱՆԱԿԻ ՈՒ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ԱՆԳԱՄ ՈՒ ՈՉ ՄԻ 
ՊԱՅՄԱՆՈՎ ՉՊԻՏԻ ՀԱԿԱՍԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻՆ 
ՈՒ ՉՊԻՏԻ ԿՐՃԱՏԵՆ ԶԻՆԾԱՌԱՅՈՂԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ, 
ԻՍԿ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԻ ՈՒ ՄՆԱՑԱԾ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ 
ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ՈՉ ՄԻ ՊԱՅՄԱՆՈՎ ՉՊԻՏԻ 
ՆԵՂԱՑՆԵՆ ՍՐԱՆՑ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ:

Բա	ցի	 սրանք,	 օ	րեն	քի	ա	ռաջ	 բո	լո	րի	 հա	վա	սա	րութ	յան	 նոր	մը	պա-
հան	ջում	 ա,	 որ	 բա նակն իր ա ռան ձին զին վո րա կան ոս տի կա-
նութ յունն ու դա տա րա նը	 ՉՈՒՆԵՆԱ,	 ՈՒ	 ԹԵ´	 ԲԱՆԱԿՈՒՄ,	 ԹԵ´	
ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ	 ՉԼԻՆԵՆ	 «ՍԵՓԱԿԱՆ	 ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ	
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ»	 ՊԵՍ	 ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ:	 Սա	 նշա	նա	կում	
ա,	 որ	 ԴԱՏԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	 ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ	 ՊԻՏԻ	 ԲՈԼՈՐԻ	 ՀԱՄԱՐ	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ՈՒ	ՊԱՐՏԱԴԻՐ	ըլ	նի:

Ե թե Հ յու մի երկ րորդ նոր մի ա սած օ րեն քը (տես հե տո) մեր օ րե-
րի Ա րեվմտ յան Եվ րո պա յում, Անգ լիա յում կամ ԱՄՆ-ում կի րառ վող 
հռո մեա կան ի րա վուն քի թե զե րի պես պար տա դիր գոր ծող թե զե րի 
մի ամ բող ջութ յուն ըլ նի (դրանց մի ջի «սո ցիա լիզ մը» ու րիշ ան բա րո 
դրույթ նե րը հա նած ՈՒ ԳՐՎԱԾ Հ յու մի նոր մե րի ո գով), ու իշ խա նութ-
յունն էլ բա ժան ված ըլ նի ե րեք ան կախ մա սի` դա տա կան, օ րենս-
դիր ու գոր ծա դիր, ընդ ո րում` իշ խա նութ յան մար մին ներն էլ լրի´վ  
ըլ նեն ընտ րո վի (ՎԵՐԻՑ ՎԱՐ ՈՒ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՑՈՒՑԱԿԱՅԻՆ 
ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ) ու բա ցի սա, գոր ծա դիր իշ խա-
նութ յան ա մեն մի պաշ տոն յան ու հիմ նար կը (օ րի նակ, նա խա-
րա րութ յու նը կամ վար չութ յու նը) ՏԱՐԵԿԱ´Ն ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԸԼՆԻ 
(ԱՆԿԱԽ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԱՌԱՋ), ՈՒ ՀՍԿԵԼԻ ՈՒ ՊԱՏԺԵԼԻ ԸԼՆԻ, ու 
համ էլ ըլ նի տնտե սա կան օ րեն քով պաշտ պան ված ա զատ մրցութ-
յուն, խոս քի, մա մու լի ու ին ֆոր մա ցիա ստա նա լու օ րեն քով պաշտ-
պան ված ու ան պայ ման գոր ծող ա զա տութ յուն, էդ ժա մա նակ, ու 
մե նակ էդ ժա մա նակ, է ղած հա սա րա կար գը կըլ նի ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ:
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Ո՞ր	մի	հա	յը	կա	սի,	որ	մեր	ու	զա	ծը	հենց	է´ս	կար	գը	չի,	հենց	բա	րո	յա-
կա´րգը	չի:	

Հա յաս տա նի հա սա րա կար գը հաս տա տող մեր վեր ջին ե րեք սահ-
մա նադ րութ յան մե ջը լի քը հա կա սութ յուն կա, ու էդ հա կա սութ յուն-
նե րը թույլ են տա լի, որ կա ռա վա րութ յու նը զավ թի ողջ իշ խա նութ-
յու նը, հեչ ա նի ան հա տի հիմ նա կան հա մար յա բո լո´ր  ի րա վունք-
նե րը, խլի ու զածդ ան հա տի մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը (դա 
մեկ-մեկ նույ նիսկ հայ տա րա րե լով «պե տութ յան գե րա կա շահ»), ու 
ի րա հար կա յին, մաք սա յին ու կո մու նալ տա րիֆ նե րով ուղ ղա կի ու 
բա ցա հայտ ու պե տա կան մա կար դա կով լկտի-լկտի թա լա նի ի րա 
սե փա կան ժո ղովր դին:	

Հա յաս տա նի է սօր վա սահ մա նադ րութ յու նը ոչ մի ան գամ դե մոկ-
րա տա կան ու ի հար կե` բա րո յա կան չի, ու սրա հաս տա տած քա ղա-
քա կան կար գը բա րո յա կարգ չի:	

Սահ մա նադ րութ յու նը է´ն քա ղա քա ցիա կան պայ մա նա գիրն ա, 
ին չով ժո ղովր դի մե ծա մաս նութ յու նը ի րա եր կի րը կա ռա վա րող 
վճա րո վի «ծա ռա ներ» ա վար ձում, ճիշտ ա, մի քիչ տա րօ րի նակ ձե-
վով, ընտ րե լով,	ու իբր՝ մե ծա մաս նութ յան կամ քով: 

Ոնց որ աս վեց, սահ մա նադ րութ յու նը է´ն ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐՆ Ա, ին չին հա մա ձայն ա տվյալ երկ րի քա ղա քա ցի-
նե րի մե ծա մաս նութ յու նը, ու ինչն էդ մե ծա մաս նութ յու նը պար տա-
դիր ա հա մա րում էդ երկ րի բո լո´ր- բո լո´ր քա ղա քա ցի նե րի հա մար, 
ան կախ դրանց պաշ տոն նե րից:
Բայց	ո՞վ	ա	տե	սե,	որ	մե	կի	հետ	պայ	մա	նը	նե´նց	կա	պես,	ինչն	էդ	մե-
կին	թույլ	տա,	որ	ԷԴ	ՄԵԿՆ	ա	նի	ա մե´ն -ա մե´ն  ին	չը,	քեզ	էլ	զրկի	ի	րան	
հսկե	լու	 ի	րա	վուն	քից	 է´լ,	 հաշ	վետ	վութ	յուն	պա	հան	ջե	լու	 ի	րա	վուն	քից	
է´լ,	պայ	մա	նա	գի	րը	խզե	լու	ի	րա	վուն	քից	է´լ,	ի	րան	(օ	րեն	քով)	պատ	ժե	լու	
ի	րա	վուն	քից	է´լ:	

2. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀՅՈՒՄԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

Մեր	է	սօր	վա	ողջ	քա	ղա	քակր	թութ	յու	նը,	քիչ`	թե	 շատ,	հիմն	ված	ա	
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	հե	տեվ	յալ	ե	րեք	ՆՈՐՄԻ		վրա:

1. ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՐԱ 
ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԸ (բա ցի մե նակ ու մե նակ հա ջորդ կե-
տով (այ սինքն՝ պառ լա մեն տի ըն դու նած օ րեն քով) ո րոշ վող ԹԵԹԵՎ 
հար կե րը): Սա, ան կաս կած, նշա նա կում ա, որ ՈՉ ՄԵԿԸ, ՈՉ ԷԼ 
ՆՈՒՅՆԻՍԿ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (պե տե րի խում բը), ի րա վունք չու նի խլի 
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ա մե´ն մի է´ն տե սակ քա ղա քա ցու ան հա տա կան ու նեց ված քը, ով 
հան ցա գործ չի, ի րա վունք չու նի նույ նիսկ «պե տութ յան գե րա կա շա-
հի» պատր վա կով, ինչն ակն հայտ հա կա սում ա էս նոր մին: 

Սա նշա նա կում ա, որ ան հա տա կան ու նեց ված քի տե րը կա րա 
ի րա սե փա կա նութ յու նը տնօ րի նի ի րա ու զած ձե վով, նվի րի կամ 
կտա կի ի րա ու զած մար դուն, ու նույ նիսկ վա ռի (թե որ հար կե րը 
մու ծել ա):

2. Ան հա տա կան ու նեց ված քը սրա տի րոջ ու զած ձե վով ու րիշ-
նե րի հետ պար տա դիր գոր ծող բա րո յա կան (օ րի նա կան) պայ մա նով 
տնօ րի նե լու նոր մը: Այ սինքն՝ հան րութ յան ան դամ նե րի (մարդ կանց) 
հա րա բե րութ յուն նե րը պար տա դիր գոր ծող ու ան փո փոխ պայ ման-
նե րով (այ սինքն՝ ան փո փոխ ու պար տա դիր գոր ծող օ րենք նե րով, ու 
ոչ թե մա հա կով կամ թնդա նո թով) վա րե լու նոր մը, են թադ րե լով, որ 
ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՋ ԲՈԼՈՐ ԷԼ ՀԱՎԱՍԱՐ ԵՆ: 

3. ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԱԶԱՏ ՄՐՑՈՒԹՅԱՆ (այ սինքն՝ ինչ որ ի մաս-
տով նո րից օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա րութ յան) նոր մը, որ պես 
սո ցիա լա կան ար դա րութ յուն հաս տա տե լու ու նյու թա կան ու հո գե-
վոր բա րիք ներն ար դար բաշ խե լու միակ ու ան հա տից կամ ան հատ-
նե րի կազ մա կերպ ված խմբից ան կախ մի ջո ցը, ու համ էլ որ պես 
նոր տեխ նո լո գիա ու առ հա սա րակ` նոր բան հայտ նա գոր ծե լու ա մե-
նա բե ղուն մի ջո ցը:

Ս	րա	հա	մար	էլ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	
ԱՌԱՋԻՆ	ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԸ	ՀԵՆՑ	ՍՐԱ´ՆՔ	ՊԻՏԻ	ԸԼՆԵՆ,	ո	րով	հե	տեվ	
մե	նակ	 սրա´նք		 ու	 սրանք	 ի	րա	գոր	ծող	 սահ	մա	նադ	րա	կան,	 քրեա	կան	
ու	քա	ղա	քա	ցիա	կան	օ	րենք	ներն	են,	որ	կա	րան	սրա	նով	ղե	կա	վար	վող	
երկ	րում	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	հաս	տա	տեն:	
Ցան	կա	ցած	բա	րո	յա	կան	սահ	մա	նադ	րութ	յան	նպա	տա	կը	պի	տի	ըլ-
նի	Հ	յու	մի	էս	ե	րեք	նոր	մը	երկ	րում	ի	րա	գոր	ծե	լը,	ու	հենց	էս	նոր	մե	րով	էլ	
պի	տի	հաս	տատ	վի	լի	բեր	թար	կոչ	ված	բա	րո	յա	կար	գը:	Լի	բեր	թար	բա-
րո	յա	կարգն	է	ղել	ա	մարդ	կութ	յան	վա	ղե	մի	ե	րա	զան	քը:	

Տն տե սա գի տա կան ու ի րա վա գի տա կան վեր լու ծութ յունն ու 
մարդ կութ յան փոր ձը ցույց են տա լի, որ հա սա րա կութ յան մեջն ինչ-
քան էս նոր մերն ա վե լի լրիվ ի րա գործ վեն, էն քան էդ հա սա րա կութ-
յան ան դամ ան հա տի ա զա տութ յուն ներն ու բա րե կե ցութ յու նը շատ 
կըլ նի, ու հո գե վոր ու նյու թա կան բա րիք նե րի ար տադ րութ յունն էլ 
կըլ նի հնա րա վոր ա մե նա շա տը:	
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Բայց	էս	նոր	մերն	ի	րա	գոր	ծե	լը	չա	փա	զանց	դժվար	բան	ա,	ու	սրանք	
ոչ	մի	երկ	րում	ոչ	մի	ան	գամ	լրիվ	չեն	ի	րա	գործ	վե:	Ա	մե	նա	շա	տը	սրանք	
ի	րա	գործ	վել	 են	 18-19-րդ	 դա	րե	րի	 Անգ	լիա	յում,	 ու	 մեկ	 էլ`	 ԱՄՆ-ում,	
ան	կա	խութ	յան	 դեկ	լա	րա	ցիան	 ըն	դու	նե	լուց	 հե	տո,	 ԲԱՅՑ	 ՄԵՆԱԿ	
ՄԻ	 ԿԱՐՃ	ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ,	 ՄԵՆԱԿ	ՄԻ	 ՔԱՆԻ	 ՏԱՍՆԱՄՅԱԿ,	 ԷՆ	 ԷԼ`	
ԿԻՍԱՏ-ՊՌԱՏ:	
Հե	տո	սկսվե	ցին	սո	ցիա	լիս	տա	կան	ու	նա	ցիս	տա	կան	հա	մա	ճա	րակ-
նե	րը,	ու	էս	նոր	մե	րի	մի	մասն	ար	դեն	կի	րա	ռող	բո	լոր	երկր	ներն	էլ	քիչ-
քիչ	հրա	ժար	վան	կամ	հրա	ժար	վում	են	սրան	ցից,	ու	էդ	երկր	նե	րը	կա-
մաց-կա	մաց	դառ	նում	են	մի	կենտ	րո	նից	ղե	կա	վար	վող	տնտե	սութ	յան	
կողմ	նա	կից,	այ	սինքն՝	սո	ցիա	լիզ	մի	մի	ո	րե	վէ	տե	սա	կի	կողմ	նա	կից:	
Է	սօր	վա	Եվ	րո	պան	(Անգ	լիան	էլ	հե	տը),	ոնց	որ	աս	վեց,	ըստ	էութ	յան,	
սո	ցիա	լիս	տա	կան	ա,	իսկ	ԱՄՆ-ը	բռնել	ա	սո	ցիա	լիզ	մի	ճամ	փեն	(ե	րե	վի	
Ֆ	րանկ	լին	Ռուզ	վել	տի	թե	թեվ	ձեռ	քով,	այ	սինքն՝	1936-ից):

3. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ

Նախ	տես	նենք,	թե	ի՞նչ	ա	ան	հա	տա	կան	կամ	մաս	նա	վոր	սե	փա	կա-
նութ	յու	նը,	ո	րով	հե	տեվ	մար	դիկ	սա	շատ	ան	գամ	սխալ	են	հաս	կա	նում:	
(Ն	կա	րագ	րութ	յունս	եր	կար	ա,	ին	չի	հա	մար	նե	րո	ղութ	յուն	եմ	խնդրում,	
բայց	ա	վե	լի	կար	ճը	չկա	րե	ցա	ա	նեմ):

Ան հա տա կան (several, private, մաս նա վոր) ու նեց վածք (սե փա-
կա նութ յուն) ա սե լով` պի տի հաս կա նանք ոչ թե մե նակ նյու թա կան 
ար ժեք նե րը, այ սինքն` մար դու հնա րած է´ն բա նե րը, որ շո շա փե լի 
են, նյու թա կան են, ու կա րան փո ղով ծախ վեն կամ փո խա նակ վեն, 
նվիր վեն, կտակ վեն, այ լեվ համ էլ է´ն բա նե րը, ո րոնց կա րան վնաս 
տան, ո րոնց սահ ման նե րը կա րան խախ տեն, ո րոն ցից ան հա տը 
կա րա հրա ժար վի, ո րոնք ան հա տը կա րա կա մա վոր հանձ նի ու րիշ-
նե րին (ձրի կամ աշ խա տա վար ձի դի մաց), ո րոնք ան հա տը կա րա 
կա մա վոր ոչն չաց նի, ո րոնք կա րան ան հա տից զո ռով խլեն կամ ան-
հա տին զո ռով զրկեն դրան ցից: 

Օ րի նակ, ՄԱՐԴՈՒ ԿՅԱՆՔԸ, ԺԱՄԱՆԱԿԸ, ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍՈՎՈՐԵԼՈՒ ՈՒ ՍՈՎՈՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ 
ԲՈՒԺՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԽԻՂՃԸ, 
ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ, ԿԱՐԾԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ՍՐԱՆՔ ԱՐՏԱՀԱՅՏԵԼՈՒ 
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ԿԵՆՑԱՂՆ ՈՒ ՍԱ ԿԱԶՄԱԿԵՐ ՊԵԼՈՒ ՁԵՎԵՐԸ, ՈՒ ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ` 
ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՉՎԱԾՆԵՐԸ: 
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ԷՍ ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԸ ԼՐԻՎ ԷԼ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔ 
ԵՆ, ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՍՐԱՆՔ ԷԼ ԿԱՐԱՆ ԾԱԽՎԵՆ, ՀԱՆՁՆՎԵՆ 
ՈՒՐԻՇՆԵՐԻՆ, ԽԼԵՆ ՄԱՐԴՈՒՑ ևն, ևն:

Ան	հա	տա	կան	 սե	փա	կա	նութ	յան	 վե	րի	 սահ	մա	նու	մից	 բխում	 ա,	 որ	
ցան կա ցած «կյան քա յին» վե ճը	 (այ	սինքն՝	 ոչ	 բնա	գի	տա	կան,	 ոչ	 մա-
թե	մա	տի	կա	կան,	ոչ	տրա	մա	բա	նա	կան-փի	լի	սո	փա	յա	կան,	ոչ	լեզ	վա	բա-
նա	կան	ու	էս	կար	գի	ու	րիշ	ցան	կա	ցած	վե	ճը),	ու	համ էլ` դա տա րա նով 
լուծ վող ցան կա ցած վե ճը, ան պայ ման վե րա բե րում ա ան հա տա-
կան-մաս նա վոր սե փա կա նութ յա նը:	
(Օ րի նակ՝ մար դու ար ժա նա պատ վութ յունն էլ ա ան հա տա կան ու-

նեց վածք, ու երբ մե կին ան հար կի ան պատ վում կամ զրպար տում 
են, ու րեմն վնա սում են էդ մար դու ար ժա նա պատ վութ յուն-սե փա-
կա նութ յու նը):	
Ան	հա	տա	կան	ու	նեց	վածք	ա	համ	էլ	մար	դու	սե	փա	կան	կեն	ցա	ղը,	ըն-
տա	նե	կան	կյան	քը,	սեք	սո	ւալ	կյան	քը,	ու	երբ	մե	կը	«վնա	սում»	ա	սրանք,	
ու	րեմն`	խախ	տում	ա	էդ	մար	դու	ան	հա	տա	կան	գոր	ծու	նեութ	յան	կամ	
ան	հա	տա	կան	ա	զա	տութ	յան	տի	րույ	թի	(դո	մե	նի)	սահ	ման	նե	րը:	
Առ	հա	սա	րակ,	ԷՆ	ԱՄԵՆ	ԻՆՉԸ	 (ԿԱՄ	ԱՄԵՆ	ԻՆՉԻ	ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ),	
որ	 ան	հա	տը	 կա	րա	 տնօ	րի	նի	 ի	րա	 սե	փա	կան	 հա	յե	ցո	ղութ	յու	նով,	
ԿԱՐԱ	ԾԱԽԻ	ԿԱՄ	ՆՎԻՐԻ	ԿԱՄ	ՀԱՆՁՆԻ	ՈՒՐԻՇԻՆ,	ՈՒՆԵՑՎԱԾՔ	
Ա,	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	Ա:
Օ	րի	նակ՝	երբ	մեկն	աչք	ա	քցում	ու	րի	շի	կնգան,	կամ	էլ`	ստի	պում	ա,	
որ	ու	րիշ	ներն	ապ	րեն	ու	վար	վեն	ի	րա	ու	զա	ծի	պես,	բո	լորս	էլ	մտա	ծում	
ենք,	որ	էդ	տի	րույ	թի	տե	րը	նե	ղա	նա	լու	կամ	վի	րա	վոր	վե	լու	ի	րա	վունքն	
ու	նի´,	 ու	րեմն,	 համ	էլ	 բո	ղո	քե	լու	կամ	վնա	սը	հա	տու	ցե	լու	պա	հան	ջի´	
ի	րա	վունքն	ու	նի:	
Մի	ու	րիշ	 օ	րի	նակ:	Երբ մե կը աշ խա տան քի ա ըն դուն վում, ինքն 

ի րա ա զա տութ յան ու է լի լի քը սենց բա նե րի ա հա գին մա սը կա մա-
վոր հանձ նում ա գոր ծա տո ւին, ու ինչ քան երկ րում գոր ծազր կութ-
յու նը շատ ա, էն քան ա վե լի շատ ա հանձ նում ի րա ա զա տութ յուն-
ներն ու ի րա վունք նե րը, ու էն քան ա վե լի շատ ա ճոր տա նում: Էս	
մար	դը,	ճիշ	տը	որ	ա	սենք,	ի	րա	ա	զա	տութ	յուն	ներն	ու	ի	րա	վունք	նե	րը	
ծա	խում	ա	գոր	ծա	տո	ւին:
Մի	օ	րի	նակ	էլ	բե	րեմ,	որ	ես	եմ	հո	րի	նե,	այ	սինքն՝	հնա	րո	վի	ա:
Պատ	կե	րաց	նենք,	որ	մե	կը	գնա	ցել	ա	դա	տա	վո	րի	մոտ	ու	բո	ղո	քում	
ա,	թե	է	սինչն	ի	րան	վնա	սել	ա:	Են	թադ	րենք	համ	էլ,	որ	հենց	նոր	ա	սածս	
ի	մաս	տով	ան	հա	տա	կան	սե	փա	կա	նութ	յուն	 չկա,	կամ	մե	նակ	հան	րա-
յին	սե	փա	կա	նութ	յուն	 (հա	մար	յա,	ոնց	որ	Սո	վե	տի	օ	րե	րին,	կամ	է	սօր-
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վա	Հ	յու	սի	սա	յին	Կո	րեա	յում):	Էդ	ժա	մա	նա	կը	դա	տա	վորն	էդ	մար	դուն	
ա	սե	լու	ա.	

–	Դու	ախ	մախ	բա	ներ	ես	ա	սում:	Ի՞նչ	վնա´ս,	ի՞նչ	բա´ն:	Դու	չե՞ս	հաս-
կա	նում,	որ	դու	ոչ	մի	ան	հա	տա	կան	սե	փա	կա	նութ	յուն	էլ	չու	նես:	Թե	որ	
ա	սածդ	բա	նե	րը	քո՛ւ	նը	ըլ	նեին,	բո	ղո	քե	լու	ի	րա	վունք	կու	նե	նա	յի՛ր,	բայց	
հմի	բո	ղո	քե	լու	ի	րա	վունք	չու	նես,	ո	րով	հե	տեվ	դու	ան	հա	տա	կան	ոչ	մի	
նենց	բան	չու	նես,	որ	մե	նակ	քու	նը	ըլ	նի:	Գ	նա´,	ա	մեն	ինչ	կար	գին	ա,	
ա	մեն	ինչ	ար	դար	ա,	ու	ա	մեն	ինչն	էլ	բա	րո	յա	կան	ա:

ՈՒՐԵՄՆ	 (ի´մ	 կար	ծի	քով,	 հե	տե	վե	լով	 Հ	յու	մի	 նոր	մե	րին),	 ՄԱՐԴՈՒ	
ԻՐԱՎՈՒՆՔ	ՈՒ	 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ	ԿՈՉՎԱԾ	ՆԵՐԸ,	 ԼՐԻ՛Վ	 ՈՒ	 ԱՌԱ՛ՆՑ	
ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ,	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ՈՒՆԵՑՎԱ՛ԾՔ	 ԵՆ,	 ՄԱՍՆԱՎՈՐ	
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈ՛ՒՆ	ԵՆ:	
Ս	րանց	ես	 մեկ-մեկ	ա	սում	 եմ	 «ան	տե	սա	նե	լի»	 կամ	 «ան	շո	շա	փե	լի»	
կամ	«անն	յութ	ու	նեց	վածք»,	որ	տար	բե	րեմ	նյու	թա	կան	ու	նեց	ված	քից:
	(Էս	չորս	տեր	մի	նը՝	ան հա տա կանն ու մաս նա վո րը,	ու նեց վածքն ու 

սե փա կա նութ յու նը,	ա	մեն	տեղ	նույն	ի	մաս	տով	եմ	գոր	ծա	ծում):	

4. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԸ

բ)	Երկ	րորդ	նոր	մը	նշա	նա	կում	ա,	որ	հան րութ յան բո լոր ան դամ-
ներն էլ պի տի պար տա դիր են թարկ վեն ի րա վա կար գին: Սա նշա-
նա կում ա, որ օ րի նակ` ինք նա դա տաս տա նը կամ վրի ժա ռութ յունն 
ար գել ված ա. որ ան հատ նե րի վե ճերն ի րանց ան հա տա կան սե փա-
կա նութ յան (ու նեց ված քի) վե րա բեր յալ` հարթ վում են մե նակ ու մե-
նակ օ րեն քով, ու ոչ թե բռնի ու ժով:	
Ընդ	ո	րում,	 ոնց	որ	աս	վել	ա,	 են	թադր	վում	ա,	 որ	ՕՐԵՆՔԻ	ԱՌԱՋ	
ԲՈԼՈ՛ՐՆ	ԵՆ	ՀԱՎԱՍԱՐ,	թե´	բոմ	ժը,	թե´	երկ	րի	պրե	զի	դենտն	ու	նա-
խա	րար	նե	րը,	ու	որ	ՕՐԵՆՔԸ	ՊԱՐՏԱԴԻՐ	Ա	ԳՈՐԾՈՒՄ	ՈՒ	ՀԱՄԱՐՅԱ	
ԱՆՓՈՓՈԽ	Ա:	Ու	ի	հար	կե,	որ	միշտ	կա	ան	խա	փան	գոր	ծող	ան	մե	ղութ-
յան	վար	կածն	ու	դա	տա	րա	նում	պաշտ	պան	վե	լու	ի	րա	վուն	քը	ևն:	
Այ	սինքն՝	հռո մեա կան ի րա վուն քի հիմ նա կան, անկ յու նա քա րա յին 

դրույթ ներն ա՛ն պայ ման են ան փո փոխ,	որ ան հա տը հնար ու նե նա 
ի րա գոր ծու նեութ յու նը պլա նա վո րե լու, ու որ ան հա տը կամ ան-
հատ նե րի խումբն օ րեն քի ան խա փան գոր ծու նեութ յան վրա ոչ մի 
ազ դե ցութ յուն չու նե նա ևն:
Ու	րեմն,	օ րեն քի ա ռաջ բո լոր էլ պի տի հա վա սար ըլ նեն, ու պի տի 

հա վա սար խստութ յամբ ու հա վա սար չա փով էլ պատժ վեն ՆՈՒՅՆ 
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հան ցան քի հա մար, ան կախ ի րանց դիր քից ու պաշ տո նից: Այ սինքն՝ 
օ րեն քը «կույր ա», վե րա ցա կան ա, ու բո լո´ր  են հա վա սար էս վե-
րա ցա կան օ րեն քի ա ռա ջը, երբ ու որ տեղ էլ էս օ րեն քի կա րիքն ու 
պա հանջն ա ռա ջա նան:
Ես,	 հենց	 է´ս	տե	սակ	հա	սա	րա	կար	գին	եմ	ա	սում`	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ,	
ո	րով	հե	տեվ	նախ	Հ	յու	մի	նոր	մե	րը	բա	րո	յա	կան	հիմ	նա	կան	նոր	մերն	են	
(ոնց	որ	մի	քիչ	հե	տո	կտե	նանք)	ու	հենց	սրան	ցից	են	բխում	մնա	ցած	
բո	լո´ր-	բո	լո´ր	նոր	մե	րը,	երկ	րորդն	էլ`	 սրանց	վրա	հիմն	ված	հա	սա	րա-
կար	գը,	ի	րոք	որ,	ԱՄԵՆԱԲԱՐՈՅԱԿԱՆՆ	Ա,	ԱՄԵ՛Ն	տե	սա	կե	տից):

ՄԱՍՆ 3-ՐԴ

ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ ԻՄԱՑԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 
1. ԱՊԱԳԱՅԻ ԱՆՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հա	սա	րա	կութ	յան	ու,	ա	ռա	հա	սա	րակ,	կյան	քի	ա	պա	գա	յի	գի	տա	կան	
գու	շա	կութ	յու	նը,	այ	սինքն՝	ման	րա	մասն	ու	է՛ն	տե	սակ	գու	շա	կու	թյու	նը,	
ին	չը,	 օ	րի	նակ,	ֆի	զի	կոս	ներն	են	ա	նում	 (երբ	գու	շա	կում	են	Ա	րե	վի	ու	
Լուս	նի	խա	վար	մունք	նե	րը	ևն),	ԱՆՀՆԱՐ	Ա:	
Անհ	նար	 ա`	 հենց	 սկզբուն	քով,	 ու	 ոչ	 միայն	 մարդ	կա	յին	 գի	տե-
լիք	նե	րի	 թե	րութ	յան	 կամ	 պա	կա	սի	 պատ	ճա	ռով:	 ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ	
ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	 ՀԱ	 Է՛Լ	 ԹԵՐԻ	 Ա	 ՈՒ	 ՍԽԱԼԱԿԱՆ,	 ՈՒ	 ՍԵՆՑ	 ԷԼ	
ԿՄՆԱ,	ո	րով	հե	տեվ	մար	դու	ա	րած	եզ	րա	կա	ցութ	յուն	նե	րը	հա	էլ	մաս-
նա	վորն	ընդ	հան	րաց	նե	լով	ու	սրանք	ընդ	հա	նու	րի	վրա	տա	րա	ծե	լով	են	
(ին	դուկ	ցիա	յով	են):	Էս	անհ	նա	րի	նութ	յան	պատ	ճառն	է՛ն	հան	գա	մանքն	
ա,	որ	ՄԱՍԻ	ՎԱՐՔԻՑ	ԱՐԱԾ	ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ԱՄԲՈՂՋԻ	ՎՐԱ	
ՏԱՐԱԾԵԼԸ	ՀԱ	Է՛Լ	ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ	Ա:
Երբ	 ֆի	զի	կոսն	 ու	զում	 ա	 ի	րա	 հե	տա	զո	տե	լիք	 մարմ	նի	 կամ	 մար-
մին	նե	րի	հա	մախմ	բի	ա	պա	գան	գու	շա	կի,	պի	տի	նախ	մի	ընդ	հա	նուր	
օ	րենք	ու	նե	նա,	ին	չը	մո	դե	լա	վոր	ված	ըլ	նի	մի	կամ	մի	քա	նի	դի	ֆե	րեն-
ցիալ	հա	վա	սա	րու	մով	(օ	րի	նակ՝	Ն	յու	տո	նի	օ	րենք	նե	րի	կամ	Շ	րե	դին	գե-
րի	հա	վա	սար	ման	պես):	Բայց	մե	նակ	սրանք	հե	րիք	չեն:	Ս	րանց	հետ	
ֆի	զի	կո	սը	պի	տի	ու	նե	նա	համ	էլ	էդ	հա	մախմ	բի	սկզբնա	կան	վի	ճա	կը,	
սկզբնա	կան	 վի	ճա	կի	տվյալ	նե	րը,	 օ	րի	նակ՝	 մար	մին	նե	րի	 սկզբնա	կան	
դիր	քերն	ու	սկզբնա	կան	ա	րա	գութ	յուն	նե	րը:
«Կ	յան	քի	խնդիր	նե	րը»	լու	ծե	լուց	հա	սա	րա	կա	գե	տը	սրանց	պես	հա-
վա	սա	րում	 չու	նի	ա՛ռ	հա	սա	րակ:	 Բայց	 թե	 որ	 ու	նե	նար	 էլ,	 մեկ	ա,	 չէր	
ու	նե	նա	ի	րա	հե	տա	զո	տե	լիք	հա	մա	կար	գի	սկզբնա	կան	վի	ճա	կի	տվյալ-
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նե	րը,	այ	սինքն՝	չէր	ու	նե	նա	Ֆ	րիդ	րիխ	Ավ	գուստ	Հա	յե	կի	ա	սած	ՏԵՂԻ	
ՈՒ	ՊԱՀԻ	ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ:
Նույ	նիսկ	բիզ	նես	մե	նը,	բա	ցի	ա	ռողջ	բա	նա	կա	նութ	յու	նով	 (ֆահ	մով,	
քցել-բռնե	լով)	ա	րած	տնտե	սա	կան	մո	տա	վոր	«հաշ	վար	կը»,	պի	տի	լի	քը	
ու	րիշ	բան	հաշ	վի	առ	նի:	Պի	տի	ի	մա	նա	է´ն		երկ	րի	է´ն	մա	սի	(կամ	թա	ղի,	
կամ	փո	ղո	ցի)	մարդ	կանց	պա	հանջ	ներն	ու	բնա	վո	րութ	յու	նը,	որ	տեղ	որ	
ի´նքն		ա	աշ	խա	տում,	պի	տի	ի	մա	նա	էդ	երկ	րի	գրած	ու	չգրած	օ	րենք-
նե	րը,	 պի	տի	 ի	մա	նա	 տե	ղի	 չի	նով	նիկ	նե	րին	 ու	 կապ	 ու	նե	նա	 սրանց	
հետ,	պի	տի	ի	մա	նա	սրանց	տրվող	կա	շառ	քի	չա	փերն	ու	ձե	վե	րը,	պի	տի	
«մար	կե	տինգ	ա	նի»	ևն,	ևն,	ևն:	
Ֆ	րիդ	րիխ	Ավ	գուստ	ֆոն	Հա	յե	կը	հենց	սրա՛նց	պես	բա	նե	րին	ա	ա	սում	
ՏԵՂԻ	ՈՒ	ՊԱՀԻ	ՏՎՅԱԼՆԵՐ:	Ու	հենց տե ղի ու պա հի տվյալ ներն են 
տվյալ ան հա տին ա ռա վե լութ յուն տա լի ի րա մրցա կից նե րի հա մե-
մատ:	
ԷՍ	ՏՎԱԼՆԵՐՆ	ՈՒ	ՍՐԱՆՑ	ԻՄԱ	ՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ԵԶԱԿԻ	ԵՆ,	ԹԱՔՈՒՆ	
ԵՆ	 ՈՒ	 ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ	 ԵՆ,	 ու	 հենց	 սրա՛նք	 պի	տի	 ըլ	նեին	 ա	պա	գան	
մա	թե	մա	տի	կա	յի	 դի	ֆե	րեն	ցիալ	 հա	վա	սա	րում	նե	րով	 ո	րո	շե	լու	 «	Կո	շու	
խնդրի»	սկզբնա	կան	պայ	ման	նե	րը:	Ակն	հայտ	չի՞,	որ	սրանք	մի´շտ  են 
ե	զա	կի,	մի´շտ  են թա	քուն	ու	մի´շտ  են	փո	փո	խա	կան,	ու	րեմն,	համ	էլ	
մի´շտ  են	(գո	նե	ի	րանց	մի	մա	սով)	ան	հայտ:	Ս	րա	հա	մար	էլ	ԱՊԱԳԱՅԻ	
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ	ԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ	ԱՆՀՆԱՐ	Ա:	
Մեկ-մեկ	էլ	ա	սում	են,	թե	մա	թե	մա	տի	կա	կան	մե	թոդ	նե	րով	հնա	րա-
վոր	ա	ա	պա	գա	յի	ստա	տիս	տիկ	(վի	ճա	կագ	րա	կան,	հա	վա	նա	կան)	նկա-
րագ	րութ	յու	նը:	 Բայց	ախր	խո	շոր	 բիզ	նեսն	 ու	 մի	 երկ	րի	տնտե	սութ-
յու	նը	ստո	խաս	տիկ	հա	մա	կարգ	են	 (այ	սինքն՝	այ	լան	դակ	բարդ	են	ու	
մարդ	կա	յին	ի	մա	ցութ	յու	նից	վեր	են,	համ	էլ	հենց	սրանց	ա	պա	գան	չի-
մա	նա	լու	ի	մաս	տով),	իսկ	սրանց	ա	պա	գա	յի	ի	մա	ցութ	յու	նը	սկզբուն	քո՛վ	
ա	անհ	նար:	Համ	էլ,	էդ	ո՞վ	ա	սեց,	որ	ֆի	զի	կա	յում	հա	ջող	գոր	ծող	ստա-
տիս	տի	կա	յի	օ	րենք	ներն	ու	բաշ	խում	նե	րը	հա	սա	րա	կութ	յան	մեջ	էլ	են	
գոր	ծում:	
Մեր	ու	նե	ցած	օ	րենք	նե	րը,	ա	մե	նա	շա	տը,	հա	սա	րա	կութ	յան	բա	րո	յա-
կան	ու	ի	րա	վա	կան	նոր	մերն	են,	բայց	հա	սա	րա	կութ	յան	ան	դամ	նե	րի	
հա	մա	կե	ցութ	յան	 բո	լոր	 նոր	մերն	 էլ`	 պայ	մա	նա	կան	 են	 (conventional	
են),	ու	շատ	ու	շատ	ա	վե	լի	բարդ	ու	փո	փո	խա	կան	են:	Մին	չեվ	հի	մա	
հլը	 ոչ	 մե	կը	 չի	 կա	րա	ցե	 էս	 նոր	մե	րը	 մո	դե	լա	վո	րի	 մա	թե	մա	տի	կա	կան	
դի	ֆե	րեն	ցիալ	 հա	վա	սա	րում	նե	րով,	 ու	 էն	 բա	նե	րը,	 ին	չը	 որ	ա	նում	են	
«ֆի	նան	սա	կան	 կամ	 ակ	տո	ւա	րա	կան	 մա	թե	մա	տի	կա	յի	 մե	թոդ	նե	րով,	
ուղ	ղա	կի	ա	նըն	դու	նե	լի	են	բնա	գի	տութ	յան	հիմ	նա	կան	սկզբունք	նե	րի	
տե	սանկ	յու	նից:	
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Էս	ի	մաս	տով,	«մակ	րոէ	կո	նո	մի	կա»	կոչ	վա	ծի	մա	թե	մա	տի	կա	կան	բո-
լո´ր	մե	թոդ	ներն	էլ	ա	նըն	դու	նե	լի	են,	ու	վեր	ջին	հար	յու	րամ	յա	կի	փորձն	
էլ	ցույց	ա	տա	լի,	որ	սրանց	ոչ	մի	գու	շա	կութ	յունն	էլ	չի	ի	րա	կա	նա	նում:	
Կո	պիտ	 ա	սած՝	 մա	թե	մա	տի	կա	կան	 մակ	րոէ	կո	նո	մի	կա	յի	 գու	շա	կութ-
յուն	ներն	 ու	 ա	պա	գա	յի	 տնտե	սա	կան	 ծրագ	րե	րը	 պսեվ	դո	գի	տա	կան	
շառ	լա	տա	նութ	յուն	 են,	 չնա	յած	 ըն	դուն	ված	 են	 ու	 մո	դա	 են	 ողջ	 աշ-
խար	հում,	հա	կա	ռակ	տնտե	սա	գետ	նե	րի	ավստ	րիա	կան	դպրո	ցի	բո	լոր	
ա	ռար	կութ	յուն	նե	րին	ու	զգու	շա	ցում	նե	րին:
Ու	մենք	նույ	նիսկ	չգի	դենք	էլ,	թե	հա	սա	րա	կութ	յան	ըն	թաց	քը	կա	ռա-
վա	րող	(«օբ	յեկ	տիվ»)	օ	րենք	ներ	(օ	րի	նակ՝	ա	սածս	ֆի	զի	կա	յի	օ	րենք	նե-
րի	պես	օ	րենք	ներ)	կա՞ն,	թե՞	չէ:
Հե	տո,	ֆի	զի	կա	յի	օ	րենք	նե	րը	ստու	գե	լի	են,	ստու	գե	լի	են	փոր	ձո՛վ,	բայց,	
օ	րի	նակ,	Հա	յաս	տա	նի	վրա	հո	փորձ	չե՞ս	դնի,	որ	ի	մա	նաս,	թե	էդ	փոր	ձի	
հե	տե	վան	քով	Հա	յաս	տա	նը	կծաղ	կի՞,	թե՞	կկոր	ծան	վի:	Բա	որ	կոր	ծան	վե՞ց:
Այ,	հենց	էս	պատ	ճառ	նե	րով	էլ	ա պա գա յի ման րա մասն ու գի տա-

կան գու շա կութ յունն անհ նար ա, ոնց որ կյան քի´ գու շա կութ յունն ա 
անհ նար:	Նույ	նիսկ	մի	ան	հա	տը	չի	կա	րա	հենց	ի	րա´	հա	ջորդ`	ըն	դա	մե-
նը	մի	օր	վա	ա	պա	գան	ման	րա	մասն	գու	շա	կի:
Է	լի	շեշ	տեմ,	որ,	խիստ	զար	մա	նա	լի	ա	ու	ող	բեր	գա	կան,	որ	մակ	րոէ-
կո	նո	մի	կան	 (է	սօր	վա	 աշ	խար	հում)	 իբր	 հենց	 սենց	 գու	շա	կութ	յուն	 ա	
ա	նում,	 ու	 հա	մո	զել	ա	 բո	լո	րին,	 կամ	 հա	մար	յա	 բո	լո	րին,	 ու	 նույ	նիսկ	
խո	շոր	ան	հատ	բիզ	նես	մեն	նե	րին,	թե	 իբր	 ին	քը	 կա	րում	ա	ա	պա	գան	
մա	թե	մա	տի	կա	յով	 գու	շա	կի:	 Քաղ	գոր	ծիչ	նե	րին	 ու	պե	տե	րի	խմբին	 էս	
մակ	րոէ	կո	նո	մի	կա	կան	շառ	լա	տա	նութ	յու	նը	շա´տ		ա	ձեռ	տա	լի:	

2. ՕՐԵՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐԸ, ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Առ	հա	սա	րակ,	 ԹԵ	 ՈՐ	 ՉԸԼՆԻ	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ,	 ՉԻ	 ԸԼՆԻ	 ՀԱՄ	 ԷԼ	 ՄԱՐԴԿՈՒԹՅՈՒՆԸ,	 ՈՒ	
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ	ՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	ԿԴԱՌՆԱ	ԳԱԶԱՆՆԵՐԻ	ՈՀՄԱԿ:							
Անգ	լիա	ցի	նշա	նա	վոր	մտա	ծող	Ջոն	Լո	կը,	Հ	յու	մից	էլ	ա	ռաջ,	ա	սել	ա.	

«Չ կա ան հա տա կան ու նեց վածք, չկա, ու րեմն, ար դա րութ յուն»,	 ու	
սա	ի	հար	կե	ճիշտ	ա:	
Ու	րեմն.	
ԵԹԵ	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	 ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ	 ՉԸԼՆԻ,	
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ	 ԿՎԵՐԱԾ	ՎԻ	 ԱՆԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ,	 ա	վե	լի	 ճիշտ`	
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ	 ԳԱՂԱՓԱՐՆ	 ԱՌՀԱՍԱՐԱԿ	 ԿՎԵՐԱՆԱ,	 ՈՒ	 ԱՄԵՆ	
ԻՆՉ	ԿՈՐՈՇՎԻ	ՄԵՆԱԿ	ՈՒԺՈՎ:	
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«Ար դար ու ճիշտ կըլ նի» մե նակ ու ժե ղը, իսկ թույ լը հա է՛լ ա նար-
դար ու սխալ կըլ նի: Այ սինքն՝ թե որ մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը 
չըլ նի, «ՕՐԵՆՔԻ» ԱՂԲՅՈՒՐԸ ԿԸԼՆԻ ՄԵՆԱԿ ՈՒԺԸ, ու հա սա րա-
կութ յու նը կդառ նա ոհ մակ, ու էդ «օ րենքն» էլ կըլ նի ջունգ լու օ րեն-
քից ա վե լի վա տը:	
Խի՞:	Ո	րով	հե	տեվ	ար դա րութ յան մա սին վե ճերն էլ են վե րա բե րում 

ան հա տա կան սե փա կա նութ յա նը, իսկ թե որ էս վեր ջի նը չէ ղավ, էլ 
ին չի՞ց վի ճեն:
ԵԹԵ	ՉԿԱ	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	ՈՒՆԵՑՎԱԾՔ,	ՉԿԱ	ՀԱՄ	
ԷԼ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:	
Խի՞:	Ո րով հե տեվ բա րո յա կա նութ յան մա սին վե ճերն էլ են վե րա-

բե րում ան հա տա կան սե փա կա նութ յա նը, իսկ թե որ էս վեր ջի նը չէ-
ղավ, էլ ին չի՞ց վի ճեն:
Բայց.	
ԵԹԵ	 ՉԿԱ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ,	 ՈՒՐԵՄՆ	 ՉԻ	 ԼԻՆԻ	 ՀԱՄ	 ԷԼ	
ՕՐԵՆՔԻ	ԿԱՐԻՔԸ,	ՈՒ	ԱՄԵՆ	ԻՆՉ	ՈՒԺՆ	Ա	ՈՐՈՇԵԼՈՒ:	

( Պե տութ յուն նե րի մա կար դա կով էս «ու ժի ի րա վունքն» է սօր 
փաստ ա, ո րով հե տեվ «մի ջազ գա յին ի րա վունք» կոչ վա ծը շատ ա 
հե ռու հռո մեա կան ի րա վուն քից, ու հե ռու ա հենց է՛ն պատ ճա ռով, 
որ էս «մի ջազ գա յին ի րա վունք» աս վա ծը ոչ մի ան գամ հստակ չի 
սահ մա նում, թե ի՛նչ բան ա պե տութ յան է՛ն «մաս նա վոր» սե փա կա-
նութ յու նը, ին չի նկատ մամբ ու րիշ պե տութ յուն նե րը չպի տի ոտնձ-
գութ յան ի րա վունքն ու նե նան):
Կն	շա	նա	կի.	
ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ	 ՕՐԵՆՔԻ	 ԱՂԲՅՈՒՐԸ	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	
ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	 ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՆ	 Ա,	 ՄԱՍՆԱՎՈՐ	 ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:
(Այ	նինչ	մեր	սահ	մա	նադ	րութ	յան	մե	ջը	գրած	ա,	որ	պե	տութ	յու	նը	(այ-
սինքն՝	 պե	տե	րի	 խում	բը)	 «պե	տա	կան	 գե	րա	կա	 շա	հե	րի	 հա	մար`	 ու-
զածդ	 մար	դու	ան	հա	տա	կան	 սե	փա	կա	նութ	յու	նը	խլե	լու»	 ի	րա	վունքն	
ու	նի՛:
(	Թե որ սա´ չի թա լան չի ա վա զա կի հա վա տամ քը, է՛ն ա վա զա կի, 

ով ու րիշ նե րին թա լա նում ա ի րա «գե րա կա շա հե րի հա մար», բա 
ի՞նչն ա:	 Հենց	 էս	 թա	լան	չիա	կան	 օ	րեն	քով	 էլ	 մեր	պե	տա	կան	խո	շոր	
պաշ	տոն	յա	նե	րը	 Ե	րե	վա	նի	 կենտ	րո	նում	 խեղ	ճուկ	րակ	 մարդ	կան	ցից	
խլին	էդ	մարդ	կանց	տներն	ու	ծա	խին	ու	փողն	էլ	դրին	ի	րանց	ջե	բե	րը):
Լավ	 կըլ	նի,	 որ	ար	դա	րութ	յուն	 հաս	տա	տող	 օ	րենքն	 ըլ	նի	 է՛ն	 բա	րո-
յա	կան	օ	րեն	քը,	ին	չի	միակ	ու	մշտա	կան	նպա	տա	կը	Հ	յու	մի	ա	սած	բա-
րո	յա	կան	նոր	մե	րը	հաս	տա	տելն	ա,	այ	սինքն՝	ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	հաս	տա-



163

Ի՞ՆՉ ՊԻՏԻ ԱՐՎԻ, ՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՉԿՈՐԾԱՆՎԻ

տելն	ա:	Է՛	լի	եմ	ա	սում,	սա	է	ղել	ա	ու	սա	է	սօր	է՛լ	ա	մարդ	կութ	յան	մե	ծա-
գույն	մա	սի	է	րա	զան	քը:
ԵԹԵ	 ՀԱՆԿԱՐԾ	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	 ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ	
ԼՐԻՎ	ՎԵՐԱՑՆԵՆՔ,	ԼՐԻՎ	ԿՎԵՐԱՑՆԵՆՔ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:	
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	 ՉԵՂԱՎ,	 ՉԻ	 ԸԼՆԻ	 Ո´Չ	
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ,	 ՈՉ	 Է´Լ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ:	 ԻՆՉՔԱՆ	
ՔՉԱՆՈՒՄ	Ա	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ,	ԷՆՔԱՆ	
ԷԼ	ՔՉԱՆՈՒՄ	ԵՆ	ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆ	ՈՒ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ:
Հենց	սրա՛	հա	մար	ա,	որ	Հ	յու	մի	նշած	ե	րեք	նորմն	էլ	հա	մար	վում	ա	

բա րո յա կան նորմ:
Ու	րեմն,	Հ	յու	մի	նոր	մերն	ինչ	քան	ա	վե	լի	քիչ	ի	րա	գործ	վեն,	այ	սինքն՝	
մար	դու	ան	հա	տա	կան	սե	փա	կա	նութ	յան	ի	րա	վունքն	ինչ	քան	քչաց	նեն,	
էն	քան	էլ	հա	սա	րա	կար	գը	կդառ	նա	ան	բա	րո:	
Հի	շենք,	որ	մար դու պա տի վը, ա զատ խոս քի ի րա վունքն ու մար դու 

մյուս (օ րեն քը չխախ տող) ա զա տութ յուն նե րը, սե փա կան կեն ցա ղը 
վա րե լու ձե վը, խիղ ճը, կրո նա կան հա մոզ մունք ներն ու ա թեիզ մի 
կամ թեիզ մի ի րա վունքն ու լի քը ու րիշ բան էլ սրանց հե տը` ան հա-
տա կան սե փա կա նութ յուն են:	
Այ	նինչ.
Սո	ցիա	լիս	տա	կան	պե	տութ	յուն	նե	րում	«ար	դա	րութ	յու	նը»	ո	րո	շում	ա	
կոմ	կու	սի	վեր	նա	խա	վը:	
Նա	ցիս	տա	կան	պե	տութ	յուն	նե	րում	«ար	դա	րութ	յու	նը»	ո	րո	շում	ա	նո-
րից		կու	սակ	ցութ	յու	նը	(նա	ցիո	նալ-սո	ցիա	լիս	տա	կա	նը	(sic!),	մու	սա	վա-
թա	կա	նը,	դաշ	նակ	ցա	կա	նը,	ե	րիտ	թուր	քե	րի	իթ	թի	հա	տա	կա	նը	ևն):	
Կ	րո	նա	կան	պե	տութ	յուն	նե	րում	«ար	դա	րութ	յուն»	հաս	տա	տո	ղը	տի-
րող	կրոնն	ա`	ի	րա	վեր	նա	խա	վի	հո	գե	վո	րա	կան	նե	րով:	
Ու	ան	հատ	նե	րի	վե	ճերն	ու	կոնֆ	լիկտ	ներն	էս	պե	տութ	յուն	նե	րում	մեծ	
մա	սամբ	ո	րոշ	վում	են	ոչ	թե	պար	տա	դիր	գոր	ծող	ու	ան	փո	փոխ	օ	րեն-
քով,	այլ	ազ	դե	ցիկ	չի	նով	նիկ	նե	րի	հենց	էս	«զա	կոն-պան	յատ	յա	նե	րով»,	
կապ	րիզ	նե	րով,	ու	շատ	ան	գամ`	սրանց	հե	ռա	խո	սա	յին	զան	գե	րով:
Էս	ձե	վով`	ար դա րութ յուն հաս տա տող ընդ հա նուր ու դիկ տա տոր 

օ րեն քը մաս նատ վում, բա ժան վում ա հա զա րա վոր մաս նա կի ու 
ի րա րից բա վա կան տար բեր օ րեն քի, ո րով հե տեվ էս ան գամ` քա նի 
հատ չի նով նիկ ե ղավ` էն քան հատ էլ օ րենք կըլ նի, ու օ րենքն էլ ար-
դեն վե րա ցա կան ու «կույր» չի ըլ նի:	
Այ	նինչ,	ար	դա	րութ	յուն	 հաս	տա	տող	 օ	րեն	քը	պի	տի	 հեչ	 մի	գրամ	 էլ	
կախ	ված	չըլ	նի	ան	հա	տի	կամ	ան	հատ	նե	րի	խմբի	կամ	քից	կամ	ո	րե	վէ	
խա	վի	ցան	կութ	յուն	նե	րից	ու	շա	հե	րից,	չպի տի, օ րի նակ, ա դա ման դա-
գոր ծին, օ լի գար խին ու դե պու տա տին ա վե լի շատ ի րա վունք տա, 
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իսկ ա տամ նա բույ ժին կամ տաք սիս տին` շատ ա վե լի քիչ:	
Ար	դա	րութ	յուն	հաս	տա	տող	օ	րեն	քը	պի	տի	բո	լո	րի	հա	մար	նույնն	ըլ-
նի,	ու	պի	տի	պար	տա	դիր	գոր	ծող	ու	ան	փո	փոխ	ըլ	նի,	այ	սինքն՝	պի	տի	
«կույր	ըլ	նի»,	պի տի վե րա ցա կան ըլ նի ու ար տա հայ տի բո լո րի´ (կամ 
գո նե ու առն վազն` «մե ծա մաս նութ յան») շա հե րը:

Երբ Հ յու մի նոր մե րը ոչ լրիվ են գոր ծում, էդ ժա մա նակ փոխ վում 
են` լավ ու վա տի, ար դար ու ա նար դա րի, ճիշտ ու սխա լի, ազ նիվ 
ու ա նազն վի հաս կա ցութ յուն նե րը, ու շատ ան գամ սրանք լրի՛վ են 
ի րենց  տե ղե րը փո խում: Վա տը հա մար վում ա լավ, ա նար դա րը` 
ար դար, սխա լը` ճիշտ, չա րը` բա րի, ա նազ նի վը` ազ նիվ, կա շառ քը` 
վաս տակ (ոնց որ է սօր Հա յաս տա նում են ա սում, այ սինքն՝ ա սում 
են, թե «դա տա վո րը փող ա աշ խա տում», փո խա նակ ա սեն, որ «փող 
ա շոր թում»)	ևն:
ՄԵՐ	 ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ	 ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	 ԲԵՐԱԾ	 ԱՄԵՆԱՄԵԾ	
ՎՆԱՍԸ	ՀԵՆՑ	ԷՆ	ԲԱՆՆ	Ա,	ՈՐ	ՍՐԱՆՔ	ՍՊԱՆԻՆ	Է՛Ն	ՀԱՎԱՏԸ,	ԹԵ	
ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԸ	ՀՆԱՐԱՎՈ՛Ր	Ա: Էս իշ խա նութ յուն նե րը համ էլ ան-
վա նար կին, վար կա բե կին էս կար գը՝ հայ տա րա րե լով, թե իբր է սօր-
վա կար գը կա պի տա լիս տա կան կամ դե մոկ րա տա կան ա:

3. ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՆ ՈՒ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ

ԵՐԲ	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻ	ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ	
ՉԿԱ,	ՉԿԱ	ՀԱՄ	ԷԼ	ՄՐՑՈՒԹՅՈՒ	ՆԸ,	ՈՒՐԵՄՆ,	ՉԿԱՆ	ՀԱՄ	ԷԼ	ՆՈՐ	ԲԱՆ,	
ՆՈՐ	ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐ	ՀԱՅՏՆԱԲԵՐԵԼՈՒ	ԿԱՐԻՔՆ	ՈՒ	ՊԱՀԱՆՋԸ,	
ՈՒՐԵՄՆ,	 ՉԿԱՆ	 ՀԱՄ	 ԷԼ	 ԱՌԱՋԸՆԹԱՑՆ	 ՈՒ	 ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ	
ԱՃԸ:
Ա	սածս	բա	ցատ	րե	լու	հա	մար	մի	օ	րի	նակ	բե	րեմ:	
Բ	նա	գի	տա	կան	է	վոլ	յու	ցիա	յի	տե	սութ	յան	հիմ	նա	դիր	Չարլզ	Դար	վի-
նը	 1831	թվին	 ի	րա	տե	սութ	յունն	 ստեղ	ծե	լուց	ա	ռաջ	 «	Բիգլ»	 նա	վով	
գնա	ցել	 էր	 շուր	ջերկր	յա	 ճամ	փոր	դութ	յան:	 Ճամ	փոր	դութ	յու	նը	տե	վեց	
ե	րեք	տա	րի,	ու	Դար	վինն	էդ	ճամ	փոր	դութ	յան	ըն	թաց	քում	ու	սում	նա-
սի	րեց	ի	րա	տե	սած	երկր	նե	րի	բնութ	յու	նը,	ու	մեկ-մեկ	էլ`	 մարդ	կանց,	
ին	չի	հի	ման	վրա	հե	տո	գրեց	ի	րա	«	Տե սակ նե րի ծա գու մը»	հռչա	կա	վոր	
գիր	քը:
Ա	մե	րիկ	յան	 մայր	ցա	մա	քի	 հա	րա	վում`	 Հ	րո	 Երկ	րում,	 Դար	վի	նը	տե-
սավ	մոտ	150	հո	գա	նոց	մի	ցեղ:	Էս	ցե	ղի	ան	դամ	նե	րը	հա	մար	յա	լրի՛վ	
էին	 վայ	րե	նի	 ու	 շատ	 թշվառ	 էին.	 հա	մար	յա	 միշտ	 սո	ված	 էին,	 լրիվ	
տկլոր	էին`	ա	մառ	թե	ձմեռ,	ձյուն,	ա	րեվ,	թե	անձ	րեվ,	ու	զբաղ	վում	էին	
մեծ	մա	սամբ	հա	վաք	չութ	յամբ	ու	ձկնոր	սութ	յամբ:	
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Մեր	էս	խո	սակ	ցութ	յան	հա	մար	կա	րե	վորն	է՛ն	հան	գա	մանքն	ա,	որ	
էս ցե ղի մար դիկ չէին հայտ նա գոր ծե ան հա տա կան ան ձեռնմ խե-
լի ու նեց ված քի նոր մը:	Ս	րանց	հա	մար	յա	ա	մեն	ին	չը	ՀԱՆ	ՐԱՅԻՆ	ԷՐ,	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԷՐ:	Դար	վինն	ա	սում	ա,	թե	երբ	ի	րենք	սրանց	մի	բան	
էին	նվի	րում,	օ	րի	նակ`	մի	կտոր	կար	միր	շոր,	սրանք	էտ	շո	րը	պա	տա-
ռո	տում	մաս-մաս	էին	ա	նում	ու	բա	ժա	նում	ի	րար,	որ	ա	մեն	մե	կին	էլ	մի	
բան	հաս	նի:		
Էս	 ցե	ղի	վի	ճակն	 էն	քան	թշվառ	 էր,	 որ	դա	ժան	ձմեռ	նե	րին	 սրանք	
մոր	թում	ու	խո	րո	վում	ու	տում	էին	ի	րանց	ցե	ղի	պա	ռավ	կա	նանց,	որ	
սո	վից	չմեռ	նեն:	(	Պե	ղում	նե	րով	ի	մա	ցել	են,	որ	մի	10000	ու	ա	վել	տար-
վա	մարդ	կա	յին	հան	րութ	յուն	ներն	ու	նե	ցել	են	ին	ֆան	տի	ցի	դի	ինս	տի-
տու	տը,	այ	սինքն՝	ձմե	ռը	սո	վից	չմեռ	նե	լու	հա	մար	մոր	թել	ու	կե	րել	են	
ի	րենց	ցե	ղի	մա	նուկ	նե	րին,	սկզբում	աղ	ջիկ	նե	րին,	հե	տո	նոր`	տղա	նե-
րին,	ո	րով	հե	տեվ	տղան	ա	վե	լի	«թանկ»	էր,	որ	սորդ	կդառ	նար):	
Դար	վինն	համ	էլ	ա	սում	ա,	որ	էս	հա	մայ	նա	կան	«կո	մու	նիզ	մը»,	այ-
սինքն՝	նյու	թա	կան	բա	րիք	նե	րից	օգտ	վե	լու	էս	հա	վա	սա	րութ	յու	նը	(երբ	
հա	մար	յա	ա	մեն	մի	ու	նեց	վածքն	էլ	ընդ	հա	նուր	ա),	 չի	թող	նում,	որ	էս	
ցե	ղը	նոր	տեխ	նո	լո	գիա	հայտ	նա	գոր	ծի,	զար	գա	նա	ու	դառ	նա	քա	ղա-
քա	կիրթ:	Ու	«մին չեվ էս ցե ղի մեջ չհայտն վի մի հե ղի նա կա վոր ա ռաջ-
նորդ,- ա սում ա Դար վի նը,- ու չհայտ նա գոր ծի ու սա ղին չպար տադ-
րի ան հա տա կան ան ձեռնմ խե լի ու նեց ված քի նոր մը, էս ցեղն ա ռաջ 
չի է թա ու կմնա վայ րե նա կան վի ճա կում»:	
Դար	վի	նի	ա	սած	հրոերկ	րա	ցի	նե	րից	մե	կը,	մի	ջա	հել	տղա,	պատ	մում	
ա,	թե	դա	ժան	ձմեռ	նե	րին	ի	րանց	ցե	ղի	պա	ռավ	կա	նանց	ոնց	էին	մոր-
թում	ու	խո	րո	վում	ու	ու	տում:	
(Ի	մի	ջիայ	լոց,	էս	ցե	ղի	«հայ	րե	րի	էս	ա	վան	դույ	թը»	էս	ջա	հե	լի	հա	մար	է՛լ,	
էդ	ցե	ղի	բո	լոր	ան	դամ	նե	րի	հա	մար	է՛լ,	ԼՐԻՎ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	մի	նորմ	էր):	
Հի	մի	են	թադ	րենք,	թե	էս	ցե	ղում	հայտն	վում	ա	մի	հան	ճա	րեղ	ան-
հատ,	ով	հայտ	նա	գոր	ծում	ա,	օ	րի	նակ,	հա	ցա	հա	տիկ	ցա	նե	լու	ու	մշա-
կե	լու	 տեխ	նո	լո	գիան՝	 հաս	կա	նա	լով,	 որ	 սրա	նով	 կա	զատ	վի	 ձմեռ	վա	
սո	վի	մշտա	կան	վտան	գից	ու	վա	ղա	ժամ	սո	վա	մա	հութ	յան	ահ	ու	սար-
սա	փից:	(Օ	րի	նա	կը	ռեա	լիս	տա	կան	չի,	բայց	էս	տե	սակ	մի	հայտ	նա	գոր-
ծութ	յուն	ար	վե´լ		ա	Հին	Աշ	խար	հում):
Շա	րու	նա	կենք	մեր	են	թադ	րա	կան	օ	րի	նա	կը:	Հի	մա	էս	մար	դը	կչար-
չար	վի՞	մի	ամ	բողջ	սե	զոն,	կցա	նի՞	ու	կմշա	կի՞	էդ	հա	ցա	հա	տի	կը,	թե	որ	
նա	խօ	րոք	գի	տի,	որ	երբ	բեր	քը	հա	վա	քեց,	ցե	ղի	մնա	ցած	ան	դամ	ներն	
դա	կխլեն	ի	րա	նից,	կբա	ժա	նեն	ի	րար	ու	մի	օ	րում	կու	տեն	կպրծըց	նեն	
ի	րա	կես	տար	վա	չար	չա	րան	քի	պտուղ	նե	րը:	Ի	հար	կե,	չի	չար	չար	վի	ու	
ոչ	մի	բան	էլ	չի	ա	նի:	
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Բայց	թե	որ	էս	մարդն	ի	մա	նա,	որ	ի	րա	հա	վա	քած	բերքն	ի	րա	նից	չեն	
խլի,	ո	րով	հե	տեվ	դա	ի	րա	ան	ձեռնմ	խե	լի	սե	փա	կա	նութ	յունն	ա,	ու	էդ	
բեր	քով	ին	քը	ձմե	ռը	կփրկվի	սո	վից,	կչար	չար	վի՛:	Ու	րիշ	ներն	էլ	աչք	կա-
ծեն	սրան	ու	ի	րանք	էլ	կսո	վո	րեն	էս	նոր	տեխ	նո	լո	գիան:	Ու	ի	րար	հետ	
կմրցեն,	 որ	 ա	վե	լի	 շատ	 հա	ցա	հա	տիկ	 ար	տադ	րեն,	 մա	նա	վանդ	 ե	թե	
հայտ	նա	գործ	վել	ա	համ	էլ	ա	ռեվտ	րի	ինս	տի	տու	տը,	ու	հա	ցա	հա	տի	կը	
դա	ռել	ա	համ	էլ	ա	ռեվտ	րի	ա	ռար	կա:
(Ի	մի	ջիայ	լոց,	 էս	 օ	րի	նա	կը	 ցույց	ա	տա	լի,	 որ	պրի	մի	տիվ	 հա	սա	րա-
կութ	յան	ան	դա	մը	 եր	բեք	 էլ	ա	զատ	 չի	 է	ղե.	 էդ	 են	թադ	րա	կան	 մար	դը	
ցո	րեն	ա	ճեց	նե	լու	ա	զա	տութ	յու	նը	չու	ներ):
Մի	10.000	տար	վա	ա	ռաջ	վա	մարդ	կա	յին	«հա	սա	րա	կութ	յուն	նե	րից»	
ա	մեն	մե	կը	ա	մե	նա	շա	տը	մի	50	որ	սորդ	ու	նե	նար,	թե	չէ,	ու	էդ	«հա	սա-
րա	կութ	յուն	նե	րի»	մե	ջը	 չկար	մի	ո	լորտ,	ուր	ան	հատն	ան	կա	խութ	յուն	
կամ	ա	զա	տու	թյուն	 ու	նե	նար:	Էդ պրի մի տիվ հա սա րա կութ յան ան-
դա մը, ան պայ ման ու պար տա դիր, են թար վում էր ցե ղա յին սո վո-
րութ յուն նե րին ու էդ ցե ղի բա զում թա բո ւին:	Ան	հատն	ա	զատ	չէ՛ր:
Ան	հա	տի	 ա	զա	տութ	յու	նը	 կա	 մե	նակ	 քա	ղա	քա	կիրթ	
(ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳՈՎ)	հա	սա	րա	կութ	յան	մեջ:
Ու	րեմն,	 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	 ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ	 ԱՐԴՅՈՒՆՔ	
Ա,	 ԻՍԿ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ	 ՄԵՋԸ	 ԱՆՀԱՏԻ	 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ	
ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՆ	Ա:	
Կն	շա	նա	կի՝	երբ	քիչ	թե	շատ	կա՛ն	ան	հա	տա	կան	ու	նեց	ված	քի	նորմն	
ու	Հ	յու	մի՝	սա	լրաց	նող	մյուս	էր	կու	նոր	մը,	հե	րիք	ա,	որ	էս	ցո	րեն	ցա	նե-
լու	պես	մի	սկիզբ	դրվի,	ու	սրան	կհե	տե	վեն	նոր	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	ու-
րիշ	հայտ	նա	գոր	ծութ	յուն	ներ,	օ	րի	նակ՝	կուլ	տու	րա	կան	ու	րիշ	բույ	սե	րի	
մշա	կութ	յու	նը,	ա	նաս	նա	պա	հութ	յու	նը,	ա	նի	վի	ու	բրու	տա	գոր	ծութ	յան	
տեխ	նո	լո	գիա	նե	րը,	 ձու	կը	 կամ	մի	սը	ապխ	տե	լը	 կամ	ղա	վուր	մա	դնել	
պա	հե	լը,	թոն	րի	կամ	փռի	հայտ	նա	գոր	ծութ	յու	նը	ևն,	ևն,	ևն:

4. ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ ԱՄԵՆԱԽՈՇՈՐ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ան	հա	տա	կան	 սե	փա	կա	նութ	յան	 հայտ	նա	գոր	ծութ	յու	նը	
ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ	 ՈՂՋ	 ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ	 ԳԼԽԱՎՈՐ	 ՈՒ	 ՀԻՄՆԱԿԱՆ	
ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆ	Ա:

Կար ծում եմ, որ մարդ կանց թվի էս հա րա տեվ ու ան սահ մա նա-
փակ աճն սկսվել ա հենց ան հա տա կան սե փա կա նութ յան հայտ-
նա գոր ծութ յու նից հե տո: Երբ հլը ան հա տա կան ու նեց ված քը չկար, 
բնութ յան ռե սուրս նե րի սահ մա նա փա կութ յու նը չէր թող նում, որ 
մարդ տե սա կը (homo sapiens sapiens-ը) շատ ա ճեր: 
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Ու ԵՐԲ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՐ՝ ՉԿԱՐ ՀԱՄ 
ԷԼ ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:

ԱԶԱՏ ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԻ ՀԱՅՏՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՈՒ 
ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱՃԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆ Ա,	
ու	պար	տա	դիր	չի,	որ	նոր	հայտ	նա	գոր	ծութ	յունն	էն	քան	դա	րա	կազ	միկ	
լի	նի,	ինչ	քան	հո	ղա	գոր	ծութ	յան,	ա	նաս	նա	պա	հութ	յան,	ա	նի	վի,	նետ	ու	
ա	ղե	ղի	պես	կա	րե	վո	րա	գույն	տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	հայտ	նա	գոր	ծութ	յու	նը:	
Մե	կը	գու	ցե	«հայտ	նա	գոր	ծի»,	օ	րի	նակ,	որ	ա՛յ,	էս	մի	փո	ղո	ցի	այ,	էս	
մի	անկ	յու	նում	մի	խա	նութ	դնե	լու	կա	րիք	կա	ու	էդ	խա	նու	թը	դնե	լով`	
ծա	ռա	յի	էդ	փո	ղո	ցի	բնա	կիչ	նե	րին,	ու	հեշ	տաց	նի	դրանց	գոր	ծը,	դրանց	
կյան	քը:	Մ	յու	սը	կա	րող	ա	ա	վե	լի	ո	րա	կով	ու	ա	վե	լի	է	ժան	կո	շիկ	կա	րե	լու	
տեխ	նո	լո	գիա	հայտ	նա	գոր	ծի	ու	նո	րից	օ	գուտ	տա	բո	լո	րին,	ՆՈՒՅՆԻՍԿ	
ԻՐԱՆ	ԱՆԾԱՆՈԹՆԵՐԻՆ,	էլ	չա	սած	որ	սրանք	նոր	աշ	խա	տա	տե	ղեր	էլ	
կստեղ	ծեն:
Ու	 թե	 որ	 մրցութ	յունն	 ԱԶԱՏ	 ՈՒ	 ՕՐԵՆՔՈՎ	 ԷԼ	 ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ	
ԸԼՆԻ,	մրցող	նե	րի	թի	վը	կտրուկ	կշա	տա	նա,	ապ	րանք	նե	րի	գի	նը	կդառ-
նա	նվա	զա	գույ	նը,	իսկ	ո	րա	կը`	ա	ռա	վե	լա	գույ	նը:
Ու	գոր ծազր կութ յու նը վռազ կդառ նա նվա զա գույ նը (գոր ծազր-

կութ յու նը եր բեք չի վե րա նա, ու պետք էլ չի, որ վե րա նա, թե չէ՝ 
մրցութ յուն չի ըլ նի), ու վիթ խա րի էլ մրցութ յուն կսկսվի:
Պան	դուխտ	ներն	 ու	 տա	րա	գիր	ներն	 էլ,	 տես	նե	լով,	 որ	 Հա	յաս	տա	նի	
վի	ճա	կը	լավ	ա,	քիչ-քիչ	հետ	կգան,	ու	շու	կան	կմե	ծա	նա:	Շու	կան	որ	
մե	ծա	ցավ,	գոր	ծերն	ա	վե	լի	կլա	վա	նան	ևն:	Ու	սրա	նից	կշա	հեն	ոչ	թե	
մե	նակ	 աղ	քատ	նե	րը,	 այ	լեվ	 բո	լոր	 հա	րուստ	 գոր	ծա	րար	նե	րը,	 ո	րով-
հե	տեվ	 կա	վե	լա	նա	 սպա	ռող	նե	րի	 թի	վը,	 ու	 գնո	ղութ	յու	նը	 կա	ճի,	ապ-
րանքն	էլ	կէ	ժա	նա	նա:

5. ԷՐԿՈՒ ՏԵՍԱԿ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱ

Պետությունբա	ռը	նշա	նա	կում	ա	ա	մեն	տե	սակ	է՛ն	պետերիխում
բը,	 ով	քեր	ապ	րում	 ու	աշ	խա	տում	 են	 հար	կա	տու	նե	րի,	այ	սինքն`	 ժո-
ղովր	դի	հաշ	վին	ու	իբր	ժո	ղովր	դին	ծա	ռա	յե	լու	հա	մար:	
Ու	րեմն,	պե տութ յուն	ա	սե	լով	էլ	պի	տի	հաս	կա	նանք`	պե տե րի խում-

բը,	ու	պե	տութ	յու	նը	չպի	տի	խառ	նենք	ողջ երկ րին կամ էլ ժո ղովր դին,	
ո	րով	հե	տեվ	էս	բա	նե	րը	խառ	նե	լուց՝	սխալ	բա	ներ	են	բխում:	
Առ	հա	սա	րակ`	կա	մե	նակ	էր	կու	հնա	րա	վո	րութ	յուն:	
ԿԱՄ	 ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆ	 Ա	 ԱԶԱՏ	 ԸԼՆՈՒՄ,	 ԱՅՍԻՆՔՆ`	 ԱԶԱՏ	 ԵՆ	
ԸԼՆՈՒՄ	ՊԵՏԵՐԻ	ԽՈՒՄԲՆ	ՈՒ	ՍՐԱՆՑ	ՄԵՐՁԱՎՈՐՆԵՐՆ	ՈՒ	ԸՆԿԵՐ	
ՕԼԻԳԱՐԽՆԵՐԸ,	ԿԱՄ`	ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ:	
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ԵՐՐՈՐԴ	ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ	ՈՒՂՂԱԿԻ	ՉԿԱ:
Ե՞րբ	ու	ո՞նց	ա	պե	տութ	յունն	ա	զատ	ըլ	նում,	իսկ	ժո	ղո	վու	դը`	ճորտ	ու	
ստրուկ:

Պե տութ յունն ա զատ ա ըլ նում, իսկ ժո ղո վու դը` ճորտ ու ստրուկ, 
երբ պե տե րի խում բը անհս կե լի ա ու ան պա տիժ, այ սինքն՝ անհս կե-
լի ու ան պա տիժ են մեծ ու փոքր բո լո՛ր չի նով նիկ նե րը՝ ծե րի՛ց ծեր:
Սա	էլ	էն	ժա	մա	նակ	ա	ըլ	նում,	երբ	ժո	ղովր	դի	մեծ	մա	սը	ի	րա	լիա	զո-
րութ	յուն	նե	րը,	այ	սինքն՝	 ի	րա	ան	հա	տա	կան	ան	տե	սա	նե	լի	 ի	րա	վունք-
նե	րի	 հիմ	նա	կան	 մասն	ան	հա	տույց	 հանձ	նում	ա	պե	տե	րի	խմբին	ու 
թույլ ա տա լի, որ պե տե րի խում բը կազ մա կերպ վի ընդ դեմ ժո ղովր-
դի մե ծա մաս նութ յանն ու ի րա ձե ռը պա հի բա նակն ու ու ժա յին բո-
լոր կա ռույց նե րը:

Պե տութ յու նը ա զատ ա ըլ նում մա նա վանդ է՛ն ժա մա նակ, երբ պե-
տե րի խմբին թույլ ա տրվում, որ սա բիզ նե սով զբաղ վի ու շա հած 
ե կա մու տը ծախ սի հենց պե տե րի խմբի կա րիք նե րի հա մար:

Պե տութ յունն ա զատ ա ըլ նում մա նա վանդ է՛ն ժա մա նակ, երբ պե-
տե րի խմբին թույլ ա տրվում, որ սա մի ջամ տի ան հա տի տնտե սա-
կան գոր ծե րին ու իբր ղե կա վա րի փողն ու գներն ու երկ րի տնտե-
սութ յան ըն թաց քը, ինչն անհ նար ա, ո րով հե տեվ ղե կա վա րե լու հա-
մար պի տի ա պա գան ի մա նաս, որ ա պա գա յի հա մար ծրա գիր կազ-
մես, այ նինչ ա պա գա յի ի մա ցութ յունն անհ նար ա:

Պե տութ յունն ա զատ ա ըլ նում մա նա վանդ է՛ն ժա մա նակ, երբ պե-
տե րի խմբին թույլ ա տրվում, որ սա պե տե րի ընտ րութ յունն ա նի 
մե նակ գե րա գույն պե տին հա վա տա րիմ ըլ նե լու սկզբուն քով, մա-
նա վանդ երբ պետ նշա նա կող ներն էլ հենց գե րա գույն պետն ու սրա 
են թա կա ներն են ըլ նում:
ԷՍ	 ՏԵՍԱԿ	 ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԻ	 ՄԵՋ	 Է՛Ն	 «ԵՆԹԱՊԵՏԸ»,	 ՈՎ	
ԱՆԾՊՏՈՒՆ	 ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ	 Ա	 ԻՐԱ	 ՊԵՏԻՆ,	 Ա՛ՆՊԱՅՄԱՆ	 ԶՈՒՐԿ	 Ա	
ՈՐԵՎԷ	ՍԿԶԲՈՒՆՔԻՑ		ՈՒ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:	
ՈՒՐԵՄՆ,	 ՍԵՆՑ	 ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	 ԲՈԼՈ՛Ր	 ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐՆ	
ԸՆՏՐՎՈՒՄ	ԵՆ	ԱՆԲԱՐՈՅՈՒԹՅԱՆ	ՈՒ	ԱՆՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅՆՈՒԹՅԱՆ	
ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐՈՎ՝	ԾԵՐԻՑ	ԾԵ´Ր:	

Ու սենց պե տութ յուն ներն ա նընդ հատ մի ջամ տում են թե´ ան-
հա տի տնտե սութ յան, թե´ խղճի գոր ծե րին, թե´ ի րա վունք նե րին ու 
ա զա տութ յուն նե րին: Էս մի ջամ տութ յունն էլ խիստ կրճա տում ա 
ար տադ րութ յունն ու ճոր տաց նում ու թշվա ռաց նում ա ժո ղովր դի 
մեծ մա սին:
Էս	կար	գի	պե	տութ	յուն	նե	րին	ա	սում	են	ավ տո րի տար	(սրանց	թունդ	
տե	սակ	նե	րին	էլ`տո տա լի տար)	պե	տութ	յուն	ու,	ոնց	որ	աս	վեց,	սրանց	
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պե	տե	րի	խում	բը	կազմ	ված	ա	ըլ	նում	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻՑ	
ԶՈՒՐԿ	ՈՒ	ՄԵԾ	ՄԱՍԱՄԲ	ԻՐԱՆՑ	ԳՈՐԾԻՑ	ԱՆՏԵՂՅԱԿ	ՈՒ	ՏԳԵՏ	
ՉԻՆՈՎՆԻԿՆԵՐԻՑ:

Նո րից ա սեմ, որ բա րո յա կան սկզբունք նե րից  զուրկ ըլ նե լը սենց 
երկ րի չի նով նի կի հա մար ՊԱՐՏԱԴԻՐ Ա, ո րով հե տեվ մե նակ ան բա-
րո չի նով նիկն ա, որ կույր-կույր լսում ու հնա զանդ վում ա ի րա գե-
րա դաս պե տե րին:	Բա	րո	յա	կան	ու	գի	տուն	մար	դը	սենց	պե	տութ	յան	
պե	տե	րի	շար	քը	մտնե	լու	ոչ	մի	շանս	չի	ու	նե	նում:	Եր	բե՛ք:

6. ԱՊԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՉԻՆՈՎՆԻԿՆԵՐԻ	ՏՈՏԱԼԻՏԱՐ	ԽՈՒՄԲՆ	Ա՛ՆՊԱՅՄԱՆ	Ա	ԱՊԱԿԱՆ:	
ԱՊԱԿԱՆՎԱԾ	ՉԻՆՈՎՆԻԿԻՆ	ՉԵՍ	ՀԱՂԹԻ:
Լորդ	 Աք	տո	նը,	 ով	 ան	հա	տի	 ա	զա	տութ	յան	 պաշտ	պա	նութ	յա	նը	
նվիր	ված	ա	մե	նա	լա	վա	գույն	գոր	ծե	րից	մե	կի	հե	ղի	նակն	ա	(Essayson
Liberty-ի),	ա	սում	ա.	«Իշ խա նութ յունն ա պա կա նում ա, իսկ բա ցար-
ձակ իշ խա նութ յու նը բա ցար ձակ ա ա պա կա նում»:
	Ցա	վոք`	սա,	հա	մար	յա	միշտ,	ճիշտ	ա,	թե	որ	հա	սա	րա	կար	գը	բա	րո-
յա	կարգ	չի:	Ու	ոնց	որ	Պո	պերն	ա	ա	սում.	

«Իշ խող նե րի մա կար դա կը հազ վա դեպ ա մի ջի նից բարձր է ղե, 
թե´ բա րո յա կան, թե´ մտա վոր ա ռու մով, ու շատ ան գամ էլ` մի ջի-
նից ցածր ա է ղե... ԽԵԼԱԳԱՐՈՒԹՅՈՒՆ Ա, երբ մեր քա ղա քա կան  
բո լոր ջան քե րը հիմ նում ենք է՛ն խար խուլ հույ սի վրա, թե իբր մեզ 
կհա ջող վի, որ գտնենք գե րա զանց կամ գո նե ու նակ իշ խող ներ... 
[Ու րեմն] «Ո՞Վ ԻՇԽԻ, ՈՐ ԼԱՎ ԸԼՆԻ» հար ցը պի տի փո խա րի-
նենք նոր հար ցով` «ԿԱ՞ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԸ ՆԵ´ՆՑ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐ ԿԱՐԵՆԱՆՔ ՎԱՏ 
ԿԱՄ ԱՆՃԱՐԱԿ ԻՇԽՈՂՆԵՐԻՆ ԹՈՒՅԼ ՉՏԱՆՔ, ՈՐ ԴՐԱՆՔ 
ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՇԱՏ ՎՆԱՍ ՏԱՆ ՄԵԶ...»:

7. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՔԻԱԹԸ

Տո	տա	լի	տար	պե	տութ	յու	նը	հա	է՛լ	մի	ջամ	տում	ա	ան	հատ	նե	րի	ա	մեն	
մի	գոր	ծու	նեութ	յա	նը	 (թե´	տնտե	սա	կան,	թե´	 հո	գե	վոր),	 ու	 էս	 մի	ջամ-
տութ	յունն	ար	վում	ա	(մեծ	մա	սով)	էր	կու	պատր	վա	կով`	մե կը իբր երկ-
րի պաշտ պա նութ յան ու մեկ էլ իբր թույ լե րին օգ նե լու նպա տա կով 
(այ սինքն՝ հա նուն «սո ցիա լա կան ար դա րութ յան»):
Էս	մի	ջամ	տութ	յունն	ի	րա	կա	նաց	վում	ա	հար	կե	րը,	մաք	սերն	ու	զա-
նա	զան	տա	րիֆ	նե	րը	(է	ներ	գիա	յի,	ջրի,	գա	զի	հե	ռա	խո	սի,	աղ	բա	հա	նութ-
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յան	ևն)	ա	նընդ	հատ	մե	ծաց	նե	լով,	որ	իբր	պե	տութ	յան	բյու	ջեն	շա	տա-
նա,	որ	իբր	երկ	րի	պաշտ	պա	նութ	յան	ու	թույ	լե	րին	օգ	նե	լու	կա	րիք	նե-
րը	բա	վա	րա	րեն:	Ա	ռա	ջի	նին	հա	ճախ	ա	սում	են	«բա	նա	կի	կա	րիք	ներ»,	
երկ	րոր	դին`	«սո	ցիա	լա	կան	ար	դա	րութ	յան	հաս	տա	տե	լու	կա	րիք	ներ»:
Թույ	լե	րի	կա	րիք	ներ	ա	սե	լով`	հաս	կա	նում	են	նախ`	տա	րեց	նե	րի	թո-
շակ	նե	րը,	հե	տո`	կա	րի	քա	վոր	նե	րի	ձրի	բուժ	վե	լու	ու	կրթվե	լու	խնդիր-
նե	րը:	Ժո	ղովր	դի	մեծ	մասն	էլ	միա	միտ-միա	միտ	կուլ	ա	տա	լիս	էս	էր-
կու	խայծն	էլ,	ո	րով	հե	տեվ	կա	րի	քա	վոր	նե	րին	օգ	նելն	ու	թշնա	մի	նե	րից	
պաշտ	պան	վե	լը	խիստ	մարդ	կա	յին	ա	ու	հաս	կա	նա	լի:	
Ու	ժո	ղովր	դին	էլ	դուր	ա	գա	լի,	որ	պե	տութ	յու	նը,	այ	սինքն`	պե	տե	րի	
խում	բը,	իբր	«մտա	ծում	ա	ի	րա	մա	սին»	ու	քիչ`	թե	շատ,	հո	գում	ա	ի	րա	
կա	րիք	նե	րը:	
Բայց	ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ	ՀԱ	ԷԼ	ՉԻ´	ՀԱՍԿԱՆՈՒՄ	ՈՒ	ՉԻ´	ՆԿԱՏՈՒՄ,	ՈՐ	
ՊԵՏԵՐԻ	ՏՈՏԱԼԻՏԱՐ	ԽՈՒՄԲԸ	ՈՉ	ՄԻ	ԱՆԳԱՄ	ԷԼ	«ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ	
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»	 ՉԻ	 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ,	 չնա	յած	 ժո	ղո	վուր	դը	 շատ	ան-
գամ	լավ	էլ	տե	նում	ա,	որ	պե	տե	րի	խում	բը	հա	էլ	թա	լա	նում	ա	բյու	ջեի	
մեծ	մա	սը,	ու	րեմն`	ողջ	ժո	ղովր	դին:
ԺՈՂՈՎՐԴԻ	 ՄԵԾ	 ՄԱՍԸ	 ՈՉ	 ՄԻ	 ԱՆԳԱՄ	 ԷԼ	 ՉԻ	 ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ,	
ՈՐ	 ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ	 ԾՐԱԳՐՈՎ	 ՍՏԵՂԾՎԱԾ	 «ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ	
ԱՐԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ»	ԿՈՉՎԱԾՆ	ՈՒՂՂԱԿԻ	ԱՆՀՆԱՐ	Ա,	ՈՒՐԵՄՆ,	ՀԱՄ	
ԷԼ	ԱՆԻՄԱՍՏ	ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ	Ա:	
Ի	րոք,	 «սո	ցիա	լա	կան	ար	դա	րութ	յուն»	 հաս	տա	տե	լու	 հա	մար	 հա	 էլ	
պե	տե	րի	 մի	ա	ռան	ձին	խումբ	ա	պետք	 ըլ	նում,	 օ	րի	նակ`	 սո	ցապ	 (սո-
ցիա	լա	կան	ա	պա	հո	վութ	յան)	նա	խա	րա	րութ	յուն:	Բայց ի՞նչ ե րաշ խիք 
կա, որ սո ցա պի չի նով նիկ նե րը ար դար կըլ նեն: Ո´չ մի: Ու թե որ 
սրանք նույ նիսկ ար դար էլ ըլ նեն (ին չը տո տա լի տար կամ ավ տո րի-
տար պե տութ յան մեջ անհ նար ա), սրանք ո՞նց են ո րո շե լու, թե ո՛ւմ 
ինչ քան հաս նի, ո՛ւմ ինչ քան տան, որ ար դար ըլ նի, ու կոնֆ լիկտ ներ 
չըլ նեն:
Ժո	ղո	վուր	դը	մի	ու	րիշ	բան	էլ	չի	հաս	կա	նում:	Չի	հաս	կա	նում,	որ	էն	
փո	ղը,	ին	չը	պե	տութ	յու	նը	ծախ	սում	ա	իբր	թույ	լե	րին	օգ	նե	լու,	կրթութ-
յան,	ա	ռող	ջա	պա	հութ	յան	ու	մու	նի	ցի	պալ	կա	րիք	նե	րը	հո	գա	լու	պատր-
վա	կով,	ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ	ՓՈՂԸ	ՉԻ´:	ԷՍ	ՓՈՂԸ	ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ´	ՓՈՂՆ	Ա:
Ու	 ժո	ղո	վուր	դը	 չի	 հաս	կա	նում,	 որ	 ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	 ՉԱՇԽԱՏԱԾ	
ՄԱՐԴՈՒՆ	ԵՐԲԵՔ	ԹՈՇԱԿ	ՉԻ	ՏԱԼԻ,	ԲՈՄԺԻՆ	ՄԻ	ԳՐՈՇ	ԱՆԳԱՄ	
ՉԻ	ՏԱԼԻ,	ԻՍԿ	ՁՐԻ	ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆ	ՈՒ	ԲՈՒԺՈՒՄՆ	ԷԼ	ՀԱՄԱՐՅԱ	
ԶՐՈ	ԵՆ:	
Ու	րեմն,	ա	վե	լի	 լավ	 չէր	ըլ	նի՞,	 որ	 էս	ա	մեն	ին	չը	 կազ	մա	կեր	պեին	ու	
ա	նեին	մաս	նա	վոր	մար	դիկ	ու	մաս	նա	վոր	հիմ	նարկ	նե	րը	ու	ոչ	թե	պե-
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տութ	յու	նը,	 ՈՐ	 ԻՐԱՆՑ	 ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	 ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ	
ԺԱՄԱՆԱԿՆ	ԻՄԱՆԱՅԻՆՔ,	ԹԵ	Ո՛ՒՄ	ՊԻՏԻ	ԴԱՏԻ	ՏԱՆՔ	ՈՒ	ՊԱՏԻԺ	
ՊԱՀԱՆՋԵՆՔ,	 ՈՒ	 ՀԱՄ	 ԷԼ	 ՈՐ	 ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ	 ԸԼՆԻ	 ՈՒ	 ՍՐԱՆՑԻՑ	
ԻՐԱՆՑ	ԼԱՎՆ	ՈՒ	ՎԱՏԸ	ՋՈԿՎԻ:

8. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐՆ ԵՆ ՄԵԶ ԸՆՏՐԵ,
ՈՉ ԹԵ ՀԱԿԱՌԱԿԸ

Թե	 որ	պե	տութ	յան	 էս	ար	դա	րութ	յուն	 հաս	տա	տող	խում	բը	 («թույ-
լե	րի	 կա	րիք	նե	րը	 բա	վա	րա	րող»	 սո	ցապ	 նա	խա	րա	րութ	յու	նը)	 կազմ-
ված	ըլ	նի	աշ	խար	հի	նույ	նիսկ	բո	լոր	նո	բե	լիստ	նե	րից	ու	դոկ	տոր-պրո-
ֆե	սոր	նե	րից,	ոչ	մի	ան	գամ	էլ	էն	քան	հան	ճա	րեղ	չի	ըլ	նի,	որ	ՄԵՆԱԿ 
ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՄԲ	ո	րո	շի,	թե	ի՛նչն	ա	ար	դար	ու	ի՛նչն	ա	ա	նար-
դար,	ի՛նչն	ա	բա	րի	ու	ի՛նչն	ա	չար,	ի՛նչն	ա	լավ	ու	ի՛նչն	ա	վատ,	ինչն	ա	
գե	ղե	ցիկ	ու	ինչն	ա	տգեղ	կամ	այ	լան	դակ	ևն:
Սենց	բա	նե	րը	մենք	ո	րո	շում	ենք	մե	նակ	ու	մե	նակ	բա րո յաի րա վա-

կան կա նոն նե րով,	է´ն	կա	նոն	նե	րով,	ո	րոնց	մեծ	մա	սը	հաս	տատ	վել	ա	
վեր	ջին	մի	ե	րեք-չորս	հա	զար	տար	վա	ա	վան	դույ	թով,	տրա	դի	ցիա	յով,	
իսկ	մի	քա	նիսն	էլ`	ե	րե	վի	ԷՍ	ՎԵՐՋԻՆ	10.000	ՏԱՐՈՒՄ:
ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	 ՆՈՐՄԵՐՆ	 ՍՏԵՂԾՎԵԼ	 ԵՆ	 ԻՆՔՆԻՆ,	
ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՈՎ,	ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ	ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ	ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ,	
ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ	 ԽՄԲԱՅԻՆ	 ՊԱՅՔԱՐԻ	 ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ:	 ՈՒ	
ՄԱՐԴԿՈՒԹՅԱՆ	 ՓՈՐՁԸ	 ՑՈՒՅՑ	 Ա	 ՏՎԵ,	 ՈՐ	 ԱՆՀԱՆԱՐ	 Ա,	 ՈՐ	
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ	 ԳԻՏԱԿԻՑ	 ԾՐԱԳՐՈՎ	 ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	
ՆԵ´ՆՑ	 ՆՈՐՄԵՐ	 ՍՏԵՂԾՎԵՆ,	 ՈՐ	 ԿՈՐԾԱՆԱՐԱՐ	 ՉԸԼՆԵՆ	 ԿԱՄ	
ԱՆՍՊԱՍԵԼԻ	ՈՒ	ԽԻՍՏ	ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ	ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ	ՉՈՒՆԵՆԱՆ:
(Ու	րեմն,	հենց	սրա´	հա	մար	ա,	որ	լի	բեր	թար	նե	րը,	ի	տար	բե	րութ	յուն	
է	սօր	վա	Եվ	րո	պա	յի,	ԱՄՆ-ի	ու	ու	րիշ	զար	գա	ցած	երկր	նե	րի	ծպտված	
սո	ցիա	լիստ	նե	րի	ու	զա	նա	զան	գույն	ու	ե	րան	գի	ավ	տո	րի	տա	րիստ	նե	րի	
ու	տո	տա	լի	տա	րիստ	նե	րի,	դեմ	են	օ	րի	նակ,	հո	մո	սեք	սո	ւա	լիզմն	ու	սրա	
տա	րա	տե	սակ	ներն	 ու	 առ	հա	սա	րակ`	 մարդ	կա	յին	 ծրագ	րով	 հո	րի	նած	
բա	րո	յա	կան	նոր	մե	րը	ՊԱՐՏԱԴՐԱՆՔՈՎ	օ	րի	նա	կա	նաց	նե	լուն):
ԼԻԲԵՐԹԱՐՆԵՐՆ	ԱՍՈՒՄ	ԵՆ,	ԹԵ	ՀԵՆՑ	ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	ՆՈՐՄԵ´ՐՆ	
ԵՆ	 ՄԵԶ	 ԸՆՏՐԵ,	 ՈՒ	 ՈՉ	 ԹԵ	 ՄԵ´ՆՔ	 ԵՆՔ	 ԳԻՏԱԿՑԵԼ	 ԴՐԱՆՑ	
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ	ՈՒ	ՄԵ´ՆՔ	ԵՆՔ	ԸՆՏՐԵ	ԴՐԱՆՔ:

Այ սինքն, ա սում են լի բեր թա րիստ նե րը, է´ն ժո ղո վուրդ նե րը, 
ո րոնք չեն հե տե վե ինք նին (սպոն տան) ա ռա ջա ցած (այ սինքն՝ 
ի րանց կամ կող քի ժո ղո վուրդ նե րի պա տա հա կան հայտ նա գոր ծած) 
բա րո յա կան հիմ նա կան նոր մե րին, կո րել-գնա ցել են էս աշ խար հից 
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( Դար վի նի նկա րագ րած Հ րո Երկ րի էն ցե ղի պես):	Մ	նա	ցել	 են	մե-
նակ	է՛ն	մարդ	կա	յին	հան	րութ	յուն	նե	րը,	ո	րոնք	քիչ	թե	շատ	հե	տե	վել	են	
սպոն	տան	ա	ռա	ջա	ցած	կա	րե	վոր	նոր	մե	րին:
Ա՛Յ,	ՀԵՆՑ	Է՛Ս	ԻՄԱՍՏՈՎ	ԵՆ	ՆՈՐՄԵՐԸ	ՄԵԶ	ԸՆՏՐԵ,	ՈՒ	ՈՉ	ԹԵ	
ՄԵՆՔ	ԵՆՔ	ԳԻՏԱԿՑԵԼՈՎ	ԸՆՏՐԵ	ԿԱՄ	ՍՏԵՂԾԵ	ԷԴ	ՆՈՐՄԵՐԸ:
Սո	ցիա	լիստ	նե	րը	(համ	էլ՝	նա	ցիո	նալ-սո	ցիա	լիստ	նե	րը)	ու	զա	նա	զան	
գույն	 ու	 ե	րան	գի	ավ	տո	րի	տա	րիստ	ներն	 ու	տո	տա	լի	տա	րիստ	ներն	 ոչ	
միայն	չեն	հա	վա	տում	սրան,	այ	լեվ	հենց	ի	րա´նք		են	ի	րանց	ծրագ	րե	րով	
նոր	մեր	հիմ	նում,	որ	նոր	տի	պի	(օ	րի	նակ՝	սո	վե	տա	կան	կամ	գեր	մա	նա-
կան)	մարդ	ու	նոր	տի	պի	հա	սա	րա	կութ	յուն	ստեղ	ծեն	(ոնց	որ	ու	զում	
էին	ա	նեին,	օ	րի	նակ,	ռուս	բոլ	շե	վիկ	ներն	ու	գեր	մա	նա	կան	նա	ցիստ	նե-
րը):	Բայց,	ոնց	որ	աս	վեց,	ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ	(ՈՉ	«ԲՆԱԿԱՆ»)	ՆՈՐՄԵՐԸ	
ՀԱ	 Է´Լ	 ԿՈՐԾԱՆԱՐԱՐ	 ԵՆ,	 ՈՆՑ	 ՈՐ	 20-րդ	 ԴԱՐԻ	 ՓՈՐՁԸ	 ՑՈՒՅՑ	
ՏՎԵՑ,	ՈՒ	ՀՄԻ	ԷԼ	Ա	ՑՈՒՅՑ	ՏԱԼԻ:
ԷԼԻ՛	 ԱՍԵՄ,	 ՈՐ	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	
ՆՈՐՄԵՐԻ	ԱՂԲՅՈՒՐՆ	ՈՒ	ՀԻՄՔՆ	Ա:

Է լի՛ ա սեմ, որ հենց մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը չէ ղավ, բա րո-
յա կա նութ յուն էլ չի ըլ նի, բա րո յա կան նորմ էլ չի ըլ նի, ու մարդ կա յին 
տվյալ հան րութ յու նը չի դի մա նա մյուս հան րութ յուն նե րի գո յութ յան 
խմբա յին պայ քա րին, ու կվե րա նա-կգնա:

Մաս նա վոր սե փա կա նութ յու նը մա սամբ կամ լրիվ բա ցա ռող նոր-
մե րը, այ սինքն՝ ՀՈՐԻՆՈՎԻ նոր մե րը, հա է´լ կոր ծա նա րար են է ղե, 
ոնց որ կոր ծա նա րար է ղան հրոերկ րա ցի նե րի, սպար տա ցի նե րի, 
կո մու նիստ նե րի ու նա ցիստ նե րի հո րի նած նոր մե րը:
Հ	րո	Երկ	րի	ու	Ավստ	րա	լիա	յի	բնիկ	նե	րի	օ	րի	նակ	նե	րը	ցույց	են	տա	լի,	
որ	էս	ՄԵԶ	ՍՏԵՂԾՈՂ	նոր	մե	րը	կա	րա	յին	չհայտ	նա	գործ	վեին:	
ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	 ՆՈՐՄԵՐՆ	 ԱՌԱՋԱՑԵԼ	 ԵՆ	 ԱՌԱՆՑ	
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ	 ԳԻՏԱԿԻՑ	 ԾՐԱԳՐԻ,	 ԻՆՔՆԻՆ,	 ՍՊՈՆՏԱՆ	 ՈՒ	
(ԱՆԿԱՍԿԱԾ)	ՀԱՄ	ԷԼ	ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ:
Ոնց	 որ	 աս	վեց,	 էս	 նոր	մե	րից	 հիմ	նա	կան	նե	րը	 բա րո յա կա նութ յան 
Հ	յու	մի	նոր	մերն	են,	մնա	ցած	ներն	էլ	ա	ռա	ջա	ցել	են,	որ	էս	նոր	մե	րը	հա-
ջող	գոր	ծեն	 (սրան	ցից	մի	քա	նիսն	ար	դեն	հի	շա	տա	կել	եմ`	ազն վութ-
յուն, փո խա նա կութ յուն ու ա ռեվ տուր, վստա հութ յուն, հան դուր ժո-
ղութ յուն, պայ ման-խոս տում	ևն):
Բայց	բա րո յաի րա վա կան կա նոն նե րը ո րա կա կան են, ու սրանք ոչ 

մի ան գամ չեն կա րա էն քան քա նա կա կան ըլ նեն, որ սրան ցով է ղած 
հան րա յին բա րիքն ար դար բաշ խես:	Իսկ	թե.	
ՈՒ՞Մ	 ԻՆՉՔԱՆ	 ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ	 ԲԱՐԻՔ	 ՀԱՍՆԻ,	 ՈՐ	 ԱՐԴԱՐ	 ԸԼՆԻ	
ԿԱՄ	 ԱՐԴԱՐ	 ՀԱՄԱՐՎԻ,	 ԿԱՐԱ	 ՈՐՈՇԻ	 ՄԵՆԱԿ	 ՈՒ	 ՄԵՆԱԿ	
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ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳՈՎ	 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ	 ԱԶԱՏ	 ՈՒ	 ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ	
ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆԸ,	ԱԶԱՏ	ՇՈՒԿԱՆ:
Բե	րածս	օ	րի	նակ	նե	րը	ցույց	են	տա	լի,	որ	նոր	մե	րը	կա	րա՛ն	փոխ	վեն,	
ու	ան	ճա	նա	չե	լի´	 փոխ	վեն:	 Երբ	 մարդ	 ծա	նո	թա	նում	ա,	 օ	րի	նակ,	 հին	
հա	յե	րի	 սրբա	զան	պոռն	կութ	յան	ա	մուս	նա	կան	 նոր	մի	 հետ,	 ուղ	ղա	կի	
ապ	շում	ա,	ու	հե	տո	էլ	էն	քան	ա	զզվում	էդ	նոր	մից,	որ	չի	է´լ		ու	զում	հա-
վա	տա,	որ	ի	րա	նախ	նի	ներն	էս	տե	սակ	այ	լան	դակ,	էս	տե	սակ	գար	շե	լի	
(է	սօր	վա	տե	սանկ	յու	նից)	նորմ	են	ու	նե	ցե:	

9. ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԲԱՑԱՐՁԱԿ	ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ	ՉԻ	ԷՂԵ,	ՉԿԱ	ՈՒ	ՉԻ	ԸԼՆԻ	ՈՉ	ՄԻ	ՏԵՂ,	
ՈՉ	ՄԻ	ՀԱՍԱՐԱ	ԿՈՒԹՅԱՆ	ՄԵՋ,	ՈՒ	ԼԻԲԵՐԱԼԻԶՄ-ԼԻԲԵՐԹԱՐԻԶՄԻ	
ՈՒԶԱԾԸ	ԵՐԲԵՔ	ԷԼ	ԲԱՑԱՐՁԱԿ	ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՉԻ:
Մարդ	կութ	յան	 փոր	ձի	 տրա	մա	բա	նա	կան	 վեր	լու	ծութ	յու	նը	 ցույց	 ա	
տվե,	որ	մե	նակ	ու	մե	նակ	Դեյ	վիդ	Հ	յու	մի	նոր	մե	րի	վրա	հիմն	ված	բա	րո-
յա	կարգն	ա	(«դե	մոկ	րա	տա	կան»,	իս	կա	կան	կա	պի	տա	լիս	տա	կան,	ընդ-
լայն	կար	գը,	ցրիվ	կարգն	ա),	որ	կա	րա	ա	մեն	մի	ան	հա	տին	տա	գոր-
ծու	նեութ	յան	ա	մե	նա	շատ	ան	հա	տա	կան	ա	զա	տութ	յու	նը:	 Ընդ	 ո	րում,	
ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ	ԺԱՄԱՆԱԿ	ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ,	ԻՆՉՔԱՆ	ՀՆԱՐԱՎՈՐ	
Ա,	ԱՐԴԱՐ	Ա	ԲԱՇԽՎՈՒՄ:
ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ	 ա	սե	լով՝	 տնտե	սա	գետ	նե	րը	 հաս	կա	նում	 են	
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ	ՄԵՋ	ԱՆՀԱՏԻ	ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ	ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ,	
ԷՆ	ԷԼ	ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ	ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ:	Էս	տե	սակ	ա	զա	տութ	յու	նը,	
մեծ	մա	սով,	ան	հա	տից	խլում	ա	պե	տութ	յո՛ւ	նը,	ու	մեկ	էլ`	բա	րո	յա	կար	գը	
խախ	տող	ան	հատ	նե	րը,	թա	լան	չի	 «օ	լի	գարխ	նե	րը»	 (ա	վե	լի	 ճիշտ,	 լու-
թոկ	րատ	նե	րը):	
Ու	րեմն,	հա սա րա կութ յան մեջ ան հա տի ա զա տութ յան գա ղա փա-

րը «ստա տիս տի կա կա՛ն» հաս կա ցութ յուն ա:	Թե	որ	էս	աշ	խար	հը	մի	
ան	մար	դաբ	նակ	կղզի	ըլ	ներ	ու	էդ	կղզու	վրա	էլ	հրաշ	քով	մի	ան	մահ	
Ռո	բին	զոն	ապ	րեր,	էդ	Ռո	բին	զո	նի	ա	զա	տութ	յան	կամ	ա	նա	զա	տութ	յան	
հարցն	ա	նի	մաստ	կըլ	ներ,	ո	րով	հե	տեվ	էդ	կղզու	վրա	հա	սա	րա	կութ	յու-
նը	չէր	ըլ	նի:	Ու	րեմն,	ու	րիշ	ան	հա	տի	կամ	ան	հատ	նե	րի	խմբի	հար	կադ-
րան	քի	հնա	րա	վո	րութ	յունն	էդ	Ռո	բին	զո	նի	նկատ	մամբ	չէր	ըլ	նի:
Տն	տե	սա	գե	տի	 տե	սանկ	յու	նից	 ան	հա	տի	 ա	զա	տութ	յունն	 էն	քա´ն		 ա	
շատ,	ինչ	քան	քիչ	ա	ու	րիշ	ան	հա	տի	կամ	պե	տութ	յան	(պե	տե	րի	խմբի)	
հար	կադ	րան	քը:	 Էս	 ի	մաս	տով,	 այ	սինքն՝	 տնտե	սա	գե	տի´	 ի	մաս	տով,	
շատ	խո	րը	փո	սը	պա	տա	հա	կան	ըն	կած	մար	դը	լրի՛վ	ա	ա	զատ,	ուղ	ղա-
կի`	ի	րա	բախ	տը	չի	բե	րե:
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Առ	հա	սա	րակ,	նույ նիսկ բա րո յա կար գի մեջ, հա րուստ նե րի ա զա-
տութ յան չափն ա վե լի շատ ա, քան՝ աղ քատ նե րի նը:	Բայց	սա	ԱՐԴԱՐ	
Ա,	 ո	րով	հե	տեվ	 ՄԵՆԱԿ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ	 ԱԶԱՏ	 ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆՆ	
Ա	ՈՐՈՇՈՒՄ,	ԹԵ	ՈՎ	ՈՒ	ԻՆՉՔԱՆ	ՀԱՐՈՒՍՏ	ԸԼՆԻ,	ՈՒՐԵՄՆ,	ՀԱՄ	
ԷԼ	 ԻՆՉՔԱՆ	 ՇԱՏ	 ՈՒՆԵՆԱ	 Է´Ն	 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ,	 ԻՆՉԻ	 ՀՆԱՐԸ	
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	ՈՒՆԵՑՎԱ՛ԾՔՆ	Ա	ՏԱԼԻ:	
Այ	սինքն`	հա րուստ կամ աղ քատ ըլ նե լը (բա րո յա կան հա սա րա կար-

գի մեջ) ի վեր ջո, կախ ված ա ա մեն մի ա ռան ձին ան հա տի անձ նա կան 
շնորհ քից ու տա ղան դից, սրա աշ խա տա սի րութ յու նից, հա մա ռութ-
յու նից ու նպա տա կաս լա ցութ յու նից: Ու էս հա սա րա կար գի ա մեն 
մի ան հատն էլ ի րա կան հնա րա վո րութ յուն ու նի ի րա ա զա տութ յան 
չա փը մե ծաց նե լու: Ջա նա սեր է ղար, շնորհք ու տա ղանդ ու նե ցար` 
կհարս տա նաս: Հարս տա ցար` ա զա տութ յանդ չա փը կշա տա նա:	
Հե	տաքր	քիր	ա,	որ	ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ 

ՇԱՏ ԱՆԳԱՄ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ Ա ՏԱԼԻ ՈՉ ԹԵ ՄԵՆԱԿ ԷԴ 
ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻ ՏԻՐՈՋԸ, ԱՅԼԵՎ Է՛Ն ՄԱՐԴԿԱՆՑ, ՈՎՔԵՐ ԶՈՒՐԿ 
ԵՆ ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԻՑ:	Օ	րի	նակ`	ան	հա	տա	կան	(ու	ի	րոք	ԱԶԱՏ)	թերթ,	
ռա	դիոա	լիք	կամ	հե	ռուս	տաա	լիք	ու	նե	ցող	նե	րին	ձեռն	տու	ա,	որ	ի	րանց	
թեր	թով	կամ	ա	լի	քով		հան	դես	գան	համ	էլ	ու	րիշ	նե	րը,	համ	էլ	է´ն	մար-
դիկ,	ով	քեր	աղ	քատ	են,	բայց	ինչ-որ	ձե	վով	հայտ	նի	ու	հե	ղի	նա	կա	վոր	
են:	Ու	րեմն`	էս	ու	նեց	ված	քից	զուրկ	մար	դիկ	է´լ		են	ու	նե	նում	կար	ծիք	
հայտ	նե	լու	ա	զա	տութ	յու	նը:	

Էս բա նե րը ճիշտ են, ե թե ան հա տա կան ու նեց ված քը ՊԱՐՏԱԴԻՐ 
Ա ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ՈՒ ՀԱՄ ԷԼ ԱՆՁԵՌՆ ՄԽԵԼԻ Ա, ՈՒ ՈՉ ՄԵԿԸ ՍԱ 
ԽԼԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ՉՈՒՆԻ: 

Այ սինքն՝ սրանք ճիշտ են, երբ հան րութ յան ան դամ նե րի հա րա-
բե րութ յուն նե րը (հա մա ձայն Հ յու մի երկ րորդ ու եր րորդ նոր մե րի) 
կար գա վոր վում են մե նակ պար տա դիր գոր ծող ան փո փոխ օ րենք-
նե րով (հա մա ձայն Հ յու մի երկ րորդ ու եր րորդ նոր մե րի), ու բո լորն 
էլ օ րեն քի ա ռաջ հա վա սար են, ու, համ էլ, կա օ րեն քով պաշտ պան-
ված ա զատ մրցութ յուն (հա մա ձայն Հ յու մի եր րորդ նոր մի):	

10. ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՆԱՐԽԻԱՆ

Զա	նա	զան	գույ	նի	սո	ցիա	լիստ	նե	րը	շատ	ան	գամ	զրպար	տում	են	լի-
բե	րա	լիզմ-լի	բեր	թա	րիզ	մը,	 թե	 իբր	 լի	բե	րա	լիզմ-լի	բեր	թա	րիզմն	ա	սում	
ա,	 որ	 պե	տութ	յան	 բո	լոր	 ան	դամ	նե	րը	 պի	տի	 բա	ցար	ձակ	 ա	զատ	 ըլ-
նեն,	իսկ	սա	նշա	նա	կում	ա`	ա	նար	խիա,	ա	մե	նա	թո	ղութ	յուն,	ու	իբր	սա	
կհասց	նի	բա	ցար	ձակ	քաո	սի	կամ	գա	զա	նա	յին	ջունգ	լու:		
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Լի բե րա լիզմ-լի բեր թա րիզ մը եր բեք սենց «ա զա տութ յուն» չի պա-
հան ջում, ու հա է´լ դեմ ա սենց «ա զա տութ յա նը»:	
Ե	թե	 կա	 մարդ	կանց	 ո	րե	վէ	 հան	րութ	յուն,	 էդ	 հան	րութ	յան	ան	դամ-
նե	րը	պի	տի	ան	պայ	ման	 հաշ	վի	առ	նեն	 ու	րիշ	նե	րի	 գո	յութ	յու	նը,	 ցան-
կութ	յուն	ներն	ու	կա	րիք	նե	րը,	թե չէ` էդ հան րութ յան ան դամ նե րի հա-
մա կե ցութ յունն անհ նար կլի նի:	Էս	միտ	քը	շատ	լավ	ա	բա	ցատ	րում	
հե	տեվ	յալ	ա	մե	րի	կա	կան	ա	նեկ	դո	տը:
ԱՄՆ-ի	դա	տա	րան	նե	րից	 մե	կը	դա	տում	ա	մի	 մար	դու,	 ով	ծե	ծել	ա	
մի	ու	րի	շին:	Երբ	դա	տա	վո	րը	հարց	նում	ա	դատ	վո	ղին,	թե	է	սի	խի՞	ա	
բռունց	քով	խփե	տու	ժո	ղին,	դատ	վողն	ա	սում	ա.
–	Ես	ա	զատ	երկ	րում	եմ	ապ	րում,	ու	բռունցք	ներս	սաղ	ուղ	ղութ	յուն-
նե	րով	էլ	ա	զատ	շար	ժե	լու	ի	րա	վունքն	ու	նե՛մ,	ու	օգտ	վել	եմ	իմ	էս	ա	զա-
տութ	յու	նից:	Տու	ժո	ղի	քիթն	էլ,	պա	տա	հա	բար	բռունց	քիս	ճամ	փի	վրա	
ա	է	ղե:
Դա	տա	վո	րը,	 ով	 հիա	նա	լի	 գի	տեր	 Հ	յու	մի	 նշած	 նոր	մերն	 ու	 սրանց	
նշա	նա	կութ	յու	նը,	ա	սում	ա	մե	ղադր	յա	լին.
–	Բ	ռունցք	ներդ	շար	ժե	լու	քու	ա	զա	տութ	յու	նը	սահ	մա	նա	փակ	ա	հա-
րե	վա	նիդ	քթի	դիր	քով	ու	հե	ռա	վո	րութ	յամբ:

Մարդ կանց է րա զը հա է´լ  է ղել ա նե´նց մի հա սա րա կար գը, ուր 
ան հա տի ա զա տութ յու նը նախ` ա մե նա շատն ա, ու երկ րոր դը` նե´նց 
հա սա րա կար գը, ուր ան հատ նե րի ա զա տութ յու նը հնա րա վո րին 
չափ ար դար ա բաշխ ված: Իսկ տենց հա սա րա կար գը մե նակ բա րո-
յա կարգն ա, ին չը հիմն ված ա Հ յու մի նոր մե րի վրա:

Ու թե որ հա սա րա կութ յան կար գը բա րո յա կարգ ա, էդ հա սա րա-
կա գի ան հատ նե րից ոչ մե կի ա զա տութ յու նը բա ցար ձակ չի, ու ոչ 
մե կի հա մար ա նար խիան կամ ա մե նա թո ղութ յու նը թույ լատր ված 
չի, թե որ համ էլ խոս քի ու ին ֆոր մա ցիա ստա նա լու գոր ծող ու 
պաշտ պան ված ա զա տութ յուն կա (է լի օ րեն քի սահ ման նե րում):
Ս	րա	այ	լընտ	րան	քը	ճոր	տութ	յունն	ա:

ԵԹԵ	 ՉԿԱ	 ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ	 ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻ	 ՈՒՆԵՑՎԱԾՔ,	 ՉԿԱ	
ՀԱՄ	 ԷԼ	 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆ:	 ՏԵՆՑ	 հա	սա	րա	կար	գում	 եր	բեք	 հնա	րա-
վոր	չի	ըլ	նի	ՊԱՐՏԱԴԻՐ	ԳՈՐԾՈՂ	ԱՐԴԱՐ	ՈՒ	ԱՆՓՈՓՈԽ	ՕՐԵՆՔԸ	
ՈՒ	 ՉԻ	 ԸԼՆԻ	 ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ	 ԱԶԱՏ	 ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ:	 ՈՒՐԵՄՆ,	
ԵԹԵ	 ՀՅՈՒՄԻ	 ԱՍԱԾ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	 ԵՐԵՔ	 ՆՈՐՄԸ	 ՉԻ	 ԳՈՐԾՈՒՄ,	
ԱՅՍԻՆՔՆ՝	ԼԻԲԵՐԹԱՐ	ԾՐԱԳԻՐԸ	ՉԻ	ԻՐԱԳՈՐԾՎԱԾ	ՈՒ	ԵՐԿՐՈՒՄ	
ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ	 ՉԻ	 ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ,	 ԷԴ	 ԵՐԿՐԻ	 ԺՈՂՈՎՐԴԻ	 ՄԵԾ	
ՄԱՍԸ	ՃՈՐՏ	Ա	ՈՒ	ՍՏՐՈՒԿ,	ԻՍԿ	ԶՈՌԲԱՆԵՐԻՆ	ԷԼ	ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ	
Ա	ՀԱՄԱՐՅԱ	ԱՄԵՆ	ԻՆՉ:
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Իսկ	է	սօր	նույ	նիսկ	հա	րուս	տը	ոչ	մի	ե	րաշ	խիք	չու	նի,	որ	էս	տե	սակ	
ան	բա	րո	երկ	րում	մի	օր	ի	րե	նից	չեն	խլի	ի	րա	ո´ղջ		ու	նեց	ված	քը,	ու	րեմն	
համ	էլ	ի	րա	ան	հա	տա	կան	ա	զա	տութ	յու	նը:

11. ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ ԿԱՐԱ ԴԱՌՆԱ ԳԱՐՇԵԼԻ

Դե	մոկ	րա	տիան	 («մե	ծա	մաս	նութ	յան	 իշ	խա	նութ	յու	նը»)	 ան	փո	խա-
րի	նե	լի	ու	անգ	նա	հա	տե	լի	ա,	երբ	պետք	ա,	որ	ժո	ղո	վուրդն	ա	զատ	վի	
ան	ցան	կա	լի	 կա	ռա	վա	րութ	յու	նից:	 Բայց	 երբ դե մոկ րա տիա ա սե լով՝ 
հաս կա նում են ժո ղովր դի ընտ րած գոր ծա դիր ու օ րենս դիր մար-
մին նե րի ան սահ մա նա փակ իշ խա նութ յու նը,	չա	րա	չար	սխալ	վում	են,	
ո	րով	հե	տեվ	ՍԵՆՑ	«ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ»	ԱՐԴԵՆ	ԳԱՐՇԵԼԻ	Ա:	
Սենց	դե	մոկ	րա	տիան	ար	դեն	մտա	ծում	ա	մե	նակ	պե	տութ	յա´ն	մա	սին,	
այ	սինքն՝	մե	նակ	պե	տե	րի´	խմբի	մա	սին,	ու	ոչ	թե	ժո	ղովր	դի	մեծ	մա	սի:	
Սենց	դե	մոկ	րա	տիան	ար	դեն	կա	րա	խախ	տի	դա	րե	րով	հաս	տատ	ված	
ա	մե	նա	կա	րե	վոր	բա	րո	յաի	րա	վա	կան	նոր	մերն	ու	օ	րենք	նե	րը:	

Սենց դե մոկ րա տիան կա րա, օ րի նակ, մի գար շե լի «օ րենք» հա նի, 
թե	«պե	տա	կան	գե	րա	կա	շա	հե	րի	հա	մար`	ու	զածդ	մար	դու	ան	հա	տա-
կան	սե	փա	կա	նութ	յու	նը	խլե	լու»	ի	րա	վունքն	ու	նի´:

Սենց դե մոկ րա տիան կա րա, օ րի նակ, «օ րենք» հա նի, թե թույ լատ-
րե լի ա հա մա սե ռա կան նե րի ա մուս նութ յու նը, ու որ հա մա սե ռա կան 
«ըն տա նիք ներն» ի րա վունք ու նեն է րե խա որ դեգ րեն ու դաս տի-
րա կեն, ԻՆՉԸ ԿԱՐՈՂ Ա ԳԱՐՇԵԼԻ ԸԼՆԻ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ, 
ԱՅՍԻՆՔՆ՝ ԺՈՂՈՐԴԻ ՄԵԾ ՄԱՍԻ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ:	
Կամ	 էլ	 է	րե	խե	քի	 ի	րա	վունք	նե	րը	 իբր	պաշ	պա	նող	 նե´նց		 օ	րենք	ներ	
հա	նի,	 որ	 է	րե	խուն	 ծնող	նե	րից	խլեն,	տա	նեն	 ման	կա	տուն	 կամ	տան	
ու	րի	շին՝	է	րե	խու	տու	տու	զին	մի	հատ	դաս	տի	րակ	չա	կան	հար	վա	ծի	հա-
մար,	 ին	չը	 նո	րից	այ	լան	դա	կութ	յուն	ա	 (ժո	ղովր	դի	 նոր	մե	րի	տե	սա	կե-
տից)	ու	ԸՆՏԱՆԻՔԻ	ՈԼՈՐՏԻ	ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	ԿՈՊԻՏ	ԽԱԽՏՈՒՄ	
Ա:
Սա	ար	դեն	դե	մոկ	րա	տիա	չի,	ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ	ՍԱ	ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ	
ԿԱՄՔԸ	ՓԱԹԱԹՈՒՄ	Ա	ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ	ՎԶԻՆ:	
Սա	ար	դեն	դե	մոկ	րա	տիա	չի,	ո րով հե տեվ սենց օ րենք նե րը ըն դուն-

վում են ընտ րող նե րի մի խմբի (օ րի նակ՝ հա մա սե ռա կան նե րի) ձե-
նե րը կորց նե լու վա խից:		
Ու	րեմն,	 գե	րա	գույն	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը	 հսկե	լու	 ՕՐԵՆՔՈՎ	
ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ	 մե	խա	նիզմ	ներ	 են	 պետք:	 Իսկ	 թե պի տի մե ծա մաս-
նութ յու նը նե´նց «իշ խի», որ իշ խա նա կան մար մին ներն ա մեն ին-
չը ո րո շեն ի րանց ու զած ձե վով, սա ար դեն իշ խա նութ յան ու համ 
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էլ «դե մոկ րա տիա յի» ա մե նա գար շե լի ձեվն ա,	ո	րով	հետև	սա	էլ	իշ-
խա նա կա´ն  ա նար խիան ա, այ սինքն՝ պե տութ յան (պե տե րի խմբի) 
ա նար խիա´ն  ու ա մե նա թո ղութ յունն ու ան պատ ժե լութ յունն ա:
Ու	 չի	 կա	րե	լի,	 որ	 էդ	 իշ	խա	նա	վոր	նե	րի	 մտքին	 է	կած	ա	մեն	 բա	նին	
ա	սեն	օ	րենք,	մա	նա	վանդ	չի	կա	րե	լի,	որ	չի	նով	նիկ	նե	րի	խմբի	հրա	ման-
ներն	ու	հրա	հանգ	նե	րը		ու	«պե	տա	կան	ա	ռաջ	նա	հերթ	ծրագ	րե	րը»	հա-
մար	վեն	օ	րենք:	Ս	րանք	ար	դեն	ոչ	թե	օ	րենք	են,	այլ	օ	րեն	քի	ծաղր	ու	
հա	մար	յա	միշտ	են	գար	շե	լի:
ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ	 ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՆ	 ՈՉ	 ՄԻ	 ԲԱՆՈՎ	 ԼԱՎԸ	 ՉԻ	
ԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ	ԲՌՆԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ:
Ու	մե նակ սահ մա նադ րութ յո´ւնը պի տի սահ մա նի, թե ին չը (կամ 

էլ` նոր մե րին նման որ մի բա նը) կա րա հա մար վի օ րենք, ին չը` չէ:	
Ու	հենց	սահ	մա	նադ	րա	կան	դա	տա	րա´նն		ա,	ին	չը	պի	տի	զբաղ	վի	սենց	
նոր	մերն	ընտ	րե	լով	ու	սրանք	նե՛նց	մշա	կե	լով,	նե՛նց	ընդ	հան	րաց	նե	լով,	
որ	թե´	իշ	խա	նա	կան	օր	գան	նե	րի,	թե´	ա	ռան	ձին	խմբե	րի,	թե´	ան	հատ-
նե	րի	հնա	րա	վոր	կոնֆ	լիկտ	նե	րը	քչա	նան,	դառ	նան	նվա	զա	գույ	նը:
Օ	րենք	նե	րը	պի	տի	ԲՈԼՈՐ	մարդ	կանց	հա	մար	հաս	տատ	վեն,	ոչ	թե	
պե	տե	րի	խմբի	(պե	տութ	յան):
Ու	 ԹԵ´	 ՕՐԵՆՍԴԻՐ,	 ԹԵ´	 ԳՈՐԾԱԴԻՐ	 ՕՐԳԱՆՆԵՐԸ	 ՉՊԻՏԻ	
ԿԱԶՄՎԵՆ	 ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ	 ՀԱՄԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ	 ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ,	
ԷՆ	 ԷԼ`	 ՑՈՒՑԱԿՆԵՐՈՎ	 ԸՆՏՐԵԼՈՎ,	 ՍԱ	 ԱՄԵՆԱԱՅԼԱՆԴԱԿ	
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆ	Ա:
Ու	րեմն,	դե	մոկ	րա	տիան	կա	րա´	շեղ	վի	ի	րա	իս	կա	կան	ճամ	փից	ու	կա-
րա´	դառ	նա	գար	շե	լի	բռնա	կա	լութ	յուն:	Բայց	ի	րա	իս	կա	կան	ճամ	փուց	
դե	մոկ	րա	տիա	յի	շեղ	վե	լը	պատ	ճառ	չի,	որ	դա	դա	րենք	սրա	հնա	րա	վո-
րութ	յա	նը	 հա	վա	տա	լուց,	 ո	րով	հե	տեվ	ՄԱՐԴԿՈՒԹՅՈՒՆԸ	ԻՍԿԱԿԱՆ	
ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱՅԻՑ	ԱՎԵԼԻ	ԼԱՎ	ԲԱՆ	ՀԼԸ	ՈՐ	ՉԻ	ՀՆԱՐԵ:
Ու	րեմն,	սխալ	ա,	երբ	մտա	ծում	են,	թե	«մե	ծա	մաս	նութ	յու	նը	ի	մաս-
տուն	ա	կամ	ճիշտ	ա»:
Մե	ծա	մաս	նութ	յու	նը	ան	հատ	չի,	որ	մտա	ծի	ու	կա	րե	նա	խե	լոք	կամ	
ի	մաս	տուն	ըլ	նի:
ԿՈՊԻՏ	 ՍԽԱԼ	 Ա,	 ԵՐԲ	 ԱՆՀԱՏ	 ՄԱՐԴՈՒ	 ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	
ՎԵՐԱԳՐՈՒՄ	 ԵՆՔ	 ՄԱՐԴ	ԿԱՆՑ	 ԽՄԲԵՐԻՆ	 ՈՒ	 ՆՈՒՅՆԻՍԿ	 ՈՂՋ	
ԺՈՂՈՎՐԴԻն:
Ժո	ղո	վուր	դը	չի´	մտա	ծում,	չի´	կա	րա	մտա	ծի,	ո	րով	հե	տեվ	երբ	էլ	որ	
ժո	ղո	վուր	դը	«մի	մար	դու	պես	մի	կար	ծիք	ա	հայտ	նում»,	հա	է´լ	կրկ	նում	
ա	մեն-մի	խե	լո	քի	ա	սած	նե	րը,	մի	Սո	լո	նի,	մի	Սոկ	րա	տե	սի,	մի	Պե	րիկ-
լե	սի,	Կո	պեռ	նի	կո	սի,	մի	Գա	լի	լե	յի	ևն,	բա	ցի	է´ն		ան	գա	մը,	երբ	տես	նում	
ու	ա	սում	ա,	որ	ի	րա	պե	տե	րի	խում	բը	(պե	տութ	յու	նը)	դա	ռել	ա	բռնա-
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կալ:	Էս	տեղ	ժո	ղո	վուրդն	ար	դեն	ճիշտ	ա,	ո	րով	հե	տեվ	ժո	ղո	վուր	դը	սա	
մե	նակ	է´ն	ժա	մա	նակն	ա	ա	սում,	երբ	էլ	ար	դեն	ապ	րե	լու	հնար	չի	ու	նե-
նում:

ԵԹԵ ՊԵՏԵՐԻ ԽՈՒՄԲՆ ԱՆԶՈՒՍՊ Ա, ԷԼ ԱՐԴԵՆ ԱՆՀՆԱՐ Ա, 
ՈՐ ՀԵՏԵՎԻ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ, ՈՒՐԵՄՆ, ՀԱՄ ԷԼ ՄԵԾԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԾԻՔԻՆ ՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹՅԱՆԸ, ու էս ժա մա նա կը դե մոկ րա տիան 
դառ նում ա գար շե լի բռնա կա լութ յուն:

12. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ՈՒ ԱՆԲԱՐՈ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

Տես	նենք,	թե	Հա	յեկն	ու	Մի	զեսն	ինչ	են	ա	սում	պե	տա	կան	իշ	խա	նութ-
յուն	նե	րի	շի	նա	րա	րութ	յան	մա	սին:

Ի րա վուն քը է´ն կա նոնն ա, ին չը հստա կեց նում ա է´ն սահ մա նը, 
ին չը սահ մա նա փա կում ա ա մեն մի ան հա տի կյան քի ու գոր ծե րի 
է´ն  ո լոր տը (տի րույ թը, դո մե նը), ին չի ներ սը էդ կյանքն ու գոր ծե րը 
ա զատ են ո րե վէ ոտնձ գութ յու նից	(Savigny	F.	C.):	Սենց	կա	նոն	նե	րին	
ա	սում	են`	օ րենք կամ ի րա վա կան նորմ:	
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ	 ՀԱ	 Է´Լ	 ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ	 ՏՆՕՐԻՆԵԼՈՒ	
ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ	ԻՐԱՎՈՒՆՔ	Ա:
(Չ	մո	ռա	նանք,	 որ	 ոչ	 «նյու	թա	կան»	 կամ	 «ան	շո	շա	փե	լի»	 սե	փա	կա-
նութ	յուն	է´լ	կա,	օ	րի	նակ,	խոս	քի	ա	զա	տու	թյու	նը,	ար	ժա	նա	պատ	վութ-
յու	նը	ևն):

Ի րա վուն քի հենց էս տե սակ հաս կա ցութ յունն ա, որ հան րութ յան 
մեջն ապ րող ան հա տի հա րա բե րա կան ա զա տութ յու նը դարձ նում ա 
հնա րա վոր:	Ի րա վա գի տութ յու նը հան րութ յան մեջն ապ րող ան հա-
տի մաս նա վոր սե փա կա նութ յուն (ան հա տա կան ու նեց վածք) տնօ-
րի նե լու հա րա բե րա կան ա զա տու թյան գի տութ յունն ա: 
Վե	րը	ես	ու	նեց	ված	քը	սահ	մա	նել	եմ	որ	պես	մի	նյու	թա	կան	կամ	հո-
գե	վոր	բան,	մի	բա	րիք,	ին	չը	կա	րա	ծախ	վի,	նվիր	վի	կամ	ու	րի	շին	փո-
խանց	վի	ևն,	 բայց	 հլը	տես	նենք,	 թե	 ի	րա	վա	գետ	նե´րն		 ինչ	 են	ա	սում	
սրա	մա	սին	(ին	չը	ե	րե	վի	(կամ	հա	մար	յա)	չի	հա	կա	սում	ի՛մ	սահ	մա	նա-
ծին):	Ու	րեմն,	ի՞նչ	ա	ի	րա	վա	գետ	նե	րի	ա	սած	ու	նեց	ված	քը:	

ՈՒՆԵՑՎԱԾՔԸ ՄԻ ԻՆՉ-ՈՐ ԲԱՐԻՔԸ (ՀԱՄ ԷԼ` «ԱՆՏԵՍԱՆԵԼԻ, 
ԱՆՇՈՇԱՓԵԼԻ» ԲԱՐԻՔԸ, ՕՐԻՆԱԿ՝ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ 
ԱՐԺԱՆԱՊԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ) ԱՆՀԱՏԻ ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՄԲ 
ՏՆՕՐԻՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ Ա:	
ՍԱ՛	Ա	ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ	ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ	ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ:	
Ու	րեմն,	ու նեց ված քի ա զատ տնօ րի նութ յու նը ԻՐԱՎՈՒՆՔ Ա: Չ կա 

ու նեց վածք, չկա ի րա վունք: Ու րեմն, ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ 
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ԱՂԲՅՈՒՐԸ ՕՐԵՆՔՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ 
ՈՒՆԵՑՎԱԾՔՆ Ա: ԱՆԲԱՐՈ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆ ԷԼ ԲԻՐՏ 
ՈՒԺՆ Ա, մա հա կը, թու րը, թնդա նո թը, տան կը:

( Մի ջազ գա յին ի րա վունք կոչ վա ծը, ոնց որ ար դեն աս վել ա, հենց 
էս վեր ջին տե սա կից ա, հենց ու ժի´ ի րա վունք ա):

Թե որ ի րա վուն քի հաս կա ցութ յու նը մարդ կան ցից մե նակ մեկ նու-
մե կը (կամ մարդ կանց մի խում բը) ստեղ ծած ըլ ներ, պի տի սա հա-
մա րեինք մարդ կութ յան ա մե նա հան ճա րեղ երկ րորդ հայտ նա գոր-
ծութ յու նը, մաս նա վոր սե փա կա նութ յան հայտ նա գոր ծութ յու նից 
հե տո (ճիշտն ա սած` սրանք մեր ված-ձուլ ված են ի րար):	
Բայց	ի	րա	վա	կան	 (այ	սինքն՝	համ	էլ	բա	րո	յաէ	թի	կա	կան)	հիմ	նա	կան	
ու	կա	րե	վո	րա	գույն	նոր	մե	րը,	լե	զուն	ու	փո	ղը,	որ	մարդ	կա	յին	հա	մա	կե-
ցութ	յան	հիմ	նա	կան	սկզբունք	ներն	են,	ստեղծ վել են ինք նին, սպոն-
տան ու ա ռանց մարդ կա յին ո րե վէ գի տա կից ծրագ րի:	
Հենց	 սրա	 հա	մար	 էլ	 ԱՆՀՆԱՐ	 Ա,	 ՈՐ	 ՍՐԱՆՔ	 ՎԵՐԱՑՆԵՍ,	 ՈՒ	
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ	ՀԱՄԱԿԵՑՈՒ	ԹՅՈՒՆԸ	ՄՆԱ:	Ու	հենց	որ	սրանք	սահ-
մա	նա	փա	կում	ես,	հան	րութ	յան	ըն	թաց	քը	խա	թար	վում	ա,	ու	ինչ	քան	
շատ	ես	սահ	մա	նա	փա	կում,	էն	քան	շատ	ես	էդ	ըն	թաց	քը	խա	թա	րում:
(	Լե	նի	նը	1917	թվին	փո	ղը	(հետն	էլ`	լի	քը	ու	րիշ	բան)	դեկ	րե	տով	վե-
րաց	րեց,	ու	վռազ	ը	նենց	մի	շփոթ	ա	ռա	ջա	ցավ,	որ	վռազ	էլ,	մի	ու	րիշ	
դեկ	րե	տով,	որ	դրանց	մի	մա	սը	նո	րից	գոր	ծի	դրեց:	Սենց	օ	րի	նակ	է	սօր	
շա´տ	կա):
ԻՐԱՎԱԿԱՆ	 ՆՈՐՄԵՐԻ	 ԻՐԱԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ	 ՀԻՄՆԱԿԱՆ	
ԵՐԱՇԽԻՔԸ	 ԷՍ	 ՆՈՐՄԵՐԻ	 ՊԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ	 Ա`	 ԲՈԼՈՐԻ	
ՀԱՄԱՐ,	 ԹԵ´	 ՍՐԱՆՑ	 ԿԱԶՄՈՂՆԵՐԻ	 ՈՒ	 ՀԱՍՏԱՏՈՂՆԵՐԻ,	 ԹԵ´	
ՄՆԱՑԱԾՆԵՐԻ:	Այ	սինքն.
ԻՍԿԱԿԱՆ	ԻՐԱՎԱԿԱՆ	ՆՈՐՄԸ,	ԻՍԿԱԿԱՆ	ՕՐԵՆՔԸ,	ՊԻՏԻ	ԼՐԻՎ	
ՎԵՐԱՑԱԿԱՆ,	ՊԻՏԻ	ԼՐԻՎ	ԿՈՒՅՐ	ԸԼՆԻ,	ՈՒ	ԿԱԽՎԱԾ	ՉԸԼՆԻ	ՏԵՂԻ	
ՈՒ	ՊԱՀԻ	ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻՑ,	ՈՒ	ՊԻՏԻ	ԱՆԽԱՓԱՆ	ԳՈՐԾԻ:
(Ես	սա	ա	նընդ	հատ	կրկնում	եմ,	ու	կա	րող	ա	մե	կը	հարց	նի,	թե	ո՞նց	
պի	տի	ար	վի,	որ	օ	րենքն	ան	խա	փան	ու	պար	տա	դիր	աշ	խա	տի:	Նախ	
ա	սեմ,	որ	իմ	էս	շա	րադ	րան	քը	կցկտուր	ա,	ու	լի	բեր	թար	կար	գի	ման-
րա	մաս	նե	րը	գրված	են	էս	հոդ	վա	ծի	վեր	ջը	դրած	գրքե	րի	մե	ջը:	Էն	տեղ	
ա	մե´ն		ին	չը	կա:
(	Բայց	սա,	ոնց	որ	Հա	յեկն	ա	ա	սում,	ա վե լի շուտ հա սա րա կութ յան 

ան դամ նե րի մե ծա գույն մա սի կրթա կան-հո գե բա նա կան խնդիրն ա: 
Հա սա րա կութ յան էդ մե ծա գույն մա սից հա մար յա ա մեն մե կը պի տի 
հո գով, սրտով ու զե նա, որ օ րեն քը գոր ծի ու էդ ա մեն մե կը պի տի 
ին քը օ րեն քը չխախ տի, որ էս ա մե նը գոր ծի:
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(Հ	մի,	գի	տեմ,	կա	սեն,	որ	Հա	յաս	տա	նում	սա	հնա	րա	վոր	չի	ևն:	Ճա-
պո	նա	ցի	ներն	է´լ		էին	մի	100	տա	րի	ա	ռաջ	ա	սում,	թե	էս	կար	գը	Ճա	պո-
նիա	յում	չի	գոր	ծի,	ո	րով	հե	տեվ	իբր	«ճա	պո	նա	ցիք	հա	տուկ	ազգ	են,	ու	
ի	րանց	ազ	գա	յին	ա	ռանձ	նա	հատ	կութ	յուն	նե	րը	խիստ	տար	բեր	են	եվ-
րո	պա	կան	նե	րից»:	Բայց	վերջն	ի	րանք	լսին	ի	րանց	խե	լոք	նե	րին,	ու	էս	
կար	գը	վե	կա	լան,	ու	հմի	էն	տեղ	ա	հա	գին	(ոչ	լրիվ)	բա	րո	յա	կարգ	ա,	ու	
եր	կիրն	էլ	ծաղ	կում	ա:
(	Շատ	լավ	օ	րի	նակ	ա	Կո	րեան,	ին	չի	Հ	յու	սի	սը	սո	ցա	լիս	տա	կան	ան-
բա	րո	կար	գով	ա	ապ	րում,	Հա	րա	վը՝	քիչ	թե	շատ,	բա	րո	յա	կար	գով:	Հա-
րա	վը	ծաղ	կում	ա,	իսկ	Հ	յու	սի	սը	թաղ	ված	ա	թշվա	ռութ	յան	ու	ան	բա-
րո	յութ	յան	մե	ջը):
Ու	պի	տի	հի	շենք,	որ.
ՈՉ	 ԹԵ	 ՕՐԵՆՔԻ	 ԽՍՏՈՒԹՅՈՒՆՆ	 Ա	 ԿԱՐԵՎՈՐ,	 ԱՅԼ	 ՕՐԵՆՔԻ	
ԱՆԽԱՓԱՆ	ԿԻՐԱՌՈՒ	ԹՅՈՒՆԸ:
Ո՞ր	մի	քաղ	գոր	ծի	չը,	օ	րի	նակ,	կխախ	տի	նույ	նիսկ	վե	ցը	ամ	սով	բան-
տար	կե	լու	օ	րեն	քը,	թե	որ	ի	մա	նա,	որ	խայ	տա	ռակ	ըլ	նե	լու	հե	տը	համ	
էլ	հաս	տա´տ	բանտ	ա	նստե	լու,	ու	ի	րա	կար	յե	րան	ան	վե	րա	դարձ	կոր-
ծան	վե	լու	ա:	Հա	մար	յա	ոչ	մե	կը:	
Ու	հենց	որ	պե	տա	կան	կար	գով	ստի	պում	են,	որ	էս	լրիվ	վե	րա	ցա	կան	
օ	րենքն	ան	խա	փան	գոր	ծի,	սա	գոր	ծում	ու	դառ	նում	ա	միակ	«բռնա-
կա	լը»	թե´	պրե	զի	դենտ	նե	րի	ու	վար	չա	պետ	նե	րի	ու	մի	նիստր	նե	րի	հա-
մար,	թե´	շար	քա	յին	մար	դու	ու	նույ	նիսկ	հլը	չբռնված	գող	ու	ա	վա	զա	կի	
հա	մար,	ու	հա	սա	րա	կա	կան	կար	գը	դառ	նում	ա	բա	րո	յա	կարգ:	
Ու	էս	ան	գա	մը,	թե	որ	օ	րեն	քը	քեզ	նե	ղութ	յուն	ա	տա	լի,	ոչ	մե	կից	չես	
նե	ղա	նում,	ո	րով	հե	տեվ	ու	մի՞ց	նե	ղա	նաս,	օ	րեն	քի	կա	նո	նի՞ց,	ին	չը	շատ	
ա	նման	բնա	կան	օ	րենք	նե	րի	կա	նոն	նե	րին:	Բա,	օ	րի	նակ,	քա	մուց	կամ	
կայ	ծա	կից	նե	ղա	նո՞ւմ	են:	
Բայց	երբ	էս	տե	սակ	օ	րե´նքը	չի	էդ	բռնա	կա	լը,	էդ	ժա	մա	նա	կը	(ոնց	որ	
ա	սել	եմ)	քա	նի´	հատ	չի	նով	նիկ	կա	քեզ	նից	վե	րե	վը,	էն	քան	է´լ	բռ	նա	կալ	
ես	ու	նե	նում:	Ու	էդ	ժա	մա	նա	կը	նե	ղա	նում	ես	ա մե´ն	քայ	լա	փո	խին,	որ	
մի	չի	նով	նի	կին	էլ	դեմ	ես	առ	նում`	նե	ղա	նում	ես:
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ՄԱՍՆ 4-ՐԴ

ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԿԱՄ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԵՔ ՄԱՍԻ ԲԱԺԱՆԵԼԸ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ-1. Բա րո յա կար գի պառ լա մեն տը

Ար	դեն	մի	քա	նի	դար	ա,	ինչ	զար	գա	ցած	երկր	նե	րի	օ	րենք	նե	րը	(ե	րե-
վի	բա	ցի	ԱՄՆ-ից)	կազ	մում	ու	ըն	դու	նում	են	էդ	երկր	նե	րի	պառ լա մենտ 
կամ	օ րենս դիր ժո ղով	 (ՕԺ)	 (կամ	խորհր դա րան,	կամ	ազ գա յին ժո-
ղով	ևն)	կոչ	ված	ընտ	րո	վի	օր	գան	նե	րը:	
Ս	րանց	մա	սին	բե	րում	եմ	մի	քա	նի	բան,	որ	սո	վո	րել	եմ	Հա	յե	կից	ու	
մի	քիչ	էլ՝	Մի	զե	սից:	
Է	սօր	վա	ՕԺ-նե	րը,	էս	ողջ	աշ	խար	հում,	եր	բեք	էլ	չեն	կա	րա	կար	գին	
հսկեն	ներ	կա	յա	ցուց	չա	կան	(այ	սինքն՝	ընտ	րո	վի)	գոր	ծա	դիր	մար	մին	նե-
րի	 (ԳՄ-ի)	վճիռ	նե	րը,	թե	որ	սրանք	նույ	նիսկ	«ա	մե	նաար	դար»	ձե	վով	
ընտր	ված	ըլ	նեն,	ո	րով	հե	տեվ	է	սօր	թե´	ՕԺ-նե	րը,	թե´	ԳՄ-նե	րը	ընտր-
վում	են	նույն	ձե	վով,	ու	հա	մար	յա	ի	րար	հետ,	ու	նույն	ժամ	կե	տով:	Էս	
ձե	վը	 պի	տի	 փոխ	վի,	 ո	րով	հե	տեվ	 ընտ	րութ	յուն	նե	րին	 մար	դիկ	 պատ-
րաստ	վում	ու	մաս	նակ	ցում	են	ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ:
(	Կու սակ ցութ յուն նե րը մե նակ ու մե նակ մի նպա տակ են ու նե ցել, 

ու հա է´լ մե նակ է´դ ն պա տա կը կու նե նան: Էդ նպա տա կը իշ խա-
նութ յու նը  ցան կա ցած մի ջո ցով գրա վելն ա):	
Խի՞:	 Ո	րով	հետև	 ի	րա	կա	նում	 իշ	խա	նութ	յան	 էր	կու՝	 գոր	ծա	դիր	 ու	
օ	րենս	դիր	թե	վե	րը,	որ	տար	բեր	ֆունկ	ցիա	ներ	ու	նեն,	ընտր	վում	են	ներ-
կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	ու	կու	սակ	ցա	կան	նե	րի	ՆՈՒՅՆ	ԽՄԲԵՐԻՑ:	Ս րա հա-
մար էլ օ րենս դի րը կազ մում ու ըն դու նում ա մե նակ է՛ն օ րենք նե րը, 
ո րոնք որ ձեռ են տա լի մե նակ ու մե նակ գոր ծադ րին,	ու	ոչ	թե	ողջ	
ժո	ղովր	դին	ու	երկ	րին:	
ԷՍ	 ԷՂԱԾ	 ԿԱՐԳՈՎ	 ԳՈՐԾԱԴԻՐ	 ՈՒ	 ՕՐԵՆՍԴԻՐ	
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	ՄԻ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ՕՐԳԱՆ	ԵՆ,	ՈՒՄ	ՇԱՀԵՐՆ	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԵՆ,	ՈՒ	ՍՐԱՆՔ	ԵՐԲԵՔ	ԷԼ	ԱՆԿԱԽ	ՉԵՆ,	ՈՒ	ԵՐԲԵՔ	ԷԼ	
ՉԵՆ	ԿԱՐԱ	ԻՐԱՐ	ՀՍԿԵՆ:

Ա վե լի սխալ ու այ լան դակ բան, քան թե էս ձե վով ու մա նա վանդ 
կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րով ներ կա յա ցու ցիչ ընտ րելն ա, չկա: 
Պե	տե	րի	խմբի	 (պե	տութ	յան)	պես`	կու	սակ	ցութ	յան	ա	ռաջ	նորդ	ներն	
էլ	 են	 ի	րանց	կու	սա	կից	նե	րին	 ընտ	րում	մե նակ ի րանց հա վա տա րիմ 
կամ սրանց «հար կա վո րութ յան ու ազ դե ցի կութ յան» սկզբուն քով, 
ու հա մար յա եր բեք չեն ա ռաջ նորդ վում կու սակ ցի բա րո յա կան ու 
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գի տու նութ յան հատ կա նիշ նե րով, կամ բա րի ու ազ նիվ համ բա վով, 
կամ էլ մաս նա գի տա կան ու նա կութ յուն նե րով, մա	նա	վանդ	ե	թե	սենց	
կու	սա	կից	ճա	րե	լը	հեշտ	չի:	
Կա	ռա	վա	րութ	յան	հա	մար	կա	րե	վո	րը	պի	տի	ըլ	նեն	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	
մեծ	մա	սի	տվյալ	ըն	թաց	քի	կոնկ	րետ	ցան	կութ	յուն	նե	րը,	ու	կա	ռա	վա-
րութ	յու	նը	պի	տի	ի	րա	կա	նաց	նի	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	մեծ	մա	սի	տվյալ	ըն-
թաց	քի	մաս	նա	վոր	շա	հե	րը:	Այ	նինչ	օ	րենս	դի	րը	պի	տի	ղե	կա	վար	վի	ոչ	թե	
էս	տվյալ	պա	հի	մաս	նա	վոր	շա	հե	րով,	ԱՅԼ	ԱՐԴԵՆ	ԸՆԴՀԱՆՐԱՑԱԾ	
ԿԱՐԾԻՔՆԵՐՈՎ,	է´ն		ի	մաս	տով,	որ	պի	տի	հեն	վի	է´ն	գա	ղա	փա	րի	վրա,	
թե	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	ո´ր		ընդ	հա	նուր	ՏԻՊԸ	պի	տի	հա	մար	վի	ճիշտ	ու	
«օ	րեն	քա	յին»	ու	օ	րի	նա	կան,	ո	րը՝	չէ:
Այ	սինքն՝	օ	րենսդ	րի	ե	լա	կե	տը	պի	տի	ըլ	նի	ոչ	թե	նպա	տակ	նե	րին	հաս-
նե	լու	 մի	ջոց	ներն	ու	 գոր	ծիք	նե	րը,	այլ	 է´ն	 նոր	մե	րը,	 որ	պի	տի	ընդ	հա-
նուր	ըլ	նեն	բո	լոր	ան	հատ	նե	րի	ու	սրանց	խմբե	րի	հա	մար:	Գոր ծա դիր 
ու օ րենս դիր իշ խա նութ յուն նե րի հա մար ժո ղովր դի ընտ րե լիք ներ-
կա յա ցու ցիչ նե րի ո րակ ներն ու հատ կա նիշ նե րը պի տի լրիվ տար բեր 
ըլ նեն, որ ա մեն մի ան հա տի մաս նա վոր շա հե րը պաշտ պան վեն: 
Պարզ	 չի՞,	 որ	 ՕՐԵՆՍԴԻՐ	 ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ	 ՀԱՄԱՐ	 ՊԻՏԻ	
ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐԸ	 ԸԼՆԻ	 ԿՅԱՆՔԻ	 ՓՈՐՁՆ	 ՈՒ	 ԿՐԹԱԿԱՆ	
ԻՄԱՍՏՆՈՒԹՅՈՒՆՆ	 ՈՒ	 ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ	 ԴԱՏՈՂՈՒԹՅԱՆ	
ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:	
ՕՐԵՆՍԴՐԻ	ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ	ՉՊԻՏԻ	ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ	ԸԼՆԵՆ,	
ՈՒ	ՕՐԵՆՍԴԻՐ	ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ	ՉՊԻՏԻ	ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ	ԸԼՆԻ,	
ոչ	 մի	ան	գամ,	ո րով հե տեվ երբ սրանք կու սակ ցա կան են, ու ընտ-
րութ յուն ներն էլ պար բե րա կան են, ներ կա յա ցու ցիչ ներն ան պայ ման 
պաշտ պա նե լու են ի րանց կու սակ ցութ յուն նե րի տվյալ պա հին ու 
ո րո շա կի խմբին հար մա րած ծրագ րե րը: 
Այ	նինչ,	 ոնց	 որ	 աս	վեց,	 օ	րենսդ	րի	 գոր	ծը	 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	 ՏԻՊԸ,	
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ՕՐԵՆՔԱՅԻՆԸ	ֆիք	սելն	ա	(ամ	րագ	րելն	ա),	ին	չը	պի	տի	
հա	մար	յա	«ՀԱՎԻՏԵՆԱԿԱՆ»	օ	րենք	դառ	նա:	
Բա	պարզ	 չի,	 որ	 հա	սա	րա	կութ	յան	 մեծ	 մա	սի	 հա	մար	 վնա	սա	կար	
բան	 են	 ա	նում,	 երբ	 ա	ռան	ձին	 խմբե	րի	 (կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի,	 թայ-
ֆա	նե	րի,	բան	դա	նե	րի)	մաս	նա	վոր	շա	հե	րի	պաշտ	պա	նութ	յան	հա	մար	
ընտր	ված	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րից	(այ	սինքն՝	կու	սակ	ցա	կան	նե	րից)	նե՛նց	
ո	րակ	ու	հատ	կա	նիշ	են	պա	հան	ջում,	ին	չը	պետք	ա	ողջ	ժո	ղովր	դի	կամ	
ժո	ղովր	դի	մե	ծա	մաս	նութ	յան	շա	հե	րի	ներ	կա	յա	ցուց	չին:

Օ րենսդ րա կան ստեղ ծա գոր ծութ յան հա մար հար կա վոր են կյան-
քի բա վա կան փոր ձով հա սուն տղա մար դիկ ու կա նայք,	ՕՐԻՆԱԿ՝	
40	կամ	45	ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ	ՈՉ	ՓՈՔՐ:	Ս րանց պի տի ընտ րեն բա վա-
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կան եր կար ժամ կե տով,	ՕՐԻՆԱԿ՝	15-20	ՏԱՐՈՎ,	որ կու սակ ցա կան 
կար գա պա հութ յան, վե րընտր վե լու, շու կա յա կան կոն յունկ տու րա յի 
ու սրա պես ու րիշ հար ցե րը չազ դեն սրանց աշ խա տան քի վրա:	
Ճիշտ	նենց,	ոնց	որ	եր	կար	ժամ	կե	տով	(հա	մար	յա`	ցմահ)	ընտր	ված	
ԱՄՆ-ի	հա	մար	յա	լրիվ	ան	կախ	ու	ա	պա	հով	ված	ու	պաշտ	պան	ված	դա-
տա	վո	րը,	ով	դարդ	չի	ա	նում	ո´չ	կու	սակ	ցութ	յան	պաշտ	պա	նութ	յան,	ո´չ	
կեն	ցա	ղա	յին	հոգ	սե	րի,	ո´չ		ա	պա	գա	յի	ու	ո՛չ	էլ	սրանց	պես	ու	րիշ	խնդիր-
նե	րի	հա	մար:	
Ներ	կա	յա	ցուց	չին	 պի	տի	 ընտ	րեն	 ՈՉ	 ԹԵ	 ՄԻԱՅՆ	 ԸՆՏՐԱԿԱՆ	
ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ	ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ	ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ,	այ	լեվ	 հին	 հույ	նե	րի	
սկզբունք	նե	րով:	 Հին	 հույ	նե	րը	 հա	մոզ	ված	 էին,	 որ	 ներ կա յա ցուց չին 
ա մե նա լա վը ճա նան չում են ի րան ի մա ցող ի րա տա րե կից նե րը: 

Օ րի նակ՝ 40-45 տա րե կան մի դե պու տա տին կա րան ընտ րեն 
Պետ հա մալ սա րա նի (մե կին էլ` Պո լի տեխ նի կի) մոտ 40-45 տա րե-
կան նե րը՝ հենց ի րանց աշ խա տող նե րից, որ տա րի նե րով գի տեն 
ի րան (ու	ոչ	թե	ե	սիմ	որ	տե	ղից	բե	րած	ան	ծա	նո	թին,	ով	ընտր	վե	լու	խա-
թեր	ի´նչ		ա	սես,	որ	չի	խոս	տա	նա):	
Գ	յու	ղե	րում	էլ	կա	րան	մի	(կամ	մի	քա	նի)	գյու	ղով	ու	է	լի	նույն	սկզբուն-
քով	ընտ	րեն	գյու	ղա	ցի	նե	րից	(նույ	նիսկ	ար	դեն	էն	տեղ	չապ	րող)	ներ	կա-
յա	ցու	ցիչ:
Այ	սինքն՝	պար	տա	դիր	 չի,	որ	ներ	կա	յա	ցու	ցիչն	ընտր	վի	մե	նակ	տա-
րած	քա	յին	սկզբունք	նե	րով:

ՕԺ-ը պի տի կազմ ված ըլ նի, օ րի նակ, 40-60 (կամ մին չեվ 65) տա-
րե կան տղա մարդ կան ցից ու կա նան ցից: 

ՕԺ-ի ան դամ նե րի տա րիք նե րը, ու րեմն, տար բեր կըլ նեն, ու 
ա ռա ջին ան գա մը կազ մե լուց մի քա նի տա րի հե տո սրանց մեջն ար-
դեն տա րի քը լրա ցած ներ կըլ նեն: Հե տո ար դեն, երբ էս պրո ցե սը 
հաս տատ ված կա յու նա ցած ըլ նի, սրան ցից ա մե նա շա տը մոտ ա մեն 
15-ե րոր դը պի տի ա մեն տա րի փոխ վի:	
(	Մի	մո	ռա	ցեք,	որ	ա	սած	ներս	կցկտուր	են,	ու	որ	պի	տի	Հա	յե	կի	Law,
Legislation and Liberty-ն		 ու	 մյուս	 գոր	ծերն	 ու	սում	նա	սիր	վեն	 ու	 յու-
րաց	վեն,	որ	էս	մե	խա	նիզ	մը	լրիվ	պարզ	ըլ	նի):	

Ս րանք բո լոր է´լ պի տի ան բիծ համ բավ ու նե նան, ու աշ խա տու-
նակ ու ու ժե րի ծաղկ ման շրջա նում ըլ նեն: ԷՆ ՄԱՐԴԻԿ, ՈՎՔԵՐ 
ԱՐԴԵՆ ԱՇԽԱՏԵԼ ԵՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՄ 
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ, ՕԺ-ՈՒՄ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ 
ՉՊԻՏԻ ՈՒՆԵՆԱՆ, որ ի րանց վրա ոչ մի ազ դե ցութ յան հնա րա վո-
րութ յուն չըլ նի, ո րով հե տեվ մար դը մնում ա մարդ	ևն:
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ՕԺ-ի ան դամ նե րին կա րան գոր ծից ա զա տեն ի րանց գոր ծին չհա-
մա պա տաս խա նե լու նույն սկզբունք նե րով, ին չով որ ա րեվմտ յան դա-
տա վոր նե րին են գոր ծից ա զա տում, կամ էլ ար դեն աս ված տա րի քա-
յին ցեն զի 15-20-ամ յա ժամ կետն անց նե լուց հե տո: 

Տա րի քա յին ցեն զով գոր ծից ա զատ ված նե րին պի տի ա պա հո վեն՝ 
մի չեվ 65-75 տա րե կա նը սրանց աշ խա տան քի նշա նա կե լով (նո րից 
ընտ րե լու մե խա նիզ մով) դա տա կան կո լե գիա նե րում, որ էն տեղ էլ ան-
կախ ու ար դար ըլ նեն:

Ս րանց աշ խա տա վար ձը պի տի ո րոշ վի սահ մա նադ րութ յամբ, ո րո-
շա կի բարձր տո կո սով, օ րի նակ՝ երկ րի բյու ջե տա յին հիմ նարկ նե րի 20 
ա մե նա բարձր աշ խա տա վար ձի հաշ վով: Սա կա րե լի ա, որ հա մար վի 
էս ա ռա վել ար ժա նա վոր քա ղա քա ցի նե րի պար գե վը: 

Քա նի որ ՕԺ-ն բազ մա թիվ չի ( Հա յաս տա նի հա մար մի 130-140 հո-
գին լրիվ հե րիք ա, ու հլը շատ ա), ա մեն տա րի քիչ մարդ ա ըն դուն վե-
լու ՕԺ կամ ա զատ վե լու ՕԺ-ից (տա րե կան` ա մե նա շա տը մի 18 հո գի), 
ը նենց որ 18 հո գուն բարձր աշ խա տա վարձ տա լը դժվար չի ըլ նե լու:

Կո լե գիալ դա տա րան նե րի ընտ րութ յու նը (ա վե լի լավ ա), որ ա նուղ-
ղա կի ըլ նի, այ սինքն՝ դա տա վո րին  ընտ րեն ժո ղովր դի ընտ րած տա-
րած քա յին դե լե գատ նե րը: Էս ձե վով, բա րի համ բա վով մար դիկ ա վե լի 
շատ շանս կու նե նան երկ րորդ ան գամ ընտր վե լու:

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ-2. Բա րո յա կար գի կա ռա վա րութ յու նը
(ՀԱՄ	ԷԼ՝	չոր րորդ իշ խա նութ յու նը)

Չ	նա	յած	Օ	րենս	դիր	ժո	ղո	վը	 չպի	տի	կազմ	վի	կու	սակ	ցա	կան	հա	մա-
մաս	նութ	յան	 սկզբուն	քով,	 որ	 սրա	 ըն	դու	նած	 «օ	րենք	նե	րը»	 էս	 կամ	
էն	կու	սակ	ցութ	յան	շա	հե	րը	չպաշտ	պա	նեն,	բայց	ե	րե	վի	լավ	կըլ	նի,	որ	
Խորհր դա րա նա կան կա ռա վա րա կան ժո ղո վը կամ Գոր ծա դիր կա-
ռա վա րա կան ժո ղո վը (ԳԺ-ը,	կամ	վար	չա	պետն	ու	ի	րա	կա	ռա	վա	րութ-
յու	նը)	մաս	նա	կի	կազմ	վի	հենց	էս	սկզբուն	քով,	օ	րի	նակ՝	էր	կու	կու	սակ-
ցութ	յու	նից,	 որ	 սրանք	 ի	րար	 հսկեն,	 ու	 կա	ռա	վա	րութ	յան	 մեջ	 հա	 էլ	
օ	պո	զի	ցիա	ըլ	նի:	
Բայց	պար տա դիր չի, որ էս տեղ կու սակ ցա կան հա մա մաս նութ-

յուն ըլ նի (Hermens F. A. – Democracy Or Anarchy, Notre Dame, Ind. 
1941): Հեչ էլ պար տա դիր չի, որ կա ռա վա րա կան կա բի նե տը (վար-
չութ յուն ներն ու նա խա րա րութ յուն նե րը) կազմ վի մե ծա մաս նա կան 
կու սակ ցութ յու նից:	
Թե	 որ,	 օ	րի	նակ,	 կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	 կազմ	վի	 հենց	փոք	րա	մաս	նա-
կան	 կու	սակ	ցութ	յու	նից,	 մե ծա մաս նա կան կու սակ ցա կան ան դամ-
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ներն ա նընդ հատ ու զգոն հե տե վե լու	են	էդ	կա	ռա	վա	րա	կան	կո	մի	տե-
նե	րի	աշ	խա	տան	քին:
Բայց	ԳԺ-ի ու սրա կո մի տե նե րի ան դամ նե րը պի տի հսկե լի ըլ նեն, 

ու սրա հա մար էլ պի տի հաշ վե տու ըլ նեն: 
ՀԻՆ	ԱԹԵՆԱՑԻՆԵՐԻ	ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ	ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ,	ՕՐԻՆԱԿ,	
ՏԱՐԵԿԱՆ	ՄԻ	ԱՆԳԱՄ	ՀԱՇԻՎ	ԷԻՆ	ՏԱԼԻ	ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ	ԱՌԱՋ:	
Սենց	պաշ	տոն	յան	 ինչ	քան	ա	վե	լի	 մեծ	 գու	մա	րի	 հետ	գործ	 ու	նե	նար,	
էն	քան	ա	վե	լի	բազ	մա	կազմ	դա	տա	րա	նի	ա	ռաջ	 էր	հաշ	վե	տու:	Թե	որ	
պաշ	տոն	յան	 ինչ-որ	 ձե	վով	փո	ղե	րը	 մսխում	 էր,	ա´նպայ	ման	 դա	տում	
էին:
(	Հին	Ա	թեն	քի	ցե	ղա	յին	դա	տա	րանն	ու	ներ	41	դա	տա	վոր,	ա	վե	լի	մե-
ծը`201	դա	տա	վոր,	մե	ծը`	501	դա	տա	վոր,	իսկ	ա	մե	նա	մե	ծը`	ե	ռա	կազ-
մը,	1501	դա	տա	վոր,	չհաշ	ված,	որ	ա	մի	սը	մի	ան	գամ	էլ	ռե	ֆե	րեն	դում	
էին	ա	նում,	բո	լոր	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	մաս	նակ	ցութ	յան	ի	րա	վուն	քով,	ին	չը	
դա	տա	կան	ի	րա	վունք	ներ	ու	ներ):	
Բա	ցի	 սրա	նից,	 Հին	 Ա	թեն	քի	 ՑԱՆԿԱՑԱԾ	 ՔԱՂԱՔԱՑԻ	 ի	րա	վունք	
ու	ներ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	ՈՒՐԻՇ	ՔԱՂԱՔԱՑՈՒՆ,	 ՆՈՒՅՆԻՍԿ	ԱՐՔՈՆՏԻՆ	
(ՊՐԵԶԻԴԵՆՏԻՆ)	կան	չե	լու	դա	տա	րան	ու	նույ	նիսկ	ռե	ֆե	րեն	դում:	Դա-
տա	րա	նը	պի	տի	ԱՆՊԱՅՄԱՆ	լսեր	էդ	գոր	ծը:	Բայց	թե որ պարզ վում 
էր, որ կան չո ղը (հայց վո րը) չի ա պա ցու ցում ի րա մե ղադ րան քը, 
տեղ նու տե ղը հենց հայց վո րին էին դա տում:	Ար	ժի,	որ	սենց	օ	րենք	նե-
րի	պես	օ	րենք	ներ	հմի	է´լ		ըլ	նեն:	
ՄԱՄՈՒԼԻ,	 ՀԵՌԱՑՈՒՅՑԻ	 ՈՒ	 ԽՈՍՔԻ	 ՈՒ	 ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ	
ՍՏԱՆԱԼՈՒ	 ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆ	 ԻՄԱՍՏ	 ՉՈՒՆԻ,	 ԹԵ	 ՈՐ	 ՕՐԵՆՔՈՎ	
ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ	ՉԻ:	Ս	րա	հա	մար	էլ	մա	մու	լի	ու	հե	ռա	ցույ	ցի	ո	րե	վէ	մի-
ջոց	ու	նե	նա	լու	ի	րա	վուն	քը	պի	տի	նույն	քան	հեշտ	ըլ	նի,	ինչ	քան	ո	րե	վէ	
մաս	նա	վոր	 ձեռ	նար	կութ	յու	նը	 փո	ղով	 առ	նե	լը:	Ս րանց ներ կա յա ցու-
ցիչն ի րա վունք պի տի ու նե նա նա խորդ կե տի՝ Հին Ա թեն քի քա ղա-
քա ցու պես մե ղադ րե լու ա մեն մե կին, ըլ նի սա ան հատ պաշ տոն յա, 
թե մի նիստ րութ յուն, թե ու րիշ մի ի րա վա բա նա կան անձ, ու նույ-
նիսկ ՊՐԵԶԻԴԵՆՏ ևն:
Թե	որ	մա	մու	լի	ու	հե	ռա	ցույ	ցի	մե	ղադ	րան	քը	չհաս	տատ	վեց,	մե	ղադ-
րան	քի	հե	ղի	նա	կը	պի	տի	դատ	վի:	ՍՐԱ	ՀԱՄԱՐ	ԷԼ	ՊԻՏԻ	ՊԱՐՏԱԴԻՐ	
ՄԱՄՈՒԼԻ	 ՈՒ	 ՀԵՌԱՑՈՒՅՑԻ	 ՀՐԱՊԱՐԱԿԱԾ	 ՄԵՂԱԴՐԱՆՔՆ	
ԱՎՏՈՄԱՏ	ՄՏՆԻ	ՏՎՅԱԼ	ՇՐՋԱՆԻ	ԴԱՏԱՐԱՆԸ,	ՈՒ	ԱՎՏՈՄԱՏ	ԷԼ	
ԴԱՏԱԿԱՆ	ԳՈՐԾ	ՀԱՐՈՒՑՎԻ:	Դա	տա	րա	նով	պի	տի	պատժ	վի	(թե	որ	
մե	ղա	վոր	ա)	մե	նակ	մա	մու	լով	կամ	հե	ռա	ցույ	ցով	հրա	պա	րակ	ված	մե-
ղադ	րան	քի	հե	ղի	նա	կը,	ու	պե տա կան ոչ մի օր գան ՉՊԻՏԻ մա մու լի 
կամ հե ռա ցույ ցի տվյալ մի ջո ցը փա կե լու ի րա վունքն ու նե նա:
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ՑԱՆԿԱՑԱԾ	 ՔԱՂԱՔԱՑԻ	 ՊԻՏԻ	 ԻՐԱՎՈՒՆՔ	 ՈՒՆԵՆԱ	 ԱՍՎԱԾ	
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ	 ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ	 ՈՒ	 ՑԱՆԿԱՑԱԾ	
ՄԵՂԱԴՐԱՆՔԸ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	ՊԱՇՏՈՆՅԱՅԻՆ	ՎԵՐԱԳՐԵ	ԼՈՒ,	նո	րից	
վերն	ա	սածս	պայ	ման	նե	րով:

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ-3. Դա տա կան իշ խա նութ յու նը

Իշ	խա	նութ	յան	 եր	րորդ	 թե	վը	 դա	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յունն	 ա,	 այ-
սինքն՝	բո	լոր	դա	տա	րան	ներն	ու	Սահ	մա	նա	դրա	կան	դա	տա	րա	նը:	Մեր	
դա	տա	րան	նե	րը,	հենց	սահ	մա	նադ	րութ	յու	նով,	են	թա	կա	են	Հա	յաս	տա-
նի	պրե	զի	դեն	տին,	ո	րով	հե	տեվ	de	facto	մե	նակ	պրե	զի	դենտն	ա	բո	լոր	
դա	տա	վոր	նե	րին	նշա	նա	կում	գոր	ծի,	ու	գոր	ծից	ա	զա	տում:	Սա	փաստ	
ա,	ինչ	էլ	որ	գրած	ըլ	նի	մեր	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	մեջ:
Հենց	 սրա	 հա	մար	 էլ	 մեր	 դա	տա	կան	 իշ	խա	նութ	յու	նը	 հեչ	 ան	կախ	
չի,	ու	րեմն	չի	կա	րա	հսկի	ո՛չ	հզոր	օ	լի	գարխ	նե	րին,	ո՛չ	կա	ռա	վա	րա	կան	
պաշ	տոն	յա	նե	րին,	ո՛չ	օ	րենս	դիր	ժո	ղո	վի	ան	դամ	նե	րին,	ո՛չ	էլ	սրանց	հո-
վա	նա	վոր	յալ	նե	րից	 մեկ	նու	մե	կին:	Ու	 հենց	սա	ա	պատ	ճա	ռը,	 որ	մեր 
դա տա կան սիս տեմն էլ ա ծե րից ծեր ա պա կան:	Թե	որ	է	սօր	Հա	յաս-
տա	նում	ա	սես,	որ	կա	գո	նե	մի	դա	տա	վոր,	ով	կա	շա	ռա	կեր	ու	անսկզ-
բուն	քա	յին	չի,	ոչ	մի	հա	սուն	մարդ	սրան	չի	հա	վա	տա:

Ճիշտ կըլ ներ, որ մեր դա տա վոր ներն էլ լրիվ ան կախ ըլ նեին 
(բայց պաշտ պան վա՛ծ ան կախ) ու մեր դա տա րան նե րը կազմ վեին 
հա մար յա նույն սկզբունք նե րով, ինչ սկզբունք ներ որ ա ռա ջարկ վե-
ցին ՕԺ-ն կազ մե լու հա մար:	
Էդ	ժա	մա	նա	կը	ար	ժեր,	 որ	դա	տա	վոր	նե	րին	տրվեր	նույ	նիսկ	 է	սօր-
վա	 աշ	խա	տա	վար	ձի	 հնգա	պա	տի	կը:	 Այ	նինչ	 է	սօր	վա	 դա	տա	վոր	նե	րի	
աշ	խա	տա	վար	ձը	դրանց	վերց	րած	կա	շառ	քի	ու	կողմ	նա	կի	ու	րիշ	ե	կա-
մուտ	նե	րի	ե	րե	վի	հա	զա	րե	րորդն	էլ	չի,	ու	հեչ	ար	դա	րա	ցի	չի:
Ինչ	 վե	րա	բե	րում	 ա	 զին	վո	րա	կան	 դա	տա	րան	նե	րին,	 սրանք	 չպի-
տի	 տար	բեր	վեն	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	 դա	տա	րան	նե	րից	 (կամ	 ուղ	ղա	կի	
ՉՊԻՏԻ	ԸԼՆԵՆ),	բա	ցի	էն	դեպ	քե	րը,	երբ	պե	տա	կան	գաղտ	նի	քի	հարց	
կա:	

Բայց պե տա կան գաղտ նի քի ստա տու սը, ա մեն ան գամ, պի տի 
ո րո շի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, թե չէ, պե տա կան գաղտ նի-
քի պատր վա կով պե տա կան ա պա կան ված պաշ տոն յա նե րը մե նակ 
ի րանց հան ցա գոր ծու թյուն ներն են գաղտ նի պա հում:
ԴԱՏԱՎՈՐՆԵՐԸ	 ՊԻՏԻ	 ՆՈՒՅՆ	 ՁԵՎՈՎ	 ԴԱՏԵԼԻ	 ԸԼՆԵՆ,	 ՈՆՑ	
ՈՐ	 ԹԵ´	 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ	 ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ,	 ԹԵ´	 ՕՐԵՆՍԴԻՐ	
ԺՈՂՈՎԻ	ԱՆԴԱՄՆԵՐԸ,	ԱՅՍԻՆՔՆ՝	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	ՔԱՂԱՔԱ	ՑԻ	ՊԻՏԻ	
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ՑԱՆԿԱՑԱԾ	 ԴԱՏԱՎՈՐԻ	 ԴԱՏԱՐԱՆ	 ԿԱՆՉԵԼՈՒ	 ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ	
ՈՒՆԵՆԱ:	 ՄԵՂԱ	ԴՐԱՆՔԸ	 ՉԱՊԱՑՈՒՑԵՑ՝	 ԷԴ	 ՔԱՂԱՔԱՑԻ´Ն	 ՊԻՏԻ	
ԴԱՏՎԻ:	

Դա տե լի պի տի ըլ նի համ էլ ցան կա ցած ի րա վա բա նա կան անձ, 
սրանց հետ էլ, ինչ-որ ձե վով, բո լոր նա խա րա րութ յուն նե րը, վար-
չութ յուն ներն ու պե տա կան հիմ նարկ ներն ու կա ռա վա րութ յունն էլ 
հե տը:	
(	Գի	դեմ,	որ	շատ	մարդ	կա	սի,	որ	սենց	դա	տը	ար	դար	չի	ըլ	նի,	որ	մի	
դա	տա	վո	րը	մյու	սին	«կպա	հի»	ևն:	Բայց	մի´	մո	ռա	ցեք,	որ	թե	էս	բո	լոր	
կար	գը	գոր	ծի	դրվի,	ու	մա	մուլն	էլ	օ	րեն	քով	պաշտ	պան	ված	ու	ա	զատ	
ըլ	նի,	մարդ կանց մեծ մասն էլ հաս կա նա, որ պի տի ար դա րութ յա-
նը պաշտ պան կանգ նի, ու որ դա հենց ի րա´ օ գուտն ա, էս կար գը 
կաշ խա տի´, հաս տա´տ կաշ խա տի:	 ԹԵ	 ՈՐ	 ՉԱՇԽԱՏԵՑ,	 ՈՒՐԵՄՆ,	
ԱՐԺԱՆ	ԵՆՔ,	ՈՐ	ԿՈՐԵՆՔ-ԳՆԱՆՔ	ԷՍ	ԱՇԽԱՐՀԻՑ:	Չ	պի	տի´	մո	ռա-
նանք,	որ	է	սօր	վա	ա	նար	դար	կար	գի	հա	մար	ՄԵԶՆԻՑ	ԱՄԵ՛Ն	ՄԵԿՆ	
ԷԼ	պա տաս խա նատ վութ յան ի րա բա ժինն ու նի):

Եր րորդ իշ խա նութ յու նը դա տա կանն ա`	 դա	տա	րան	նե	րը	 (համ	էլ՝	
սահ	մա	նադ	րա	կա	նը	ու	դա	տա	խա	զութ	յուն	նե	րը):		
ԴԱՏԱԿԱՆ	 ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	 ՊԻՏԻ	 ԸԼՆԻ	 ԱՆԿԱԽ	 ՈՒ	
ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ`	 ԲՈԼՈՐ	 ՉԻՆՈՎՆԻԿՆԵՐԻՑ	 ՈՒ	 ԱՆՀԱՏՆԵՐԻՑ:	
ԴԱՏԱՎՈՐԸ	 ՊԻՏԻ	 ԸԼՆԻ	 ՀԱՄԱՐՅԱ	 ՑՄԱՀ,	 ՈՒ	 ՊԻՏԻ	 ԸԼՆԻ	
ԳԵՐԱԿԱ`	ՆՈՒՅՆԻՍԿ	ՀԵՆՑ	ԻՆՔՆ	ԻՐԱ	ՆԿԱՏՄԱՄԲ,	Է´Ն	ԻՄԱՍՏՈՎ,	
ՈՐ	 ԴԱՏԵԼՈՒ	 ՈՒ	 ՊԱՏԺԵԼՈՒ	 ԻՐԱՎՈՒՆՔ	 ՊԻՏԻ	 ՈՒՆԵՆԱ	 ԲՈԼՈ՛Ր	
ՕՐԻՆԱԽԱԽՏՆԵՐԻՆ,	ՆՈՒՅՆԻՍԿ	ԹԵ	ՈՐ	ՕՐԻՆԱԽԱԽՏԸ	ՆԱԽԱՐԱՐ	
Ա	ԿԱՄ	ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ,	ՊՐԵԶԻԴԵՆՏ	Ա	ԿԱՄ	ՎԱՐՉԱՊԵՏ,	ԿԱՄ	
ԷԼ	ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ	ՆԱԽԱԳԱՀ,	ԴԵՊՈՒՏԱՏ	Ա	ԿԱՄ	ԷԼ`	ԴԱՏԱՎՈՐ	ՈՒ	
ԴԱՏԱԽԱԶ,	 ԿԱՄ	 ԷԼ	 ՆՈՒՅՆԻՍԿ	 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ	 ԴԱՏԱՐԱՆԻ	
ԴԱՏԱՎՈՐ	ՈՒ	ՆԱԽԱԳԱՀ:
ԴԱՏԱԿԱՆ	 ՕՐԵՆՍԳՐՔԵՐԻ	 ՄԵՋ	 ՊԻՏԻ	 ԸՆԴԳՐԿՎԵՆ	
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ	ԲՈԼՈՐ	ՀՈԴ	ՎԱԾՆԵՐԸ	ԽԱԽ	ՏԵԼՈՒ	ՀԱՄԱՐ	
ՊԱՏԻԺՆԵՐ	 (	Սահ	մա	նադ	րութ	յան	 մա	նա	վանդ	 է՛ն	 օ	րենք	նե	րը	 խախ-
տե	լու	հա	մար,	ո	րոնք	ա	պա	հո	վում	են	բա	րո	յա	կար	գը,	այ	սինքն՝	ա	պա-
հո	վում	են	Հ	յու	մի	ա	սած	բա	րո	յա	կան	նոր	մե	րի	գոր	ծու	նեու	թյու	նը):
Այ	սինքն՝	պի տի ա մե նայն խստութ յամբ դատ վեն ու պատժ վեն` 

ան հա տա կան է՛ն տե սակ ու նեց ված քի ան ձեռն մխե լիութ յու նը 
խախ տող նե րը, ին չին ա սում ենք` օ րեն քի ա ռաջ բո լո րի հա վա սա-
րութ յուն, մար դու ի րա վունք ներ, խոս քի, կար ծի քի, հա վա տի ու ին-
ֆոր մա ցիա ստա նա լու ի րա վունք, ու ան պայ ման` ընտ րա կար գի 
օ րենք նե րը խախ տող նե րը ևն: 
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Ս	րա	հա	մար	էլ.
ՊԵՏՔ	Ա,	ՈՐ	ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ	ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐՆ	ԻՐԱՎՈՒՆՔ	ՈՒՆԵՆԱՆ`	
ԴԱՏԵԼՈՒ	 ՈՒ	 ՊԱՏԺԵԼՈՒ	 ՈՒՂՂԱԿԻ	 ՀԵՆՑ	 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ	
ՕՐԵՆՔՆԵՐՈՎ,	 ԱՅՍԻՆՔՆ՝	 ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆ	 ԷԼ	 ՊԻՏԻ	
ՀԱՄԱՐՎԻ	ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը պի տի զբաղ վի մե նակ Սահ մա-
նադ րութ յան խրթին ու բազ մի մաստ օ րենք նե րով, սրանց վեր լու-
ծութ յամբ ու մշա կու մով ու սահ մա նադ րա կան դա տա վե ճե րով ու 
մեկ էլ սրանց պես մի քա նի ու րիշ բա նով:
Ու,	ի	հար	կե,	ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ	ԴԱՏԱՐԱՆ	ԴԻՄԵԼՈՒ	ԻՐԱՎՈՒՆՔ	
ՊԻՏԻ	ՈՒՆԵՆԱՆ	ԵՐԿՐԻ	ԲՈԼՈՐ	ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԸ,	 ոչ	 թե	 է	սօր	վա	
պես,	 երբ	 Սահ	մա	նադ	րա	կան	 դա	տա	րա	նին	 դի	մե	լու	 ի	րա	վունք	 ու	նի	
մե	նակ	երկ	րի	պրե	զի	դեն	տը,	ու	(ինչ	քան	գի	տեմ)	դե	պու	տատ	նե	րի	մեկ	
եր	րորդն	ու	մեկ	էլ	ա	ռան	ձին	դե	պու	տատ	ներ,	բայց	մե	նակ	ընտ	րա	կան	
վե	ճե	րի	հա	մար:	
Թե	չէ`	Սահ	մա	նադ	րութ	յուն	ու	նենք,	այ	սինքն՝	ու	նենք	երկ	րի	հիմ	նա	կան	
օ	րենք	նե	րի	ժո	ղո	վա	ծու,	ընդ	ո	րում,	ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ	օ	րենք	նե	րի	հա	վա	քա-
ծու,	ու	դա	տա	րան	էլ	ու	նենք,	բայց	դա	տա	վորն	էս	գե	րա	գույն	օ	րենք	նե	րը	
խախ	տե	լու	հա	մար	ոչ	մե	կին	պատ	ժե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յուն	չու	նի:	
Էլ	ու՞մ ա պետք սրա պես Սահ մա նադ րութ յու նը կամ գե րա գույն 

օ րեն քը: Բա ԳԵՐԱԳՈՒՅՆ օ րեն քը սե՞նց ա ըլ նում: Ս րա ըլ նել-չըլ-
նե լը մի հա շիվ չի՞:	(Ե	րե	վի	չէ,	ո	րով	հե	տեվ	շատ	ան	գամ	սրա	նով	մե	նակ	
ար	դա	րաց	նում	են	իշ	խա	նա	վոր	նե	րի	հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րը):

ՄԱՍՆ 5-ՐԴ

ՄՈՆՈՊՈԼԻԱՆԵՐՆ ՈՒ ԱՐԴԱՐ ՎԱՐՔԸ (= Ոս կե կա նո նը)

Հ	յու	մի	ԵՐԵՔ	ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ,	ճիշտն	ա	սած,	ՄԵՐՎԱԾ,	ՁՈՒԼՎԱԾ	ԵՆ	
ԻՐԱՐ	ՀԵՏ,	ՈՒ	ԵՐԲ	ՍՐԱՆՑԻՑ	ՄԵԿԸ	ԽԱԽՏՎՈՒՄ	Ա,	ՄՅՈՒՍՆԵՐՆ	
ԷԼ	ԵՆ	ԽԱԽՏՎՈՒՄ:	Ու րեմն մե նակ հար մա րութ յան հա մար են էս 
նոր մերն ի րա րից ա ռան ձին նշում:	
Հ	յու	մի	նշած	բա	րո	յա	կան	էս	նոր	մե	րը,	ըստ	էութ	յան,	ան	հա	տի	վար	քի	
վե	րա	ցա	կան	ու	ա	մե	նաընդ	հա	նուր	կա	նոն	ներն	են:	Էս կա նոն նե րը վե-
րա ցա կան են է՛ն ի մաս տով, որ սրանք կախ ված չեն տե ղի ու պա հի 
հան գա մանք նե րից, ու պար տա դիր են ա մե՛ն մար դու հա մար:	
Ու	թե	որ	ո	րե	վէ	ան	հատ	 չեն	թարկ	վեց	սրանց,	ու	րեմն	էդ	ան	հատն	
ըմ	բոս	տա	նում	ա	 հա	սա	րա	կու	թյան	 դեմ,	 ու	 էս	ան	հատն	ա	նընդ	հատ	
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վեճ	ու	կռվի	մեջ	կլի	նի	ծա	նոթ-ան	ծա	նո	թի	հետ:	Ո	րով	հե	տեվ	ԷՍ	ԵՐԵՔ	
ՆՈՐՄԻՑ	ԵՆ	ԲԽՈՒՄ	ԲԱՐՈՅԱԻՐԱՎԱԿԱՆ	ԷՆ	ԲՈԼՈ՛Ր	ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ,	
ՈՐՈՆՑ	 ՀԵՏԵՎՈՒՄ	 ԵՆՔ	 ԱՄԵՆ	 ՔԱՅ	ԼԱՓՈԽԻՆ,	 ՀԵՏԵՎՈՒՄ	 ԵՆՔ	
ՀԱՄԱՐՅԱ	ԲՆԱԶԴՈՎ:	
Օ	րի	նակ՝	եր	րորդ	նոր	մը	(երկ	րոր	դի	հետ),	կո	պիտ	ա	սած,	նշա	նա	կում	
ա,	որ	ոչ մի ա ռանձ նաշ նորհ կամ մե նաշ նորհ (մո նո պո լիա) չպի տի ըլ-
նի, որ օ րի նակ` պատ գա մա վոր ներն ու պե տա կան պաշ տոն յա նե րը ոչ 
մի եր կա րա տեվ ի մու նի տետ կամ ար տո նութ յուն չպետք ա ու նե նան:
Նո	րից	նշենք	էս	կա	նոն	նե	րից	մի	քա	նի	սը.	ազն վութ յու նը, ան հա տա-

կան սե փա կա նութ յուն-ու նեց վածքն ու սրա ան ձեռնմ խե լիութ յու նը, 
պայ ման-խոս տու մը, փո խա նա կութ յու նը, ա ռեվ տու րը, մրցութ յու-
նը, ազ նիվ վաս տակն ու ու րիշ սրանց պես բա ներն ա պա հո վող կա-
նոն նե րը:	
Հ	յու	մի	նոր	մե	րը,	ըստ	էութ	յան,	ա	սում	են	նույն	բա	նը,	ինչ	ա	սում	ա	
Ոս	կե	կա	նո	նը:
Ես	Ոս	կե	կա	նո	նը	կձե	վա	կեր	պեի	ոչ	թե	սրա	տա	րած	ված	կոր	ծա	նա-
րար	մաք սի մում պա	հան	ջով,	այ	սինքն՝	«ու րիշ նե րի հան դեպ ա րա է՛ն 
բա նը, ին չը որ կու զեիր, որ ու րիշ ներն ա նեն  քո՛ հան դեպ»,	այլ	նվա-
զա գույն	պա	հան	ջով.
«ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ	 ՀԱՆԴԵՊ	 ՄԻ´	 ԱՐԱ	 ԷՆ	 ԲԱՆԸ,	 ԻՆՉԸ	 ՈՐ	 ՉԷԻՐ	
ՈՒԶԵՆԱ,	ՈՐ	ՈՒՐԻՇՆԵՐՆ	ԱՆԵՆ	ՔՈ´	ՀԱՆԴԵՊ»:
	Կամ	ա	վե	լի	կարճ.	
«ՈՒՐԻՇԻՆ	ԱՆՏԵՂԻ	ՎՆԱՍ	ՄԻ´	ՏՈՒ»:	
Հենց	սա´	ա	լի	բե	րա	լիզմ-լի	բեր	թա	րիզ	մի	էութ	յու	նը:	
Ու	թե	կու	զեք,	Ոս կե կա նո նը հենց բա րո յա կան կամ ար դար վար-

քով մար դու սահ մա նումն ա:
Ու	րեմն,	թե	որ	մեկն	ու	րիշ	նե	րին	չի	ա	նում	էն	բա	նը,	ին	չը	որ	չի	ու	զում,	
որ	ու	րիշ	նե	րը	ի	րե´ն		ա	նեն,	ար	դեն	լրիվ	ար	դար	մարդ	ա,	ու	ի	րա	վար	քը	
լրիվ	ար	դար	ա,	ու	ինքն	էլ	լրիվ	բա	րո	յա	կան	քա	ղա	քա	ցի	յա:
Ու	րեմն,	թե որ մար դը հե տա մուտ ա մե նակ ու մե նակ ի րա սե փա-

կան շա հե րին ու սրա հետն էլ ու րիշ նե րին ոչ մի վնաս չի տա լի ու ոչ 
մի օ րենք ու նորմ չի խախ տում, էդ մար դը լրիվ նոր մալ մարդ ա ու 
ոչ մի պար սա վան քի ար ժան չի:	Ի	հար	կե,	լի	բեր	թա	րիզ	մը	չի	ար	գե	լում	
կամ	դա	տա	պար	տում,	որ	ո	րե	վէ	մե	կը	ալտ	րո	ւիստ	ըլ	նի,	այ	սինքն՝	ան-
շա	հախն	դիր	օգ	նի	ու	րիշ	նե	րին:	
Սենց	ալտ	րո	ւիստ	ներ	միշտ	ըլ	նում	են	ա	մեն	տեղ	էլ,	իսկ	երբ	հա	սա-
րա	կար	գը	բա	րո	յա	կարգ	ա,	էդ	կար	գի	մեջ	լիքն	ալտ	րո	ւիստ	ա	ըլ	նում,	
ու	էդ	հա	սա	րա	կար	գում	լավ	ա	ապ	րում	նույ	նիսկ	բոմժն	ու	բա	ցար	ձակ	
ան	բանն	ու	ան	պի	տա	նը:
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ՄԱՍՆ 6-ՐԴ

ՄԻ ՔԱՆԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ԴՐՈՒՅԹ
1. ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ա	սած	նե	րիս	մի	մա	սը	նո	րից	շեշ	տե	լով`	մի	քա	նի	բան	էլ	ա	վե	լաց	նեմ:
Պե	տե	րի	տո	տա	լի	տար	խում	բը,	 բա նա կի ու թույ լե րի կա րիք նե րի 

մա հա նա յով,	ժո	ղովր	դին	ԽԱԲՈՒՄ	Ա	ՈՒ	ԽԼՈՒՄ	սրա	ան	հա	տա	կան	
ու	նեց	ված	քի	մի	զգա	լի	մա	սը`	համ	էլ	ու	ա	ռա	ջին	հեր	թին	ՀԱՐԿԵՐԸ,	
ՄԱՔՍԵՐՆ	ՈՒ	ԿՈՄՈՒՆԱԼ	ԾԱԽՍԵՐԸ	ԱՎԵԼԱՑՆԵԼՈՎ,	ԱՅՍԻՆՔՆ՝	
«ՕՐԵՆՔԻ	ՈՒԺՈՎ	ԹԱԼԱՆԵԼՈՎ»	ԺՈՂՈՎՐԴԻՆ:	Պե	տութ	յու	նը	հար-
կե	րի	 ու	 կո	մու	նալ	 ծախ	սե	րի	 ա	վե	լա	ցումն	 էլ	 ար	դա	րաց	նում	 ա	 էն	
պատր	վա	կով,	 թե	 սրան	ցով	պի	տի	 թույ	լե	րին	 օգ	նի,	 պի	տի	 թույ	լե	րին	
թո	շակ	ու	նպաստ	տա:
Թո	շա	կը	ե	րե	վի	լավ	բան	ա	(ինքս	թո	շա	կա	ռու	եմ,	ու	իմ	նույ	նիսկ	էս	
չնչին	թո	շակն	իմ	հա	մար	չա	փա	զանց	էա	կան	ա),	բայց	թո	շա	կի	հե	տեվն	
ընկ	նե	լը	վնա	սա	կար	ա:	Էս	վնասն	է՛ն	հան	գա	մանքն	ա,	որ	մարդ կանց 
մեծ մա սը հույ սը դնում ա պե տութ յան օգ նութ յան վրա ու ընկ նում 
ա թո շա կի ու զա նա զան նպաստ նե րի ու ար տո նութ յուն նե րի հե տե-
վից, փո խա նակ թե վե րը քշտի ու իր գլխի ճա րը ի՛ն քը տես նի, ու իր 
հա մար ա պա հով ծե րութ յուն ստեղ ծի:
Բա	ցի	էս	մեծ	հար	կե	րը,	ա	վա	զա	կա	յին	մաքսն	ու	խո	շոր	տա	րիֆ	ներն	
ու	պե	տե	րի	ծայ	րաս	տի	ճան	բյու	րոկ	րա	տա	կան	ու	 լկտիա	ցած	խում	բը	
չի	 թող	նում,	 որ	 ան	հատ	 ձեռ	նե	րեց	նե	րը	 բիզ	նես	 դնեն	 ու	 նյու	թա	կան	
ու	 հո	գե	վոր	բա	րիք	նե	րի	ար	տադ	րութ	յու	նը	 շա	տաց	նեն,	 լա	վաց	նեն	ու	
է	ժա	նաց	նեն	ու	նոր	աշ	խա	տա	տե	ղեր	ստեղ	ծեն:	Ու	տու	ժում	են	բո	լո՛	րը:
Բա	ի՞նչ	ա	նենք:	Թույ	լե	րին	չօգ	նե՞նք	ու	բա	նա	կը	չու	ժե	ղաց	նե՞նք:
Թույ	լե	րին	օգ	նե	լու	ու	բա	նա	կը	հզո	րաց	նե	լու	ու	առ	հա	սա	րակ`	կար-
գին	եր	կիր	(բա	րո	յա	կարգ)	ու	նե	նա	լու	հա	մար,	ար	դեն	ա	սածս	բա	նե	րից	
բա	ցի,	 ՊԵՏՔ	 Ա	 ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ	 ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ	 (ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ)	
ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,	ԱՅՍԻՆՔՆ՝	ՊԵՏԵՐԻ	ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ	ԹՎՈՎ	ԽՈՒՄԲ:
Ընդ	ո	րում,	էս ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԻՏԻ ԶԲԱՂՎԻ 

ՄԵՆԱԿ ՈՒ ՄԵՆԱԿ ԷՆ ԲԱՆՈՎ, ՈՐ ՀՅՈՒՄԻ ԱՍԱԾ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ 
ԵՐԵՔ ՆՈՐՄԸ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՈՒ ԱՆԽԱՓԱՆ ԱՇԽԱՏԻ, ԱՅՍԻՆՔՆ՝ 
ՀՍԿԻ, ՈՐ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ՉԽԱԽՏ ՎԵՆ ՈՒ ՉԱՓԱԶԱՆՑ ԱՐԱԳ ՈՒ 
ԿՏՐՈՒԿ ՉՓՈԽՎԵՆ, ԱՎԵԼԻ ՃԻՇՏ, ՀԱՄԱՐՅԱ ՉՓՈԽՎԵՆ, ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԻ, ՈՐ ԱԶԱՏ ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆԽԱՓԱՆ ԳՈՐԾԻ:

Է լի´ ա սեմ, որ էս նվա զա գույն պե տութ յու նը պի տի ըլ նի ներ-
կա յա ցուց չա կան, այ սինքն` պի տի կազմ ված լի նի ժո ղովր դի վե-
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րից վար ընտ րո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Էս ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԻՏԻ ԲԱԺԱՆՎԱԾ ԼԻՆԻ ԵՐԵՔ ԱՆԿԱԽ 
ՄԱՍԻ:	
Նո	րից	կրկնեմ,	որ	սրան	ցից	համ	էլ	ա	ռա	ջի	նը`	գոր ծա դիր իշ խա նութ-

յու նը կամ կա ռա վա րութ յու նը պի տի	ըլ	նի	խորհր դա րա նա կան-ներ-
կա յա ցուց չա կան	(այ	սինքն՝	լրիվ ընտ րո վի ըլ նի):	Սա	պի	տի	զբաղ	վի	
բա	նա	կի	 (ար	տա	քին	թշնա	մի	նե	րից	պաշ	պան	վե	լու	 ու	ար	տա	քին	քա-
ղա	քա	կա	նութ	յան	 հար	ցե	րով)	 ու	 ոս	տի	կա	նու	թյան	 աշ	խա	տանք	նե	րը	
կազ	մա	կեր	պե	լով	ու	ի	րա	գոր	ծե	լով:	
Բայց	սա ոչ մի ան գամ չպի տի խախ տի օ րենք ներն ու օ րենս դիր 

իշ խա նութ յան հաս տա տած մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րը:	 Համ	 էլ,	
ի	հար	կե,	ու	րիշ	պե	տութ	յուն	նե	րի	հետ	պի	տի	վե	րա	բեր	վի,	ինչ	քան	հնա-
րա	վոր	ա,	ըստ	Հ	յու	մի	նոր	մե	րի:	
Ու	 ա	մե	նա	կա	րե	վո	րը.	 ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	 (ԱՅՍԻՆՔՆ՝	 ՊԵՏԵՐԻ	
ԽՈՒՄԲԸ)	 ՉՊԻՏԻ	 ԻՐԱՎՈՒՆՔ	 ՈՒՆԵՆԱ	 ԻՐԱ	 ԵՐԿՐԻ	
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ	 ՈՒ	 ԻՐԱ	 ԱՆԿԱԽՈՒԹՅՈՒՆՆ	 ԱՊԱՀՈՎՈՂ	
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻՑ	ՈՐԵՎԷ	ՄԵԿԸ	ԿԱՄ	ՍՐԱՆՑ	ՈՐԵՎԷ	ՄԻ	ՄԱՍԸ	
ՀԱՆՁՆԻ	ՈՐԵՎԷ	ՈՒՐԻՇ	ԵՐԿՐԻ:
Իշ	խա	նութ	յան	 երկ	րորդ	 թեվն	 օ րենս դիր իշ խա նութ յու նը կամ 

պառ լա մենտն	ա,	 ին	չը	պի	տի	զբաղ	վի	մե	նակ	նե՛նց  նոր օ րենք ներ 
մշա կե լով ու ըն դու նե լով, ո րոնք նախ պար տա դիր ու ընդ հա նուր են 
բո լո րի հա մար, այ սինքն՝ վե րա ցա կան են, «կույր են»:	(Ի	զուր	չի,	որ	
հին	հույ	նե	րը	ար	դա	րա	դա	տութ	յան	աստ	վա	ծու	հուն`	Ֆե	մի	դա	յին	կույր	
էին	քան	դա	կում):
Օ	րենք	նե	րը	 ոչ	 թե	 հա	սա	րա	կութ	յան	 ա	ռան	ձին	 ան	հատ	նե	րի	 կամ	
ա	ռան	ձին	 խմբե	րի	 շա	հե	րը	 պի	տի	 պաշտ	պա	նեն,	 այլ՝	 ԱՄԵ´Ն ՄԻ 
ԽՄԲԻՆՆ	ՈՒ	ԱՄԵ´Ն ՄԻ	ԱՆՀԱՏԻՆԸ:	Պառ	լա	մեն	տը	պի	տի	նե՛նց	օ	րենք-
ներ	մշա	կի,	ո	րոնք	ՕՐԵՆՔԻ	ՈՒԺՈՎ	ՄԵԾԱՑՆՈՒՄ,	ՇԱՏԱՑՆՈՒՄ	ԵՆ	
ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ	ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	(ու	ոչ	թե	նե	ղաց	նում,	քչաց	նում	են	էդ	
ա	զա	տութ	յու	նը):
Ու,	 ի	հար	կե,	 օ	րենս	դիր	 իշ	խա	նութ	յու	նը	 պի	տի	 մշա	կի	 ՕՐԵՆՔՈՎ	
ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ	 ԱԶԱՏ	 մրցութ	յունն	 ա	պա	հո	վող	 օ	րենք	նե	րը,	 ու	 է՛ն	
օ	րենք	նե	րը,	 որ	 ա	պա	հո	վում	 են	 մա	մու	լի	ա զատ գոր ծու նեութ յու նը,	
մա	նա	վանդ`	ՀԵՌԱՑՈՒՅՑԻ	ՈՒ	ՌԱԴԻՈՅԻ	ա	զատ	գոր	ծու	նեութ	յու	նը:

Պե տութ յու նը, այ սինքն՝ պե տե րի խմբի ա ռան ձին ան դամ նե րը 
չպի տի բիզ նե սով զբաղ վե լու ի րա վունքն ու նե նան, որ ի րանց ան-
հա տա կան բիզ նե սա յին շա հե րը պաշտ պա նե լու խա թեր չխախ տեն 
երկ րի բա րո յա կար գը:
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Մե նակ ու մե նակ օ րենս դիր պառ լա մեն տը պի տի սահ մա նի հար կե-
րի ու մաք սե րի չա փե րը՝	հո	գա	լով,	որ	սրանք	խիստ	թե	թեվ	ըլ	նեն,	իսկ	
մի	ջին	ու	մա	նա	վանդ	փոքր	բիզ	նես	նե	րին	գո	նե	մի	5	տա	րի	չպի	տի	հար	կի	
(կամ	մի	ջի	նին	պի	տի	շատ	քիչ	հար	կի),	մին	չեվ	սրանք	ո	տի	կանգ	նեն:	
ՕՐԵՆՍԴԻՐ	ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՉՊԻՏԻ	ԽԱՌՆՎԻ	ՈՉ	ԳՈՐԾԱԴԻՐ	
ՈՒ	 ՈՉ	 ԷԼ	 ԵՐՐՈՐԴ`	 ԴԱՏԱԿԱՆ	 ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ	 ՈՒ	 ՄԱՄՈՒԼԻ	
ԳՈՐԾԵՐԻՆ,	ՈՉ	ԷԼ	ԳՈՐԾԱԴԻՐ	ԿԱՄ	ԴԱՏԱԿԱՆ	ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՊԻՏԻ	ԽԱՌՆՎԻ	ՄՅՈՒՍ	ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ԳՈՐԾԵՐԻՆ:

2. ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԵՐԻ ԹԻՎԸ

Ն	վա	զա	գույն	 պե	տութ	յան	 պե	տե	րի	 թիվն	 էլ	 պի	տի	 նվա	զա	գույ-
նը	 լի	նի	 ու	ա	վե	լը	պետք	 էլ	 չի,	 թե	 որ	 էս	պե	տե	րը	 ոչ	 թե	 «կա	ռա	վա-
րում	 են»,	 այլ	 մե	նակ	 ՀՍԿՈՒՄ	 ՈՒ	 ՀԵՏԵՎՈՒՄ	 ԵՆ	 ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԻ	
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆԸ,	 ՕՐԵՆՔ	 ԵՆ	 ՄՇԱԿՈՒՄ	 ՈՒ	 ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ,	 ՈՒ	
ՕՐԻՆԱԽԱԽՏՆԵՐԻՆ	ԵՆ	ՊԱՏԺՈՒՄ:
ՄԻԱԿ	 ԵԼՔԸ`	 ՉԻՆՈՎՆԻԿՆԵՐԻ	 ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ	 ԽԻՍՏ	
ԿՐՃԱՏԵԼՆ	Ա	ՈՒ	ՀԱՄ	ԷԼ	ՉԻՆՈՎՆԻԿՆԵՐԻ	ԹԻՎԸ	ԽԻՍՏ	ԿՐՃԱՏԵԼՆ	
Ա	(ՄՈՏ	20-30	ԱՆԳԱՄ):	
ՈՒ,	ԻՀԱՐԿԵ,	ՊԻՏԻ	ՉԻՆՈՎՆԻԿԻՆ	ՀՍԿԵԼՈՒ,	ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ	
ԿԱՆՉԵԼՈՒ	 ՈՒ	 ԳՈՐԾԻՑ	 ՀԱՆԵԼՈՒ	 ՈՒ	 ՀԱՄ	 ԷԼ	 ՊԱՏԺԵԼՈՒ	
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ	 ՈՒՆԵՆԱՍ:	 ԷՍ	 ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ	 ՊԻՏԻ	 ԱՆՊԱՅՄԱՆ	
ՈՒՆԵՆԱՍ,	ԹԵ	ՉԷ`	ԿԴԱՌՆԱՍ	ՉԻՆՈՎՆԻԿԻ	ՃՈՐՏԸ:

Երկ րի պրե զի դենտն ու վար չա պետն ու նա խա րար ներն էլ են չի-
նով նիկ, ո րով հե տեվ սրանք չի նով նիկ նե րի գլխա վոր ներն են:

3. ԱԶԱՏ ՇՈՒԿԱՆ
( Սո ցիա լիս տի ու լի բեր թա րի մտա ծո ղութ յան հիմ նա կան
տար բե րութ յու նը)
Զա	նա	զան	գույն	ու	ե	րան	գի	սո	ցիա	լիստ	նե	րի	(ու	րեմն,	համ	էլ`	կո	մու-
նիստ	նե	րի)	հիմ	նա	կան	սխալն	է՛ն	ա,	որ	սրանք	գի	դեն,	թե	ան	հա	տա	կան	
սե	փա	կա	նութ	յունն	 ա	 մարդ	կանց	 հա	սա	րա	կա	կան	 բո	լոր	 չա	րիք	նե	րի	
պատ	ճա	ռը:	Ս	րա	հա	մար	էլ	սո	ցիա	լիստ	նե	րը,	քիչ	թե	շատ,	դեմ	են	ան-
հա	տա	կան	սե	փա	կա	նութ	յա	նը	ու	ԱՏՈՒՄ	ՈՒ	ԱՀԱՎՈՐ	ՆԱԽԱՆՁՈՒՄ	
ԵՆ	ՀԱՐՈՒՍՏՆԵՐԻՆ:	
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏՆԵՐԸ	ՈՒԶՈՒՄ	ԵՆ	ՈՂՋ	ԵՐԿՐԻ	ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ	
ՊԼԱՆՈՎ	ՂԵԿԱՎԱՐԵՆ,	ԻՍԿ	ՍԱ	ԱՆՀՆԱՐ	Ա,	ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ	ՎԻԹԽԱՐԻ	
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ԱՊԱԳԱՆ	(ՏՈ,	ՆՈՒՅՆԻՍԿ	ՓՈՔՐԵՐԻՆՆ	ԷԼ)	
ԳՈՒՇԱ	ԿԵԼԻ	ՉԻ:
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Իսկ թե որ մի բա նի ա պա գան գու շա կե լի չի, դրա ա պա գան պլա-
նա վո րե լը լրի՛վ ա անհ նար: Անհ նար ա հենց սկզբուն քով, ու ոչ թե է՛ն 
պատ ճա ռով, որ մարդ կա յին գի տե լիք ներն են թե րի կամ ան կա տար:	Այ-
սինքն՝	ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ	ՀԱՍԱՐԱԿԱՐԳԻ	ՏՆՏՀԱՇՎԱՐԿՆ	ԱՆՀԱՆԱՐ	
Ա:	Ու	րեմն,	ոնց	որ	Հա	յեկն	ա	ա	սում,	սո ցիա լիստ ներն ուղ ղա կի գո ռո զա-
միտ են, իսկ սենց մի գո ռո զամ տութ յու նը կոր ծա նա րար ա ողջ մարդ-
կութ յան հա մար:

Կենտ րո նա կան պլանն անհ նար ա հենց էն բա նի հա մար, որ ար-
դեն աս ված տե ղի ու պա հի պայ ման նե րը, հենց սկզբուն քով, դի ֆուզ 
ցրված են մի լիոն նե րի մեջ, ու եր բեք էլ լրիվ հայտ նի չեն ու չեն էլ կա րա 
հայտ նի ըլ նեն էդ կենտ րո նին:
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏՆԵՐԸ	 ՕՐԵՆՔԻ	 ԱՌԱՋ	 ԱՄԵՆ	 ՄԻ	 ՄԱՐԴՈՒ	
ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ	 ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ	 ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ	 ԵՆ	 ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ	
ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ	ԲՈԼՈՐԻՆ	ՀԱՎԱՍԱՐ	ԲԱԺԱՆԵԼՈՒ	ՍԿԶԲՈՒՆ	ՔՈՎ,	ո	րով-
հե	տեվ	մտա	ծում	են,	թե	տնտե	սութ	յու	նը	մի	կենտ	րո	նից	ղե	կա	վա	րե	լը	հնա-
րա	վոր	ա,	ու	բա	ցի	սա,	հնա	րա	վոր	ա,	որ	ո	րոշ	վի,	թե	ում	ինչ	քան	հաս	նի,	
որ	ար	դար	ըլ	նի	(աս	վել	ա,	որ	սրան	ա	սում	են՝	«սո	ցիա	լա	կան	ար	դա	րութ-
յուն»):

Լի բեր թար ներն ա սում են, թե տնտե սութ յու նը մի կենտ րո նից ղե-
կա վա րելն անհ նար ա, ու որ տնտե սութ յան ղե կա վա րութ յու նը մի 
կենտ րո նից կրճա տում ա ար տադ րութ յունն ու վեր ջը կոր ծա նում ա էդ 
տնտե սութ յու նը:
ԼԻԲԵՐԹԱՐՆԵՐՆ	 ԱՍՈՒՄ	 ԵՆ,	 ԹԵ	 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ	 ԱՐԴԱՐՈՒԹՅԱՆ	
ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ	 ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ	 ՊԱՏՐԱՆՔ	 Ա,	 ՈՒ	 	 ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ	
ԲԱՐԻՔՆԵՐԸ	 ԱՐԴԱՐ	 ԲԱՇԽՈՂ	 ՄԻԱԿ	 ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ	 ԱԶԱՏ	
ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ	ՄԵԽԱՆԻԶՄՆ	Ա:	Փոր	ձը	ցույց	տվեց,	որ	լի	բեր	թա	րիստ-
նե	րը	ճիշտ	են:
Լի	բեր	թա	րիստ	ներն	ա	սում	են,	որ	երբ	հո	գե	վոր	ու	նյու	թա	կան	բա	րիք	
ար	տադ	րե	լու	ա	մեն	մի	պրո	ցե	սը	ա	զատ	ա	(դե	մոկ	րա	տա	կան	օ	րենք	նե	րի	
շրջա	նակ	նե	րում),	 էդ	 ժա	մա	նա	կը	 էդ	 պրո	ցես	նե	րի	 ողջ	 ընդ	հան	րութ	յու-
նը	կազ	մում	ա	«ԱԶԱՏ	ՇՈՒԿԱ,	ԱԶԱՏ	ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»-Ի	ՄԻ	
ԳԵՐԲԱՐԴ	ԿՈՄՊ	ԼԵՔՍ:
ԱԶԱՏ	 ՇՈՒԿԱՅԻ	 ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ,	 ԱՍՈՒՄ	 Ա	 Ֆ.	 Ա.	
ՀԱՅԵԿԸ,	 ՀԻՄՆԱԿԱՆ	 ՀԱՍԿԱՑՈՒ	ԹՅՈՒՆ	 Ա,	 ՈՒ	 ՍԱ	 ԱՎԵԼԻ	 ՊԱՐԶ	
ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ	ՉԻ	ՏՐՈՀՎՈՒՄ:
Սա	հա	մե	մա	տում	եմ	դա	սա	կան	է լեկտ րա դի նա մի կա յի դաշ տի	հաս	կա-
ցութ	յան	հետ,	ին	չը	դա	սա	կան	տե	սութ	յան	շրջա	նակ	նե	րում	ա	վե	լի	պարզ	
հաս	կա	ցութ	յուն	նե	րի	 չի	 տրոհ	վում:	 Շատ-շատ,	 սրա	 հատ	կութ	յուն	ներն	
ի	մա	նաս,	բայց	ա	նի	մաստ	հարց	տված	կըլ	նես,	թե	որ	հարց	նես`	ի՞նչ	ա	սա:
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Մի	 բա	նը	 հաս	տատ	 ա,	 ԱԶԱՏ ՇՈՒԿԱՆ ՎԻԹԽԱՐԻ ՉԱՓՈՎ 
ԱՎԵԼԻ´ ՈՒՆԱԿ, ԱՎԵԼԻ´ «ՀԱՆՃԱՐԵՂ» Ա, ՔԱՆ ՀԶՈՐԱԳՈՒՅՆ 
ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԽՈՒՄԲԸ:
Մարդ	կութ	յան	 գերխն	դի	րը,	 թե	 որ	 հա	մաշ	խար	հա	յին	 հնա	րա	վոր	
ա	ղետ	նե	րի	 հար	ցե	րից	 չխո	սանք,	 էս	 ա	հա	վոր	 տեմ	պով	 ա	նընդ	հատ	
ա	ճող	 բնակ	չութ	յա	նը	 կե	րակ	րելն	 ու	 սրա	 ա	հա	վոր	 ա	ճող	 պա	հանջ-
մունք	նե	րը	բա	վա	րա	րելն	ա:	ՍԱ	ԿԱՐԱ	ԱՆԻ	ՄԵՆԱԿ	ՈՒ	ՄԵՆԱԿ	ԱԶԱՏ	
ՇՈՒԿԱՆ:	Ո՞նց կա նի, կամ կա նի՞, հայտ նի չի, բայց ու րիշ ա նող չի 
ըլ նի: Թե ա րեց, ա զատ շու կան կա նի:
Ա	զատ	 շու	կա	յա	կան	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րով	 երկր	նե	րին	 ա	սում	 են`	

կա պի տա լիս տա կան	կամ	դե մոկ րա տա կան,	կամ	քա ղա քա ցիա կան 
կամ	բաց հա սա րա կութ յուն:	Տե	սանք,	թե	էս	տեր	մին	ներն	ինչ	քան	են	
վար	կա	բեկ	ված:	Ս	րա	պատ	ճառն	 է՛ն	ա,	 որ	իս կա կան ա զատ շու կա 
ոչ մի երկ րում չի է ղե ու չկա,	իսկ	է	ղած	նե	րի	շու	կա	յա	կան	հա	րա	բե-
րութ	յուն	նե	րի	ա	զա	տութ	յունն	էլ	քաղ	գոր	ծիչ	ներն	ու	բա	րո	յա	կար	գի	զա-
նա	զան	թշնա	մի	ներն	ա	նընդ	հատ	սահ	մա	նա	փա	կում	ու	սրանց	ա	նու	նը	
վար	կա	բե	կում	են:
Մար	դը	 հա	 էլ	 հե	տե	վում	 ա	 շու	կա	յում	 ինքն	 ի	րան	 ձե	վա	վոր	վող	
մրցութ	յան	 կար	գին,	 իսկ	 էս	 կարգն	 էն	քա´ն	 շատ	ա	 քմա	հաճ,	 որ	 մի 
կենտ րո նից սրա տնտհաշ վարկն անհ նար ա:	
ԱՆՀՆԱՐ	 Ա,	 ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ	 ՄԻ	 ԿԵՆՏՐՈՆԻՑ	 ԷՍ	 ԿԱՐԳԻՆ	
ՄԻՋԱՄՏԵԼԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա	ՎԵՐԱՑՆԵՍ	ԷՂԱԾ	ԲՈԼՈՐ	ԲԱՐՈՅԱ-
ԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ	ՈՒ	ԱՄԵՆԱՅՆ	ՄԱՐԴԿԱՅԻՆԸ:	
Լի	բեր	թար	ներն	ա	սում	են,	շու կան ա զա´տ թող	(ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ	
ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ	 ՇՐՋԱՆԱԿ	ՆԵՐՈՒՄ),	 ու կենտ րո նա կան պլա նի տե-
ղը թո ա մեն մեկն ի րա մեծ կամ փոքր բիզ նե սը պլա նա վո րի, ոնց 
կա րում ա:	ԷՍ	ԴԵՊՔՈՒՄ	ԹԵ	ԷԴ	ՄԱՐԴԸ	ՔԱՇՎԱՎ՝	ՄԵՆԱԿ	ԻՆՔԸ	
ԿՏՈՒԺԻ:	
Այ	նինչ.
ԹԵ	 ՈՐ	 ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ	 ՊԼԱՆԸ	 ՔԱՇՎԵՑ,	 ԷԴ	 ԺԱՄԱՆԱԿԸ	
ՏՈՒԺՈՒՄ	Ա	ՈՂՋ	ԵՐԿԻՐԸ:	ՈՒ	ԷՍ	ԱՆԳԱՄ	ԷԴ	ԵՐԿԻՐԸ	ԿԱՐՈՂ	Ա	
ՆԵ´ՆՑ	ՔԱՇՎԻ,	ՈՐ	ԱՇԽԱՐՀԻ	ԷՐԵՍԻՑ	ՎԵՐԱՆԱ,	ԳՆԱ:
Ու	քա նի որ ա զատ շու կա յում նույն գոր ծը հա էլ մե կից ա վել լի քը 

մարդ ա ձեռ նար կում, դրանց մե ջը հա ջո ղակ ներն էլ կըլ նեն: Իսկ որ 
էդ հա ջո ղակ նե րի գործն ա ռաջ գնաց, համ ի րա´նք կ հարս տա նան, 
համ է´լ հա սա րա կութ յան մնա ցած ան դամ նե րին օ գուտ կըլ նի, նույ-
նիսկ ի րանց ան ծա նոթ մարդ կանց օ գուտ կըլ նի,	 ա	սում	 են	 լի	բեր-
թար	նե	րը:
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4. ԳՆԵՐԻ ՍԻՍՏԵՄԸ 
(Ին	ֆոր	մա	ցիան	տա	րա	ծե	լու	ա	մե	նաա	րագ	մի	ջո	ցը)

Երբ	 հրա	ժար	վում	 են	 կենտ	րո	նա	կան	 պլան	 ու	 ղե	կա	վա	րութ	յու-
նից,	այ	սինքն՝	մի	կենտ	րո	նից	վճիռ	ա	նե	լուց,	ԷԴ	ՎՃԻՌՆԵՐՆ	ԱՐԴԵՆ	
ԱՆՀԱՏՆԵՐՆ	ԵՆ	ԱՆՈՒՄ,	ԻՆՉԸ	ԹԵ´	ՏԵՂԻ	ՈՒ	ՊԱՀԻ	ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ	
ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆ	 Ա	 ԴԱՐՁՆՈՒՄ	 ԱՌԱՎԵԼԱ	ԳՈՒՅՆԸ,	 ԹԵ´	
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ	 ՁԵՎՈՎ	 Ա	 ԳՈՐԾԱԾՈՒՄ	 ԱՌԱՆՁԻՆ	 ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ	
ՄԵՋԸ	ՑՐՎԱԾ	ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐՆ	ՈՒ	ՈՒՆԱ	ԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ:
Բայց	ան	հա	տը	ո՞նց	ա	ի	մա	նում,	թե	ե´րբ		ու	ի´նչ		ա	նի:	Ան	հա	տը,	ո՞նց	ա	
ի	մա	նում,	թե	երկ	րի	շու	կա	յի	ու	բո	լոր	երկ	րի	վի	ճա	կը	ո´նց		ա:

Ան հա տին էս բա նե րը հու շում են ԳՆԵՐԸ (մա նա վանդ` ԱԶԱՏ 
ՇՈՒԿԱՅԻ ԳՆԵՐԸ), ու ան հատ ձեռ նե րե ցը հե տե վում ա գնե րին, ու 
ի րան էլ ու րիշ ոչ մի «գի տա կան» ին ֆոր մա ցիա պետք չի, բա ցի տե-
ղի ու պա հի տվյալ նե րից, ո րոնք գի տա կան չեն:
(	Մեր	երկ	րի	պես	երկ	րում	ան	հա	տը	պի	տի	ի	մա	նա	համ	էլ	կա	շառ	քի	
ու	«կռիշ	նե	րի»	գնե	րը,	ո	րով	հե	տեվ	սրանք	է´լ	գին	ու	նեն):
ԳՆԵՐԸ,	ՄԱՆԱՎԱՆԴ,	ԱԶԱՏ	ՇՈՒԿԱՅԻ	ԳՆԵՐԸ,	ԱՄԵ´Ն	ԻՆՉՆ	ԵՆ	
ԱՍՈՒՄ:
Փո	ղի	 ու	 գնե	րի	 սիս	տե	մի	 հայտ	նա	գոր	ծութ	յու	նը,	ան	հա	տա	կան	 ու-
նեց	ված	քի	 ու	 ի	րա	վուն	քի	 հայտ	նա	գոր	ծու	թյու	նից	 հե	տո,	 մեր	 քա	ղա-
քակր	թութ	յան	ա	մե	նա	կա	րե	վոր	հայտ	նա	գոր	ծութ	յուն	նե	րից	մեկն	ա,	ու	
սա	էն	քան	էլ	վա	ղուց	չի	է	ղե:	Փո	ղը	հայտ	նա	գոր	ծել	են	ե	րե	վի	մի	28	դար	
ա	ռաջ:
ԳՆԵՐԻ	ՍԻՍՏԵՄԸ	ՑԱՆԿԱՑԱԾ	ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՆ	ԱՄԵՆԱՍՐԸՆԹԱՑ	
ՈՒ	 ԱՄԵՆԱՕՊԻՏԻՄԱԼ	 ՁԵՎՈՎ	 ՏԱՐԱԾԵԼՈՒ	 ԱԶԴԱՆՇԱՆՆԵՐԻ	
ՍԻՍՏԵՄՆ	 Ա:	 ԳՆԵ´ՐՆ	 ԵՆ	 ՀՈՒՇՈՒՄ,	 ԹԵ	 ԱՆՀԱՏՆ	 Ի´ՆՉ	 ՈՒ	 Ե´ՐԲ	
ԿԱՐԱ	ԱՆԻ,	ԲԱՅՑ	ԳՆԵՐԸ	ՉԵՆ	ԱՍՈՒՄ,	ԹԵ	ԷԴ	ԱՐՎԵԼԻՔԸ	Ո´ՆՑ	
ՊԻՏԻ	ԱՐՎԻ:
Շու	կան	գնե	րի	սիս	տե	մով	հու	շում	ա,	թե	ո´ր	պա	հանջ	մունք	ներն	են,	որ	
բա	վա	րար	ված	չեն	(կամ	լավ	չեն	բա	վա	րար	ված),	ո´ր		ապ	րանքն	ա	քիչ,	
ու	ինչ	քա´ն		ա	էս	կամ	էն	ապ	րան	քի	կամ	հում	քի	գի	նը:	(Ապ	րանք	ա	սե	լով՝	
պի	տի	հաս	կա	նանք	համ	էլ	աշ	խա	տուժն	ու	հո	գե	վոր	«ապ	րանք	նե	րը»):
Ու	ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՀՆԱՐԱՎՈՐ	Ա	ՄԵՆԱԿ	Է´Ն	ԲԱՆԻ	ՀԱՄԱՐ,	ՈՐ	
ԳՆԵՐԻ	ՍԻՍՏԵՄԸ	ԿԱ:	
Չ	նա	յած	գնե	րի	մա	սին	ա	հա	գին	բան	ա	հայտ	նի	(օ	րի	նակ՝	մար ջի նալ 

օգ տա կա րութ յան սկզբուն քը),	բայց	մեկ	ա,	գնե	րի	ձե	վա	վոր	վե	լու	ման-
րա	մասն	մե	խա	նիզմն	ան	հայտ	ա,	ու	սրա	հա	մար	էլ	գնե	րի	հա	մա	պար-
փակ	ղե	կա	վա	րութ	յունն	անհ	նար	ա,	անհ	նար	ա	ՀԵՆՑ	ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ:
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ԱԶԱՏ	 ՇՈՒԿԱՅԻ	 ՈՒ	 ԳՆԵՐԻ	 ՍԻՍՏԵՄՆ	 Է´Լ	 ՊԻՏԻ	 ԼՐԻՎ	 ԱԶԱՏ	
ԸԼՆԻ,	ԹԵ	ՉԷ`	ՇՈՒԿԱՆ	ԱԶԱՏ	ՉԻ	ԸԼՆԻ:

Թե որ գնե րի սիս տեմն ա զատ չէ ղավ, դա ար դեն երկ րի տնտե-
սութ յան վի ճա կը ճիշտ ցույց չի տա, ու ան հատն էլ ար դեն չի կա րա 
ի մա նա, թե ի´նչ  ու ե´րբ  ա նի:	Երբ	երկ	րի	չի	նով	նիկ	ներն	ու	օ	լի	գարխ-
նե	րը	 խառն	վում	 են	 գնե	րի	 ձե	վա	վոր	վե	լու	 պրո	ցե	սին,	 ստեղ	ծում	 են	
«գնա	յին	աղ	մուկ»,	ու	էս	աղ	մու	կը	ա	ղա	վա	ղում	ա	երկ	րի	տնտե	սութ	յան	
պատ	կե	րը	ու	չի	թող	նում,	որ	էս	տնտե	սութ	յան	վի	ճա	կը	ճիշտ	է	րե	վա:

Երբ գնե րը ա նընդ հատ ու շատ ա րագ են փոխ վում, ան հատն էլ 
ար դեն չի ի մա նում ի´նչ  ու ո´նց  ա նի, ո րով հե տեվ էլ ար դեն չի կա-
րում ի րա ան հա տա կան տնտե սա կան հաշ վարկն ա նի, ու չի կա րում 
ի րա բիզ նե սի պլա նը ճիշտ կազ մի:
Սո	ցիա	լիզ	մի	 ժա	մա	նակ,	 օ	րի	նակ,	 կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	 չի	 ի	մա	նում,	
թե	տնտհաշ	վար	կը	ոնց	ա	նի,	ու	ի	րա	բո	լոր	պլան	ներն	էլ	ոչ	մի	ան	գամ	
չեն	 ի	րա	կա	նա	նում,	 ո	րով	հե	տեվ	 սո	ցիա	լիս	տա	կան	պե	տութ	յան	 բո	լոր	
գներն	էլ	կա	ռա	վա	րութ	յունն	ա	հաս	տա	տում	(տես`	[Mises L.,	Human
Action-ի	սո	ցիա	լիս	տա	կան	հա	սա	րա	կար	գում	տնտհաշ	վար	կի	անհ	նա-
րի	նութ	յան	գլու	խը]):

Գ նե րը կա ռա վա րե լու ցան կա ցած փորձ կրճա տում ա ար տադ-
րութ յու նը: Երբ գնե րի սիս տեմն ա զատ չի, ան հա տին հաս նող ին-
ֆոր մա ցիան շու կա յի մա սին ա ղա վաղ ա, ու շու կան ու մրցութ յունն 
էլ ա զատ չեն: 
Երբ սենց վի ճա կը եր կար ա տե վում, ա ռա ջըն թա ցը դան դա ղում 

կամ դա դա րում ա, ու վերջն էլ՝ տնտե սութ յու նը փլվում ա, ու եր-
կիրն էլ կոր ծան վում ա:
Սա	 նշա	նա	կում	 ա,	 որ	 ԳՆԵՐԸ	 ԿԱՌԱՎԱՐԵԼՈՎ`	 ԵՐԿՐԻ	
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ	ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼԸ	ԿԱՄ	ԼԱՎԱՑՆԵԼՆ	ԱՆՀՆԱՐ	Ա:	
Թե	 որ	 Հա	յաս	տա	նում	 կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	 հան	կարծ	գնե	րը	 չզսպի,	
միան	գա	մից	կէ	րե	վա,	որ	Հա	յաս	տա	նը	կոր	ծան	վում	ա,	ու	համ	էլ	կէ	րե-
վա,	որ	Հա	յաս	տա	նին	շատ	չի	մնա	ցե:
Երբ	 գներն	 սենց	 դան	դաղ	 ու	 «անն	կա	տե	լի»	 են	 թան	գա	նում,	
ՄԱՐԴԿԱՆՑ	 ՄԵՆԱԿ	 ՄԻ	 ՄԱՍՆ	 Ա	 ԻՄԱՆՈՒՄ,	 ՈՐ	 ԵՐԿԻՐԸ	
ԿՈՐԾԱՆՎՈՒՄ	Ա:	Ու,	ոնց	որ	ար	դեն	ա	սի,	«սրա	տես»	մա	սը	հրա	ժար-
վում	ա	ի	րա	հայ	րե	նի	քից,	ու	թող	նում,	գնում	ա,	որ	նոր	հայ	րե	նիք	ճա	րի:	

Թե որ հան կարծ գնե րը լրիվ ա զատ թող նեն, մի քա նի շա բաթ 
հե տո վռազ կէ րե վա, որ եր կիրն ան դունդն ա գլոր վում, ու ժո ղո-
վուրդն էլ դժվար թե համ բե րի էս կա ռա վա րութ յա նը: Կապս տամ բի, 
հա մար յա հաս տատ, ո րով հե տեվ հո բո լորն ի րանց երկ րից գնա լու 
հնա րա վո րութ յու նը կամ ցան կութ յու նը չու նե՞ն:
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Ու	րեմն,	գնե րը զսպե լով, կա ռա վա րութ յու նը, ըստ էութ յան, «մու-
ղա մով» ժո ղովր դին ա զսպում, ինչ քան հնա րա վոր ա` եր կար ժա-
մա նա կով:

ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՏԵՂԸ

Էս	հար	ցե	րի	մա	սին	շատ-շատ	բան	կա	ա	սե	լու,	բայց		ա	վե	լի	լավ	ա,	
մյուս	 է	ջին	բե	րեմ	Մի	զե	սի	ու	Հա	յե	կի	կա	րե	վոր	գրքե	րի	ցու	ցա	կը:	Ով	
ու	զում	ա,	թո	դրանք	ճա	րի	ու	կար	դա	 (կար	ծում	եմ,	 սրանք	բո	լոր	 էլ	
ռու	սե	րե	նով	էլ	կան),	ու	թո	ինքն	ի	րա	սե	փա	կան	խել	քով	հա	մոզ	վի,	թե	
իմ	քննար	կած	հար	ցե	րի	ճիշտն	ու	սխալն	ի´նչն		ա:

ՄԱՍՆ 7-ՐԴ

Ֆ. Ա. ՀԱՅԵԿԻ ՈՒ Լ. Հ. Է. ՄԻԶԵՍԻ ԿԱՐԵՎՈՐ ԳՐՔԵՐԻ
ՑՈՒՑԱԿԸ
HAYEK. F. A. (FRIEDRIECH AUGUST VON HAYEK)
(ԷՆ ԵՐԵՔ ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐ ԳԻՐՔԸ, ՈՐ ԲԱՐՈՅԱԿԱՐԳ
ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԵՆ)

1. Law,LegislationandLiberty:aNewStatementoftheLiberal
PrinciplesofJusticeandPoliticalEconomy,	London,	Routledge	And	
Chicago,	Chicago	University	Press.
(i)	 Vol.	I,	RulesandOrder,	1973;	(ii)	 Vol.	II,	TheMirageofSocial
Justice,	1976;	(iii)	 Vol.	 III,	 The Political Order of a Free People,	
1978.

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ

2. TheRoadtoSerfdom,	London,	Routledge,	1944	And	Chicago,	
Chicago	University	Press,	1944.
3. The Constitution of Liberty,	 London,	 Routledge,	 1960	 And	
Chicago,	Chicago	University	Press,	1960
4. Denationalization of Money,	 London:	 Institute	 of	 Economic	

Affairs. 
5. TheFatalConceit:TheErrorsofSocialism,	London,	Routledge,	
1988	And	Chicago,	Chicago	University	Press,	1989.
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Право, законодательство и свобода
(1) Правила и порядок;
(2) Мираж социальной справедливости;
(3) Общество свободных (Политический порядок свободного 
народа)

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԸ

Дорога к рабству 
Пагубная самонадеянность
Конституция свободы
Частные деньги

* * *

MISES L. (LUDWIG HEINRICH EDLER VON MISES)

1. Socialism: An Economic and Sociological Analysis	 (1922,	
1932,	1951)	
2. Liberalismus	(1927,	1962	–	translated	into	English,	with	the	new	
title	The	Free	and	Prosperous	Commonwealth)	
3. Bureaucracy	(1944,	1962)	
4. HumanAction:ATreatiseonEconomics	(1949,	1963,	1966,	
1996)	
5. TheAntiCapitalisticMentality	(1956)	

ЛЮДВИГ ФОН МИЗЕС

1. Социализм
2. Либерализм 
3. Бюрократия как запланированный хаос
4. Человеческая деятельность
5. Свобода и собственность
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МЕРУЖАН АРУТЮНЯН

Что нужно сделать, чтобы Армения не погибла

Настоящая	статья	состоит	из		семи	частей.	В первой,	предвари-
тельной	части,	изложены	следующие	вопросы:	«Армения	погибает;	
Родина	это	в	первую	очередь	моральный	общественный	порядок,	уста-
новленный	в	данной	стране;	Справедливые	выборы	не	спасут	страну,	
если	 в	 стране	 нет	морального	 порядка».	Вторая часть	 посвящена	
основополагающим	принципам	свободного	правового	общества	и	из-
лагает	следующие	вопросы:	«Что	такое	конституция?;	Нормы	морали	
Дейвида	Юма	–	неприкосновенная	частная	собственность;	Мораль-
ный	закон;	Равенство	всех	перед	законом	 (свободная	конкуренция,	
защищенная	законом)».	Третья часть	вкратце	обсуждает	следующие	
вопросы:	 «Непредсказуемость	 будущего	 делает	 невозможным	 цен-
тральную	планировку	любого	рода;	Истоки	права,	справедливости	и	
морали	это	неприкосновенная	частная	собственность.	Нет	частной	
собственности,	нет		прогресса.	Частная	собственность	–	величайшее	
изобретение	человечества.	Есть	два	рода	государств	–	государство	
свободных	чиновников-государей	и	государство	свободных	граждан.	
Понятие	социальной	справедливости	это	утопия,	истинную	справед-
ливость	устанавливает	только	свободный	рынок.	Основополагающие	
морально-правовые	нормы	не	созданы	человеческой	программой,	а	
наоборот,	эти	нормы	возникли	спонтанно	и	именно	они	создали	чело-
веческие	общества.	Что	такое	свобода	в	обществе?	Свобода	и	анар-
хия.	Ничем	неограниченная	демократия	может	стать	отвратительной	
тиранией».	Четвертая центральная часть	посвящена	троечастному	
делению	власти	правового	государства	и	излагает	следующие	вопро-
сы:	«Структура	и	способы	выбора	парламента	морального	порядка;	
Структура	и	способы	выбора	Исполнительной	власти	морального	по-
рядка;	Структура	и	способы	выбора	судебной	власти	морального	по-
рядка».	Пятая часть вкратце	обсуждает	вопрос	монополий.	Шестая 
часть	касается	вопросов	минимального	государства	с	минимальным	
числом	 чиновников,	 обсуждает	 вопрос	 свободного	 рынка,	 системы	
цен	и	вопросa	принципиальной	неуправляемости	цен.	В седьмой ча-
сти	предлагаются	несколько	монографий	великих	мыслителей	Фри-
дриха	Августа	фон	Хайека	и	Людвига	фон	Мизеса,	на	идеях	которых	
построено	настоящее	изложение.
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MERUZHAN HARUTYUNYAN

What is Needed to Save Armenia from Ruin?

The first section of	 this	 paper	 presents	 the	 following	 problems:	
“Armenia	has	been	dying.	The	homeland	isn’t	just	a	place	to	live	in,	but	
it	 is	the	very	moral	and	social	order	established	in	the	country.	The	so	
called ‘just elections’ won’t save the country if there isn’t moral order in 
it.”	The	second section	is	devoted	to	the	fundamental	principles	of	open	
society	and	discusses	the	following	problems:	“What	 is	a	constitution?	
The	moral	rules	of	David	Hume	–	inviolable	private	property;	moral	law;	
equality	of	all	before	 the	 law	(free	competition	protected	by	 law).”	The	
third section	 briefly	 tells	 about	 the	 following:	 “Unpredictability	 of	 the	
future	makes	impossible	any	central	planning.	The	origin	of	law,	justice	
and	morals	 is	 private	property.”	The	 fourth section is devoted to the 
three-part	division	of	the	state	power	of	an	open	society	and	concerns	
the	 following:	“The	structure	and	election	of	 the	 legislative	power	of	a	
moral	order.	The	structure	and	election	of	the	executive	power	of	a	moral	
order.	The	structure	and	election	of	the	judicial	power	of	a	moral	order.”	
The fifth section	very	briefly	tells	about	monopolies.	The	sixth section 
touches	the	problems	of	the	minimum	state	with	the	minimum	number	of	
authorities,	and	then	it	discusses	some	basic	problems	of	a	free	market,	
the	system	of	prices	and	their	fundamental	ungovernability.	In	the	seventh 
section	a	few	monographs	(upon	which	the	present	narration	is	based)	
by	Friedriech	August	von	Hayek	and	his	teacher	Ludwig	von	Mises	are	
offered to the reader.
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11 հուն վա րի
	Հա	յաս	տա	նում	ՌԴ	ռազ	մա	հե	նա	կե	տի	սպա	ռա	զին	ման	նպա	տա	կով	
բեր	վե	ցին	ռու	սա	կան	ար	տադ	րութ	յան	ա	նօ	դա	չու	թռչող	սար	քե	րի	«	Տա-
խիոն»	հա	մա	լիր	ներ:	Ամս	վա	ըն	թաց	քում	փոր	ձա	ռու	մաս	նա	գետ	ներն	
անձ	նա	կազ	մին	 կսո	վո	րեց	նեն	 աշ	խա	տել	 այդ	 նոր	 սար	քե	րով,	 ո	րոնք	
կա	րող	 են	 կի	րառ	վել	 ցե	րե	կը	 եւ	 գի	շե	րը՝	մին	չեւ	 40	 կմ	 	հե	ռա	վո	րութ-
յան	 վրա,	 եւ	 նույ	նիսկ	ան	բա	րեն	պաստ	ե	ղա	նա	կա	յին	պայ	ման	նե	րում	
հե	տա	խու	զութ	յուն	ի	րա	կա	նաց	նե	լու	հա	մար:

12 հուն վա րի
ՀՀ	նախ	կին	վար	չա	պետ		Տիգ	րան		Սարգս	յա	նը	Եվ	րա	սիա	կան	տնտե-
սա	կան	հանձ	նա	ժո	ղո	վի	գոր	ծա	դիր	մարմ	 ի	նա	խա	գահ	նշա	նակ	վե	լու	
կա	պակ	ցութ	յամբ	ա	զատ	վեց	 ԱՄՆ-ում	 	Հա	յաս	տա	նի	 	Հան	րա	պե	տութ-
յան	ար	տա	կարգ	եւ	լիա	զոր	դես	պա	նի	պաշ	տո	նից:

18 հուն վա րի
Բր	յու	սե	լում մեկ	նար	կել է	 ԵՄ-	Հա	յաս	տան հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան 
խորհր	դի	16-րդ  նիս	տը,	ո	րին մաս	նակ	ցում է ՀՀ արտ	գործ	նա	խա	րար 
Էդ	վարդ  Նալ	բան	դա	նը։  Նիս	տի	 օ	րա	կար	գում	 են՝	 Ա	րե	ւել	յան	 գոր	ծըն-
կե	րութ	յան	 եւ	 եվ	րո	պա	կան	 հա	րե	ւա	նութ	յան	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յան	
շրջա	նա	կում	 	Հա	յաս	տան-Եվ	րա	միութ	յուն	 հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րը,	 ԵՄ-	
Հա	յաս	տան	ա	պա	գա	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	ի	րա	վա	կան	նոր	հի	մունք-
նե	րը,	մուտ	քի	ար	տո	նագ	րի	պար	զեց	ման,	տնտե	սա	կան	ու	ա	ռեւտ	րա-
յին	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յու	նը,	ինչ	պես	նաեւ		Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղի	հա-
կա	մար	տութ	յան	կար	գա	վոր	մա	նը,	տա	րա	ծաշր	ջա	նա	յին	խնդիր	նե	րին,	
մա	մու	լի	 ա	զա	տութ	յա	նը,	 մար	դու	 ի	րա	վունք	նե	րին,	 օ	րեն	քի	 գե	րա	կա-
յութ	յա	նը,	 ժո	ղովր	դա	վա	րութ	յա	նը,	 քա	ղա	քա	կան	 երկ	խո	սութ	յանն	 ու	
բա	րե	փո	խում	նե	րին	առնչ	վող	հար	ցեր:

26 հուն վա րի
ԵԽԽՎ-ում	կա	յա	ցավ	բոս	նիա	ցի	պատ	գա	մա	վոր		Մի	լի	ցա		Մար	կո	վի-
չի	«Ադր	բե	ջա	նի	սահ	մա	նա	մերձ	շրջան	նե	րի	բնա	կիչ	նե	րը	մի	տում	նա	վոր	
զրկված	են	ջրից»	թե	մա	յով	հա	կա	հայ	կա	կան	զե	կույ	ցի	քվեար	կութ	յու-
նը։		Ձայ	նե	րի	98	կողմ,	71	դեմ	եւ	40	ձեռն	պահ	արդ	յուն	քով	բա	նա	ձե	ւի	
նա	խա	գիծն	ըն	դուն	վեց։	Ա	վե	լի	վաղ	ԵԽԽՎ-ն	ք	վեար	կութ	յամբ	մեր	ժել	
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էր	մյուս	հա	կա	հայ	կա	կան	նա	խա	ձեռ	նութ	յան`	բրի	տա	նա	ցի	պատ	գա-
մա	վոր	 	Ռո	բերտ	 Ո	ւոլ	թե	րի	 հե	ղի	նա	կած	 «Բռ	նութ	յան	 ա	ճը	 	Լեռ	նա	յին	
	Ղա	րա	բա	ղում	եւ	Ադր	բե	ջա	նի	այլ	գրավ	յալ	տա	րածք	նե	րում»	թե	մա	յով	
բա	նա	ձե	ւի	նա	խա	գի	ծը։

28 հուն վա րի
«	Ժա	ռան	գութ	յուն»	կու	սակ	ցութ	յան	նա	խա	գահ		Րաֆ	ֆի	Կ.		Հով	հան-
նիս	յա	նը	ե	լույթ	ու	նե	ցավ	Եվ	րո	պա	կան	ժո	ղովր	դա	կան	կու	սակ	ցութ	յան	
քա	ղա	քա	կան	հա	մա	ժո	ղո	վում՝	անդ	րա	դառ	նա	լով	 	Հա	յաս	տա	նի	կեղծ-
ված	հան	րաք	վեին,	քա	ղա	քա	կան	բան	տարկ	յալ	նե	րի	խնդրին	ու	երկ	րի	
հա	կա	ժո	ղովր	դա	վա	րա	կան	 ի	րադ	րութ	յա	նը,	 ԼՂՀ	 օ	րի	նա	կան	 ինք	նիշ-
խա	նութ	յանն	ու	տա	րած	քա	յին	ամ	բող	ջա	կա	նութ	յա	նը	եւ	մի	շարք	այլ	
օ	րախն	դիր	թե	մա	նե	րի:

1 փետր վա րի
ՀՀ	գլխա	վոր	դա	տա	խա	զութ	յան	շեն	քի	առ	ջեւ	հա	վաք	ված՝	«	Նոր		Հա-
յաս	տան»-ի	մի	խումբ	ե	րի	տա	սարդ	ներ	պա	հան	ջում	էին	ա	զատ	ար	ձա-
կել	«	Հիմ	նա	դիր	խորհր	դա	րա	նի»	կա	լա	նա	վոր	ված	ան	դամ		Գե	ւորգ		Սա-
ֆար	յա	նին:

11 փետր վա րի
ԱՄՆ-ն		ակն	կա	լում	է,	որ		Հա	յաս	տա	նի	ղե	կա	վա	րութ	յու	նը	կգոր	ծի	իր	
հրա	պա	րա	կա	յին	 հայ	տա	րա	րութ	յուն	նե	րին	 հա	մա	պա	տաս	խան՝	 կա-
տա	րե	լով	ա	զատ	եւ	ար	դար	ընտ	րութ	յուն	նե	րի	անց	կաց	ման	իր	պար-
տա	վո	րութ	յուն	նե	րը։	Այս	մա	սին	Facebook-ում	առ	ցանց	ճե	պազ	րույ	ցի	
ժա	մա	նակ	հույս	հայտ	նեց		Հա	յաս	տա	նում	ԱՄՆ	դես	պան		Ռի	չարդ		Միլ-
սը։	«ԱՄՆ	դես	պա	նա	տու	նը	խո	րա	պես	մտա	հոգ	ված	է	ընտ	րա	կեղ	ծիք-
նե	րի	 մա	սին	 ար	ժա	նա	հա	վատ	պնդում	նե	րի	 կա	պակ	ցութ	յամբ։	 	Մենք	
	Հա	յաս	տա	նի	ղե	կա	վա	րութ	յա	նը	կոչ	ենք	ա	րել	դա	տա	կան	կար	գով	ամ-
բող	ջո	վին	 ու	սում	նա	սի	րել	 հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րի	 մա	սին	 հա	մո	զիչ	
ա	պա	ցույց	նե	րը»,-	ա	սել	է	դես	պա	նը։

12 փետր վա րի
	Նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նի	հրա	մա	նագ	րով	34-ամ	յա		Գեոր	գի		Կու-
տո	յա	նը	 նշա	նակ	վեց	Ազ	գա	յին	անվ	տան	գութ	յան	 ծա	ռա	յութ	յան	տնօ-
րեն՝	ա	զատ	վե	լով	գլխա	վոր	դա	տա	խա	զի	տե	ղա	կա	լի	պաշ	տո	նից:	ԱԱԾ	
ար	դեն	նախ	կին	տնօ	րեն		Գո	րիկ		Հա	կոբ	յա	նը	ՀՀ	նա	խա	գա	հի	հրա	մա-
նագ	րով	 նշա	նակ	վեց	 	Հա	յաս	տա	նի	 	Հան	րա	պե	տութ	յան	 նա	խա	գա	հի	
խորհր	դա	կան:
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18 փետր վա րի
	Հա	յաս	տա	նի	նոր	հար	կա	յին	օ	րենս	գիր	քը	պետք	է	սահ	մա	նա	փա	կի	
ստվե	րա	յին	 տնտե	սութ	յան	 հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րը:	 Այս	 մա	սին	 հայ-
տա	րա	րեց		Հա	յաս	տա	նում	Ար	ժույ	թի	մի	ջազ	գա	յին	հիմ	 ադ	րա	մի	մշտա-
կան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ		Թե	րե	զա		Դա	բան-	Սան	չե	սը	«	Բա	րեն	պաստ	մթնո-
լորտ		Հա	յաս	տա	նում՝	կա	յուն	ձեռ	նար	կա	տի	րութ	յան	հա	մար»	թե	մա	յով	
քննարկ	ման	ժա	մա	նակ:	Ըստ	նրա՝		ստվե	րա	յին	տնտե	սութ	յան	բա	ժի-
նը		Հա	յաս	տա	նում,	տար	բեր	հաշ	վարկ	նե	րով,	կազ	մում	է	30-50	տո	կոս:

24 փետր վա րի
	Նա	խա	գա	հի	նստա	վայ	րում		Հա	յաս	տա	նի		Հան	րա	պե	տա	կան	կու	սակ-
ցութ	յան	 եւ	 	Հայ	 	Յե	ղա	փո	խա	կան	 	Դաշ	նակ	ցութ	յուն	 կու	սակ	ցութ	յան	
մի	ջեւ	 կնքվեց	 	Քա	ղա	քա	կան	 հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	 հա	մա	ձայ	նա	գիր:	
	Հու	շագ	րի	ստո	րագր	մա	նը	ներ	կա	էին	ՀՀ	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա-
նը,	վար	չա	պետ	 	Հո	վիկ	Աբ	րա	համ	յա	նը,	ՀՅԴ	Բ	յու	րո	յի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	
Հ	րանտ	 	Մար	գար	յա	նը,	 ՀՅԴ	խմբակ	ցութ	յան	 ղե	կա	վար	Ար	մեն	 	Ռուս-
տամ	յա	նը։		Հա	մա	ձայ	նագ	րի	շրջա	նակ	նե	րում		Դաշ	նակ	ցութ	յու	նը	ստա-
ցավ	նա	խա	րա	րա	կան	3	եւ	մարզ	պե	տա	կան	2	պորտ	ֆել:

1 մար տի
Ե	րե	ւա	նում	մեկ	նար	կեց	ընդ	դի	մա	դիր	6	ու	ժե	րի	հա	մա	տեղ	հա	վաք-
եր	թը՝	ի	հի	շա	տակ	2008-ի	մար	տի	1-ի	ան	մեղ	զո	հե	րի:	8	տա	րի	ա	ռաջ	
իշ	խա	նութ	յան	 կող	մից	 խա	ղաղ	 ցու	ցա	րար	նե	րի	 գնդա	կո	ծու	մը,	 ո	րին	
զոհ	գնաց	առն	վազն	10	անձ,	ան	նա	խա	դեպ	էր	հայ	ժո	ղովր	դի	պատ-
մութ	յան	մեջ:	Չ	նա	յած		Հա	յաս	տա	նի	հա	սա	րա	կութ	յան	եւ	մի	ջազ	գա	յին	
կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի	հե	տե	ւո	ղա	կան	պա	հանջ	նե	րին,	մին	չեւ	հի	մա	
ո	րե	ւէ	մե	կը	չի	կրել	պա	տաս	խա	նատ	վութ	յուն	եւ	չի	պատժ	վել	ոճ	րա	գոր-
ծութ	յան	հա	մար:	Այդ	մա	սին	էր	աս	վում	ՀԱԿ-ի,	«	Նոր		Հա	յաս	տա	նի»	եւ	
մի	շարք	այլ	ու	ժե	րի	հա	մա	տեղ	հայ	տա	րա	րութ	յան	մեջ։

9 մար տի
	Յո	թամ	յա	դա	դա	րից	հե	տո	 	Լեռ	նա	յին	 	Ղա	րա	բա	ղը	նո	րից	ներ	կա	յա-
ցավ	մի	ջազ	գա	յին	հան	րութ	յա	նը՝	մար	տի	9-13-ը	 	Բեռ	լի	նում	կա	յա	նա-
լիք	 «ITB	 Berlin	 2016»	 մի	ջազ	գա	յին	 զբո	սաշր	ջա	յին	 ցու	ցա	հան	դե	սին	
ներ	կա	յաց	նե	լով	իր	զբո	սաշր	ջա	յին	նե	րու	ժը:

10 մար տի
	Նա	խա	գահ	 	Սերժ	 	Սարգս	յա	նը	 	Ռու	սաս	տա	նի	 	Դաշ	նութ	յուն	 կա	տա-
րած	 պաշ	տո	նա	կան	 այ	ցի	 շրջա	նակ	նե	րում	 	Մոսկ	վա	յում	 հան	դի	պեց	



205

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-2016. ՓԱՍՏԵՐ, ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՌԴ	նա	խա	գահ	Վ	լա	դի	միր	 	Պու	տի	նի	 	 հետ։	 	Հան	դիպ	ման	ըն	թաց	քում	
քննարկ	վե	ցին	 մի	 շարք	 ո	լորտ	նե	րում՝	 ա	ռեւտ	րատն	տե	սա	կան,	 ներդ-
րու	մա	յին,	 է	ներ	գե	տի	կա	յի,	 հու	մա	նի	տար	 եւ	 այլն,	 երկ	կողմ	 փոխ	գոր-
ծակ	ցութ	յա	նը,	 ինչ	պե	սեւ	 եվ	րա	սիա	կան	 տա	րած	քում	 ին	տեգ	րա	ցիոն	
գոր	ծըն	թաց	նե	րի	 զար	գաց	ման	 հե	ռան	կա	րին	 վե	րա	բե	րող	 հար	ցեր:	
	Սարգս	յա	նը	եւ		Պու	տի	նը	մտքեր	փո	խա	նա	կե	ցին	նաեւ	ԼՂ	հիմ	նախնդ-
րի	 կար	գա	վոր	ման	 բա	նակ	ցա	յին	 գոր	ծըն	թա	ցի	 ներ	կա	 փու	լի,	 առ	կա	
խնդիր	նե	րի	եւ	այդ	գոր	ծըն	թացն	ա	ռաջ	մղե	լու	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րի	
շուրջ:

11 մար տի
«ՀԱՊԿ	 ու	ժե	րը	 մշտա	պես	 պատ	րաստ	 են	 դի	մա	կա	յե	լու	 ա	հա	բեկ-
չա	կան	սպառ	նա	լիք	նե	րին»:	Այս	մա	սին	այ	սօր	Ե	րե	ւա	նում	ՀԱՊԿ	ԽՎ	
ար	տագ	նա	նիս	տի	ժա	մա	նակ	ա	սաց	 	Հա	վա	քա	կան	անվ	տան	գութ	յան	
պայ	մա	նագ	րի	կազ	մա	կեր	պութ	յան	 	Խորհր	դա	րա	նա	կան	վե	հա	ժո	ղո	վի	
նա	խա	գահ	 	Սեր	գեյ	 	Նա	րիշ	կի	նը:	 	Նա	 բարձր	 գնա	հա	տեց	 	Կազ	մա	կեր-
պութ	յան	մաս	նա	կից	երկր	նե	րում	ար	տագ	նա	նիս	տե	րի	պրակ	տի	կան՝	
հա	վե	լե	լով,	որ	դրանք	թույլ	են	տա	լիս	խորհր	դա	րա	նա	կան	նե	րին	ա	վե-
լի	 լավ	 ծա	նո	թա	նալ	 դաշ	նա	կից	պե	տութ	յուն	նե	րի	 ռազ	մա	կան	 են	թա-
կա	ռուց	ված	քին:	

23 մար տի
«	Նոր	 	Հա	յաս	տան»	 հան	րա	յին	փրկութ	յան	 ճա	կա	տը	 հրա	պա	րա	կեց	
	Հա	յաս	տա	նում	 ա	զատ	 եւ	 ար	դար	 ընտ	րութ	յուն	ներ	 անց	կաց	նե	լու	 իր	
ճա	նա	պար	հա	յին	 քար	տե	զը:	 Ն	րա	նում	 ե	րեք	 կետ	 է	 նե	րառ	ված՝	 վար-
չախմ	բի	 հե	ռա	ցում,	 ան	ցու	մա	յին	 կա	ռա	վա	րութ	յան	 ձե	ւա	վո	րում	 եւ	
ա	զատ,	ար	դար	ար	տա	հերթ	 ընտ	րութ	յուն	նե	րի	անց	կա	ցում:	 Ակն	կալ-
վում	 է	քա	ղա	քա	կան-հա	սա	րա	կա	կան	ու	ժե	րի	եւ	ժո	ղովր	դա	կան	 լայն	
զանգ	ված	նե	րի	հա	մախմ	բում:

1 ապ րի լի
ԱՄՆ	 նա	խա	գահ	 	Բա	րաք	 Օ	բա	մա	յի	 հրա	վե	րով	 	Սերժ	 	Սարգս	յա	նը	
մաս	նակ	ցեց		Վա	շինգ	տո	նում	մեկ	նար	կած		Մի	ջու	կա	յին	անվ	տան	գութ-
յան	գա	գա	թա	ժո	ղո	վին:	Ա	վե	լի	քան	հինգ	տասն	յակ	պե	տութ	յուն	նե	րի	եւ	
կա	ռա	վա	րութ	յուն	նե	րի	ղե	կա	վար	նե	րի	մաս	նակ	ցութ	յամբ	անց	կաց	վող	
այդ	հա	վա	քում	քննարկ	վե	ցին	մի	ջազ	գա	յին	անվ	տան	գութ	յան	հա	մար	
մեծ	վտանգ	ներ	կա	յաց	նող	մի	ջու	կա	յին	ա	հա	բեկ	չութ	յան	դեմ	պայ	քա	րի	
մի	ջոց	նե	րը:
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2 ապ րի լի
	Ղա	րա	բա	ղի	 եւ	Ադր	բե	ջա	նի	 հա	կա	մարտ	զոր	քե	րի	 շփման	 գծի	 ողջ	
եր	կայն	քով	 շա	րու	նակ	վե	ցին	ապ	րի	լի	 1-ի	 լույս	 2-ի	 գի	շե	րը	 սահ	մա	նի	
հա	րա	վա	յին,	 հա	րա	վա	րե	ւել	յան	 եւ	 հյու	սի	սա	րե	ւել	յան	 ուղ	ղութ	յուն	նե-
րով	հա	կա	ռա	կոր	դի	 ձեռ	նար	կած	հար	ձա	կո	ղա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե-
րը`	հրե	տա	նու,	զրա	հա	տեխ	նի	կա	յի	ու	օ	դու	ժի	օգ	տա	գործ	մամբ:	«	Բա-
ցի	ա	ռաջ	նագ	ծում	ըն	թա	ցող	մար	տե	րից,	հա	կա	ռա	կոր	դը	հրե	տա	նա	յին	
հար	ված	ներ	է	հասց	րել	խա	ղաղ	բնա	կա	վայ	րե	րին	եւ	մի	շարք	զո	րա-
մա	սե	րի	մշտա	կան	տե	ղա	կայ	ման	վայ	րե	րին»,-	նշված	է	ՊՆ	տա	րա	ծած	
հայ	տա	րա	րութ	յու	նում։	 	Պաշտ	պա	նա	կան	 բա	նա	կի	ա	ռա	ջա	պահ	 ստո-
րա	բա	ժա	նում	նե	րը՝	ըն	դու	նե	լով	հա	կա	ռա	կոր	դի	մար	տահ	րա	վե	րը,	վա-
րում	են	հու	սա	լի	պաշտ	պա	նա	կան	մար	տեր:

3 ապ րի լի
	Լեռ	նա	յին	 	Ղա	րա	բա	ղի	 հա	կա	մար	տութ	յան	 գո	տու	 շփման	 գծում	
հրա	դա	դա	րի	լայ	նա	ծա	վալ	խախ	տում	նե	րի	առն	չութ	յամբ	իր	խոր	մտա-
հո	գութ	յուն	նե	րը	հայտ	նեց	ՄԱԿ-ի	գլխա	վոր	քար	տու	ղար		Բան		Կի		Մու-
նը:	Շփ	ման	գծի	եր	կայն	քով	ծա	վալ	ված	մար	տա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե-
րի	վերսկ	սու	մը,	ին	չի	հե	տե	ւան	քով	մեծ	թվով	մար	դիկ	զոհ	վե	ցին,	այդ	
թվում՝	քա	ղա	քա	ցիա	կան	ան	ձինք,	խստա	գույնս	դա	տա	պար	տե	ցին	եւ	
կրա	կը	 դա	դա	րեց	նե	լու	 հոր	դո	րով	 Ադր	բե	ջա	նին	 ու	 	Հա	յաս	տա	նին	 դի-
մե	ցին	 ԱՄՆ	 պետ	քար	տու	ղար	 	Ջոն	 	Քեր	րին,	 Ֆ	րան	սիա	յի	 նա	խա	գահ	
Ֆ	րան	սո	ւա	 Օ	լան	դը,	 Ի	րա	նի	 ԱԳՆ	 մամ	լո	 խոս	նակ	 	Հո	սեյն	 Ան	սա	րին	
եւ	մի	շարք	այլ	երկր	նե	րի	բարձ	րաս	տի	ճան	պաշ	տոն	յա	ներ։		Նույն	օ	րը	
հա	ղոր	դագ	րութ	յուն	 տա	րած	վեց,	 որ	 ադր	բե	ջա	նա	կան	 կող	մը	 	Լեռ	նա-
յին		Ղա	րա	բա	ղի	հա	րա	վա	յին	հատ	վա	ծում	կի	րա	ռել	է	«Ս	մերչ»	տե	սա	կի	
հրթի	ռա	յին	հա	մա	կարգ:

5 ապ րի լի
	Ժա	մը	 12:00-ի	 դրութ	յամբ	 ղա	րա	բա	ղա-ադր	բե	ջա	նա	կան	 շփման	
գծում	 կրա	կը	 դա	դա	րեց	ված	 է	 «երկ	կող	մա	նի	 պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ-
յամբ»:		Նույն	օ	րը	տե	ղի	ու	նե	ցան	ՌԴ	նա	խա	գահ	Վ	լա	դի	միր		Պու	տի	նի	
հե	ռա	խո	սազ	րույց	նե	րը		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նի	եւ	
Ադր	բե	ջա	նի	նա	խա	գահ	Իլ	համ	Ա	լիե	ւի	հետ:	Մ	տա	հո	գութ	յուն	հայտ	նե-
լով	 լայ	նա	ծա	վալ	 ռազ	մա	կան	 բա	խում	նե	րի	 կա	պակ	ցութ	յամբ,	 ո	րոնք	
եր	կուս	տեք	հան	գեց	րել	են	բազ	մա	թիվ	մարդ	կա	յին	զո	հե	րի,	 	Պու	տի	նը	
կող	մե	րին	կոչ	է	ա	րել	ան	հա	պաղ	ձեռ	նա	մուխ	լի	նել	զի	նա	դա	դա	րի	ռե-
ժի	մի	պահ	պան	մա	նը:
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6 ապ րի լի
	Քա	ռօր	յա	 մար	տա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	 ըն	թաց	քում	 հա	կա	ռա-
կորդն	աչ	քի	ըն	կավ	ան	նա	խա	դեպ	բար	բա	րո	սա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե-
րով	ոչ	միայն		Պաշտ	պա	նութ	յան	բա	նա	կի	զին	ծա	ռա	յող	նե	րի,	այ	լեւ	խա-
ղաղ	բնակ	չութ	յան	հան	դեպ:		Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղի	պաշտ	պա	նութ	յան	
նա	խա	րա	րութ	յան	տա	րա	ծած	հա	ղոր	դագ	րութ	յան	հա	մա	ձայն՝	Ադր	բե-
ջա	նա	կան	բա	նա	կի	զին	ծա	ռա	յող	նե	րի	հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	նե	րի	փաս-
տի	առ	թիվ	հա	մա	պա	տաս	խան	ռազ	մաի	րա	վա	պահ	մար	մին	նե	րի	կող-
մից	հա	րուց	վել	է	քրեա	կան	գործ:	ԼՂ	ռազ	մա	կան	գե	րա	տես	չութ	յունն	
իր	կայ	քէ	ջում	հրա	պա	րա	կել	է	լու	սան	կար	ներ,	ո	րոն	ցում	պատ	կեր	ված	
են	 հան	ցա	գոր	ծութ	յուն	ներ	 կա	տա	րած	 մար	դաս	պան	նե	րի	 միայն	 մի	
մա	սի	դիակ	նե	րը,	որ	հայ	զին	վոր	նե	րի	կող	մից	ոչն	չաց	վել	են	փա	խուս-
տի	պա	հին:

9 ապ րի լի
	Նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յանն	ըն	դու	նեց	ԵԱՀԿ		Մինս	կի	խմբի	հա	մա-
նա	խա	գահ	ներ	Ի	գոր		Պո	պո	վին	(	Ռու	սաս	տան),		Ջեյմս	Ո	ւոր	լի	քին	(ԱՄՆ),	
	Պիեռ	Անդ	րիո	յին	 (Ֆ	րան	սիա)	 եւ	ԵԱՀԿ	գոր	ծող	նա	խա	գա	հի	անձ	նա-
կան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	Ան	ջեյ		Կասպ	շի	կին:	Զ	րու	ցա	կից	նե	րը	քննար	կե	ցին	
	Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բաղ-Ադր	բե	ջան	շփման	գծում	ստեղծ	ված	ի	րա	վի	ճա-
կը:	 	Նույն	 օ	րը	 	Սերժ	 	Սարգս	յա	նը	 հան	դի	պեց	ՀՀ	ա	ռա	ջին	 նա	խա	գահ	
	Լե	ւոն	 	Տեր-	Պետ	րոս	յա	նին՝	 վեր	ջի	նիս	 նա	խա	ձեռ	նութ	յամբ:	 	Շուրջ	 մեկ	
ժամ	տե	ւած	զրույ	ցը	բա	ցա	ռա	պես	վե	րա	բե	րել	է	ղա	րա	բա	ղա-ադր	բե-
ջա	նա	կան	 սահ	մա	նագ	ծում	 տե	ղի	 ու	նե	ցած	 ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րին,	
ղա	րա	բաղ	յան	կար	գա	վոր	ման	բա	նակ	ցա	յին	գոր	ծըն	թա	ցում	սպաս	վող	
ա	ռա	ջի	կա	զար	գա	ցում	նե	րին	եւ	այդ	մար	տահ	րա	վեր	նե	րի	հան	դեպ	նե-
րազ	գա	յին	հա	մախմբ	ման	անհ	րա	ժեշ	տութ	յա	նը:

11 ապ րի լի
	Մե	ծի	 	Տանն	 	Կի	լի	կիո	կա	թո	ղի	կոս	Ն.Ս.Օ.Տ.Տ.	Ա	րամ	Ա	ռա	ջի	նը	ե	րե-
կո	յան	 ժա	մա	նեց	 Ե	րե	ւան։	 	Կա	թո	ղի	կո	սութ	յան	 մա	մու	լի	 դի	վա	նի	 փո-
խանց	մամբ՝		Վե	հա	փառ	հայ	րա	պե	տը	եւ		Գա	րե	գին	Երկ	րորդ	Ա	մե	նայն	
	Հա	յոց	կա	թո	ղի	կո	սը	ա	ռա	ջի	կա	օ	րե	րին	հան	դի	պում	ներ	են	ու	նե	նա	լու	
	Հա	յաս	տա	նի	ու	Ար	ցա	խի	նա	խա	գահ	նե	րի	հետ	եւ	ի	րենց	զո	րակ	ցութ-
յունն	են	հայտ	նե	լու	հա	յոց	բա	նա	կին՝	ի	խնդիր		Ղա	րա	բա	ղի	պաշտ	պա-
նութ	յան։
Ապ	րիլ	յան	բա	խում	նե	րի	ըն	թաց	քում	հայ	կա	կան	կող	մից	զոհ	վել	է	92	
մարդ:
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13 ապ րի լի
	Մի	խումբ	քա	ղա	քա	ցի	ներ	բո	ղո	քի	երթ	եւ	ակ	ցիա	անց	կաց	րին	ընդ-
դեմ	Ադր	բե	ջա	նին	ռու	սա	կան	զեն	քի	վա	ճառ	քի:  Ցու	ցա	րար	նե	րը	եր	թով	
ան	ցան		Կա	ռա	վա	րութ	յան	եւ	Արտ	գործ	նա	խա	րա	րութ	յան	շեն	քե	րի	մո-
տով`	 հնչեց	նե	լով	 «ա	մոթ»	 վան	կար	կում	ներն	 ու	 արտ	գործ	նա	խա	րար	
Էդ	վարդ	 	Նալ	բանդ	յա	նին	 մե	ղադ	րե	լով	 ան	գոր	ծութ	յան	 մեջ:	 Այ	նու	հե-
տեւ՝	հա	վաք	վե	լով	ՀՀ-ում		Ռու	սաս	տա	նի	դես	պա	նա	տան	առ	ջեւ,	նրանք	
ձվեր նե	տե	ցին	դես	պա	նա	տան	ուղ	ղութ	յամբ:

18 ապ րի լի
	Նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յանն	աշ	խա	տան	քա	յին	այ	ցով	մեկ	նեց		Լեռ-
նա	յին		Ղա	րա	բաղ:	Ս	տե	փա	նա	կեր	տի	օ	դա	նա	վա	կա	յա	նում	նրան	դի	մա-
վո	րե	ցին	ԼՂՀ	նա	խա	գահ		Բա	կո		Սա	հակ	յա	նը,	հայ	կա	կան	եր	կու	հան	րա-
պե	տութ	յուն	նե	րի	պաշտ	պա	նա	կան	գե	րա	տես	չութ	յուն	նե	րի	ղե	կա	վար-
նե	րը,	պաշ	տո	նա	տար	այլ	ան	ձինք:	 Ե	րե	կո	յան	 ԼՂՀ	ՊԲ	 բարձ	րա	գույն	
սպա	յա	կան	կազ	մի	հետ	անց	կաց	ված	խորհր	դակ	ցութ	յան	ըն	թաց	քում	
քննարկ	վեց	բա	նա	կա	շի	նութ	յանն	առնչ	վող	հար	ցե	րի	լայն	շրջա	նակ:

22 ապ րի լի
«Ավ	րո	րա»	 մրցա	նա	կա	բաշ	խութ	յա	նը	 մաս	նակ	ցե	լու	 նպա	տա	կով	
	Հա	յաս	տան	ժա	մա	նեց	հո	լի	վուդ	յան	հան	րա	հայտ	դե	րա	սան		Ջորջ	Ք	լու-
նին։		Նույն	ա	ռի	թով	ե	րեկ	ե	րե	կո	յան	ար	դեն	Ե	րե	ւա	նում	էր	ֆրան	սա	հայ	
լե	գեն	դար	շան	սոն	յե		Շառլ	Ազ	նա	վու	րը:
«Ավ	րո	րա»	մրցա	նա	կա	բաշ	խութ	յու	նը	տե	ղի	կու	նե	նա	ապ	րի	լի	24-ին,	
Ե	րե	ւա	նում։

24 ապ րի լի
Օս	ման	յան	 	Թուր	քիա	յում	հա	յե	րի	դեմ	ի	րա	կա	նաց	ված	ե	ղեռ	նա	գոր-
ծութ	յան	101-րդ		տա	րե	լի	ցի	կա	պակ	ցութ	յամբ	բազ	մա	հա	զար	մար	դիկ՝	
այդ	թվում	սփյուռ	քա	հա	յեր,	օ	տա	րերկր	յա	հյու	րեր,	այ	ցե	լե	ցին		Ծի	ծեռ-
նա	կա	բեր	դի	 հու	շա	հա	մա	լիր`	 հար	գան	քի	 տուրք	 մա	տու	ցե	լու	 	Հա	յոց	
ցե	ղաս	պա	նութ	յան	ա	վե	լի	քան	մե	կու	կես	մի	լիոն	ան	մեղ	զո	հե	րի	հի	շա-
տա	կին:	Աշ	խար	հի	24	երկր	ներ՝	այդ	թվում	Ու	րուգ	վա	յը,	Ֆ	րան	սիան,	
	Ռու	սաս	տա	նը,	Շ	վեյ	ցա	րիան,		Կա	նա	դան,	Ար	գեն	տի	նան,	ինչ	պես	նաեւ	
Եվ	րո	պա	կան	 խորհր	դա	րա	նը,	 ա	մե	րիկ	յան	 50	 նա	հանգ	նե	րից	 44-ը,	
մի	ջազ	գա	յին	 հե	ղի	նա	կա	վոր	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն	ներ	 ու	 կա	ռույց	ներ	
պաշ	տո	նա	պես	ճա	նա	չել	են		Հա	յոց	ցե	ղաս	պա	նութ	յու	նը:
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26 ապ րի լի
	Լեռ	նա	յին	 	Ղա	րա	բա	ղի	 նա	խա	գահ	 	Բա	կո	 	Սա	հակ	յանն	 ըն	դու	նեց	
«	Ժա	ռան	գութ	յուն»	 կու	սակ	ցութ	յան	 ղե	կա	վար	 	Րաֆ	ֆի	 	Հով	հան	նիս-
յա	նին:	ԼՂՀ	նա	խա	գա	հի	պաշ	տո	նա	կան	կայ	քէ	ջի	փո	խանց	մամբ՝	հան-
դիպ	մա	նը	քննարկ	վել	են	ապ	րի	լի	2-5-ը	Ադր	բե	ջա	նի	կող	մից	սան	ձա-
զերծ	ված	լայ	նա	ծա	վալ	պա	տե	րազ	մա	կան	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րին	առնչ-
վող	մի	շարք	հար	ցեր:

28 ապ րի լի
ՀՀ	Ազ	գա	յին	ժո	ղո	վը	ձայ	նե	րի	98	կողմ,	9	դեմ	եւ	5	ձեռն	պահ	հա	րա-
բե	րակ	ցութ	յամբ,	ա	ռա	ջին	ըն	թերց	մամբ,	ըն	դու	նեց	նոր	ԸՕ-ի	նա	խա	գի-
ծը:	Ք	վեար	կութ	յունն	ան	ցավ	թեժ	մթնո	լոր	տում:	ԱԺ	նա	խա	գահ	 	Գա-
լուստ		Սա	հակ	յա	նը	մինչ	քվեար	կութ	յունն	այդ	պես	էլ	վար	ման	կար	գով	
ո	րե	ւէ	պատ	գա	մա	վո	րի	ձայն	չտվեց,	ին	չը,	ըստ	ընդ	դի	մա	դիր	պատ	գա-
մա	վոր	նե	րի,	ԱԺ	կա	նո	նա	կարգ-օ	րեն	քի	կո	պիտ	խախ	տում	է։

29 ապ րի լի
Իս	պա	նիա	յի		Կար	կա	խենտ,	Ա	լա	կո	ւաս	եւ	Էլ	դան	քա	ղաք	նե	րը	պաշ-
տո	նա	պես	ճա	նա	չե	ցին	ու	դա	տա	պար	տե	ցին		Հա	յոց	ցե	ղաս	պա	նութ	յու-
նը:		Հա	յաս	տա	նի	ԱԳ	նա	խա	րա	րութ	յան	փո	խանց	մամբ,		Կար	կա	խեն	տի	
քա	ղա	քա	յին	խորհր	դում	ներ	կա	յաց	ված	բո	լոր	հինգ	քա	ղա	քա	կան	ու-
ժե	րը	միա	ձայն	կողմ	են	քվեար	կել	հա	մա	պա	տաս	խան	ինս	տի	տու	ցիո-
նալ	հայ	տա	րա	րութ	յան	ըն	դուն	մա	նը:

5 մա յի սի
	Կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	այ	սօր	վա	նիս	տում	հա	վա	նութ	յուն	տվեց	Ազ	գա-
յին	 ժո	ղո	վի	 պատ	գա	մա	վոր	ներ	 	Զա	րու	հի	 	Փոս	տանջ	յա	նի	 եւ	 Հ	րանտ	
	Բագ	րատ	յա	նի՝	 օ	րենսդ	րա	կան	 նա	խա	ձեռ	նութ	յան	 կար	գով	 ներ	կա-
յաց	րած	«Ար	ցա	խի		Հան	րա	պե	տութ	յու	նը	ճա	նա	չե	լու	մա	սին»	օ	րի	նագ-
ծի	 վե	րա	բեր	յալ	 եզ	րա	կա	ցութ	յան	 նա	խագ	ծին:	 	Կա	ռա	վա	րութ	յան	 եզ-
րա	կա	ցութ	յու	նը	ստա	նա	լուց	հե	տո	նա	խա	գի	ծը	սահ	ման	ված	կար	գով	
ներ	կա	յաց	վե	լու	 է	 խորհր	դա	րա	նի	 քննարկ	մա	նը:	 «Ե	թե	 Ադր	բե	ջա	նը	
ծա	վա	լի	նոր	ռազ	մա	կան	ագ	րե	սիա,		Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղի	ճա	նաչ	ման	
հար	ցը	կմտնի	օ	րա	կարգ»,-	հայ	տա	րա	րել	է		Հա	յաս	տա	նի	ԱԳ	նա	խա	րա-
րի	տե	ղա	կալ		Շա	վարշ		Քո	չար	յա	նը։

9 մա յի սի
	Հա	յաս	տա	նը	նշեց		Հաղ	թա	նա	կի	եւ	խա	ղա	ղութ	յան	տո	նը,	իսկ		Լեռ-
նա	յին		Ղա	րա	բա	ղը՝	մա	յիս	յան	Ե	ռա	տո	նը։	Այդ	կա	պակ	ցութ	յամբ	շնոր-
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հա	վո	րա	կան	ու	ղերձ	ներ	են	հղել		Հա	յաս	տա	նի	եւ Ար	ցա	խի	նա	խա	գահ-
նե	րը,	 Ա	մե	նայն	 	Հա	յոց	 կա	թո	ղի	կո	սը,	 	Հա	յաս	տա	նի	 Ազ	գա	յին	 ժո	ղո	վի	
նա	խա	գա	հը,	 վար	չա	պե	տը,	 բարձ	րաս	տի	ճան	այլ	պաշ	տոն	յա	ներ,	 քա-
ղա	քա	կան	ու	հա	սա	րա	կա	կան	գոր	ծիչ	ներ:

16 մա յի սի
	Վիեն	նա	յում	 մեկ	նար	կեց	 	Հա	յաս	տա	նի	 նա	խա	գահ	 	Սերժ	 	Սարգս	յա-
նի	 եւ	 Ադր	բե	ջա	նի	 նա	խա	գահ	 Իլ	համ	 Ա	լիե	ւի	 հան	դի	պու	մը՝	 ԵԱՀԿ-ի	
	Մինս	կի	 խմբի	 հա	մա	նա	խա	գահ	 երկր	նե	րի	 արտ	գործ	նա	խա	րար	նե	րի	
մաս	նակ	ցութ	յամբ։	Ա	վե	լի	 ուշ	 ղա	րա	բաղ	յան	հա	կա	մար	տութ	յան	խա-
ղաղ	կար	գա	վոր	ման	խնդի	րը	քննար	կե	լու	հա	մար		Սարգս	յա	նի	ու	Ա	լիե-
ւի	հետ	հան	դի	պում	ու	նե	ցան	ԱՄՆ	պետ	քար	տու	ղար		Ջոն		Քեր	րին,	ԵՄ	
ար	տա	քին	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	գծով	բարձր	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	 	Ֆե	դե-
րի	կա	 	Մո	գե	րի	նին,	 	Ռու	սաս	տա	նի	 ԱԳ	 նա	խա	րար	 	Սեր	գեյ	 	Լավ	րո	վը,	
Ֆ	րան	սիա	յի	 եվ	րո	պա	կան	 հար	ցե	րով	 պետ	քար	տու	ղար	 Ար	լեմ	 	Դե	զի-
րը,	ինչ	պե	սեւ	ԵԱՀԿ	ՄԽ	հա	մա	նա	խա	գահ	նե	րը:	Եր	կու	նա	խա	գահ	նե	րի	
մի	ջեւ	 հա	մա	ձայ	նութ	յուն	 ձեռք	 բեր	վեց	պահ	պա	նել	 հրա	դա	դա	րի	այն	
պայ	մա	նա	կար	գը,	ո	րը	հաս	տատ	վել	էր	1994-1995	թվա	կան	նե	րի	հա-
մա	ձայ	նագ	րե	րով:	 	Նա	խա	գահ	նե	րը	 վե	րա	հաս	տա	տե	ցին	 հրա	դա	դա	րի	
պահ	պան	ման	եւ	խնդրի	խա	ղաղ	կար	գա	վոր	ման	ի	րենց	հանձ	նա	ռութ-
յու	նը:		Հե	տա	գա	բռնութ	յուն	նե	րի	վտան	գը	նվա	զեց	նե	լու	հա	մար	նրանք	
հա	մա	ձայ	նել	 են	 հնա	րա	վո	րինս	 սեղմ	 ժամ	կե	տում	 վերջ	նա	կա	նաց	նել	
ԵԱՀԿ-ի	հե	տաքն	նա	կան	մե	խա	նիզ	մը,	շա	րու	նա	կել		Կար	միր		Խա	չի	մի-
ջազ	գա	յին	 կո	մի	տեի	հո	վա	նու	 ներ	քո	ան	հետ	կո	րած	ան	ձանց	մա	սին	
տվյալ	նե	րի	փո	խա	նա	կու	մը:

20 մա յի սի
	Սերժ	 	Սարգս	յանն	 ըն	դու	նեց	 Եվ	րա	սիա	կան	 միջ	կա	ռա	վա	րա	կան	
խորհր	դի	ան	դամ	նե	րին	եւ	Եվ	րա	սիա	կան	տնտե	սա	կան	հանձ	նա	ժո	ղո-
վի	 (ԵԱՏՀ)	 կո	լե	գիա	յի	 նա	խա	գահ	 	Տիգ	րան	 	Սարգս	յա	նին,	 ով	քեր	 	Հա-
յաս	տան	 էին	 ժա	մա	նել	 Եվ	րա	սիա	կան	 միջ	կա	ռա	վա	րա	կան	 խորհր	դի	
հեր	թա	կան	նիս	տին	մաս	նակ	ցե	լու	նպա	տա	կով:

ԵԱՏՄ-ի	 ան	դամ	 երկր	նե	րի	 տնտե	սութ	յուն	նե	րի	 հե	տա	գա	 բնա	կա-
նոն	զար	գաց	ման	ա	ռու	մով		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գա	հը	կա	րե	ւո	րեց	անվ-
տան	գութ	յան	բա	ղադ	րի	չը	եւ	այդ	տե	սանկ	յու	նից	ներ	կա	յաց	րեց		Լեռ	նա-
յին		Ղա	րա	բա	ղի	հիմ	նախնդ	րի	շուրջ	վեր	ջին	զար	գա	ցում	նե	րը:
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24 մա յի սի
	Հա	յաս	տա	նում	 մեկ	նար	կեց	 «	Կո	բալտ-2016»	 մար	տա	վա	րա	կան-
մաս	նա	գի	տա	կան	 զո	րա	վար	ժութ	յու	նը՝	 	Հա	վա	քա	կան	 անվ	տան	գութ-
յան	պայ	մա	նագ	րի	կազ	մա	կեր	պութ	յան	(ՀԱՊԿ)	ան	դամ-պե	տութ	յուն	նե-
րի	օ	պե	րա	տիվ	ար	ձա	գանք	ման	հա	վա	քա	կան	ու	ժե	րի	կազ	մում	ներգ-
րավ	ված	հա	տուկ	նշա	նա	կութ	յան	ու	ժե	րի	կազ	մա	վո	րում	նե	րի,	ներ	քին	
գոր	ծե	րի	 եւ	 ոս	տի	կա	նութ	յան	 ստո	րա	բա	ժա	նում	նե	րի	 մաս	նակ	ցութ-
յամբ:		Հան	դի	սութ	յա	նը,	ո	րը	կտե	ւի	մին	չեւ	մա	յի	սի	26-ը,	մաս	նակ	ցե	ցին	
	Ղա	զախս	տա	նի,	Ղր	ղըզս	տա	նի,		Ռու	սաս	տա	նի,	ՀԱՊԿ-ի,		Հա	յաս	տա	նի	
ոս	տի	կա	նութ	յան	եւ	Ոս	տի	կա	նութ	յան	զոր	քե	րի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րը:

25 մա յի սի
Ազ	գա	յին	ժո	ղո	վը	102	կողմ,	17	դեմ,	3	ձեռն	պահ	ձայ	նե	րի	հա	րա	բե-
րակ	ցութ	յամբ	այ	սօր	եր	րորդ	ըն	թերց	մամբ	եւ	ամ	բող	ջութ	յամբ	ըն	դու-
նեց	Ընտ	րա	կան	օ	րենսգր	քի	նա	խա	գի	ծը։

26 մա յի սի
	Հա	յաս	տա	նի	արտ	գործ	նա	խա	րար	Էդ	վարդ		Նալ	բանդ	յանն	ըն	դու	նեց	
ԵԱՀԿ	գոր	ծող	նա	խա	գա	հի	անձ	նա	կան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	Ան	ջեյ		Կասպր-
շի	կին:	 ԵԱՀԿ	 գոր	ծող	 նա	խա	գա	հի	անձ	նա	կան	 ներ	կա	յա	ցու	ցի	չը	 	Հա-
յաս	տա	նի	արտ	գործ	նա	խա	րա	րին	 ներ	կա	յաց	րեց	Ադր	բե	ջա	նի	 եւ	 	Լեռ-
նա	յին	 	Ղա	րա	բա	ղի	 մի	ջեւ	 շփման	գծում	անց	կաց	ված	մշտա	դի	տարկ-
ման	 ման	րա	մաս	նե	րը։	 Զ	րու	ցա	կից	նե	րը	 քննար	կե	ցին	 	Վիեն	նա	յում	
մա	յի	սի	16-ի	գա	գա	թա	ժո	ղո	վում	ձեռք	բեր	ված	պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ-
յուն	նե	րի,	 մաս	նա	վո	րա	պես՝	 ԵԱՀԿ	 գոր	ծող	 նա	խա	գա	հի	 անձ	նա	կան	
ներ	կա	յա	ցուց	չի	 գրա	սեն	յա	կի	 եւ	 նրա	 թի	մի	 կա	րո	ղութ	յուն	նե	րի	 ա	վե-
լաց	ման	վե	րա	բեր	յալ	հա	մա	ձայ	նութ	յան	ի	րա	կա	նաց	ման	ուղ	ղութ	յամբ	
ձեռ	նարկ	վող	քայ	լե	րը:

27 մա յի սի
Ինչ	պես	ցույց	տվեց	մա	յի	սի	25-ի	քվեար	կութ	յու	նը,	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րը՝	
չնա	յած	 ապ	րիլ	յան	 պա	տե	րազ	մա	կան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րի	 սաստ	կաց-
մա	նը,	չեն	փո	խել	կեղ	ծիք	նե	րի	մի	ջո	ցով	ի	րենց	իշ	խա	նութ	յու	նը	պա	հե	լու	
մտադ	րութ	յու	նը:	Այդ	մա	սին	աս	ված	է	չո	րեք	շաբ	թի	օ	րը	Ազ	գա	յին	ժո	ղո-
վի	կող	մից	ըն	դուն	ված	Ընտ	րա	կան	օ	րենսգր	քի	վե	րա	բեր	յալ	«	Ժա	ռան-
գութ	յուն»	կու	սակ	ցութ	յան	հայ	տա	րա	րութ	յու	նում:	Ն	րա	նում	ընդգծ	ված	
է`	Օ	րենս	գիր	քը,	որն	ըն	դուն	վել	է	ա	ռանց	ընդ	դի	մութ	յան	եւ	հա	սա	րա	կա-
կան	դաշ	տի	հետ	հա	մա	խո	հութ	յան,	«մեծ	տեղ	է	թող	նում	ընտ	րա	կեղ	ծա-
րա	րութ	յան	եւ	ընտ	րա	կան	գոր	ծըն	թա	ցի	մա	նի	պուլ	յա	ցիա	նե	րի	հա	մար»:
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29 մա յի սի
	Հա	յաս	տա	նի	ֆուտ	բո	լի	հա	վա	քա	կանն	իր	պատ	մութ	յան	մեջ	ա	մե-
նա	խո	շոր	հաշ	վով	հաղ	թա	նա	կը	գրան	ցեց՝	7:1	հաշ	վով	ա	ռա	վե	լութ-
յան	հաս	նե	լով	Գ	վա	տե	մա	լա	յի	ընտ	րա	նու	նկատ	մամբ:	 	Հան	դի	պու	մը	
կա	յա	ցավ	 	Լոս	 Ան	ջե	լե	սում,	 որ	տեղ	 	Հա	յաս	տա	նի	 հա	վա	քա	կա	նը	 ու-
սում	նա	մար	զա	կան	 հա	վաք	 էր	 անց	կաց	նում:	 	Հա	կա	ռա	կոր	դի	 դար-
պա	սը	ե	րեք	գնդակ	ու	ղար	կեց	մեր	թի	մի	ա	ռա	ջա	տար		Հեն	րիխ	Մ	խի-
թար	յա	նը:

31 մա յի սի
	Հան	րա	յին	 ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րը	 կար	գա	վո	րող	 հանձ	նա	ժո	ղո	վի	
(ՀԾԿՀ)	ո	րոշ	մամբ	մին	չեւ	10	հա	զար	խո	րա	նարդ	մետր	գազ	ծախ	սող	
սպա	ռող	նե	րի	հա	մար	մեկ	խմ		գա	զի	սա	կա	գի	նը	հու	լի	սի	1-ից	ի	ջեց	վեց	
9.3	 դրա	մով։	 	Փո	փո	խութ	յու	նը	 կապ	ված	 է	 	Հա	յաս	տա	նի	 եւ	 	Ռու	սաս-
տա	նի	մի	ջեւ	ձեռք	բեր	ված	պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յամբ,	ըստ	ո	րի`	ապ-
րի	լի	1-ից		Հա	յաս	տան	ա	ռաք	վող	գա	զի	գի	նը	սահ	մա	նին	նվա	զել	է	15	
դո	լա	րով:

5 հու նի սի
	Պաշ	տո	նա	կան	այ	ցով		Հա	յաս	տան	ժա	մա	նեց		Չի	նաս	տա	նի	ժո	ղովր-
դա	կան	հան	րա	պե	տութ	յան		Պե	տա	կան	խորհր	դի	ա	ռա	ջին	փոխ	վար-
չա	պետ,	 	Չի	նաս	տա	նի	 կո	մու	նիս	տա	կան	 կու	սակ	ցութ	յան	 	Կենտ	կո	մի	
քաղբ	յու	րո	յի	մշտա	կան	հանձ	նա	ժո	ղո	վի	ան	դամ		Ճան		Գաո	լիի	գլխա-
վո	րած	 պատ	վի	րա	կութ	յու	նը:	 Այ	ցի	 ըն	թաց	քում	 նա	խա	տես	վում	 են	
ՉԺՀ	պե	տա	կան	խորհր	դի	ա	ռա	ջին	փոխ	վար	չա	պե	տի	հան	դի	պում	նե-
րը	ՀՀ	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նի	եւ	ՀՀ	վար	չա	պետ		Հո	վիկ	Աբ	րա-
համ	յա	նի	հետ:	Կս	տո	րագր	վեն	մի	շարք	ո	լորտ	նե	րում	երկ	կողմ	հա	մա-
գոր	ծակ	ցութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	փաս	տաթղ	թեր:

13 հու նի սի
91	տա	րե	կա	նում	կյան	քից	հե	ռա	ցավ	ան	վա	նի	երգ	չու	հի,		Հա	յաս	տա-
նի	ժո	ղովր	դա	կան	ար	տիս	տու	հի	Օ	ֆել	յա		Համ	բար	ձում	յա	նը:	Ծն	վել	է	
1925	թվա	կա	նի	հուն	վա	րի	9-ին	Ե	րե	ւա	նում,	սո	վո	րել	եւ	ա	վար	տել	է	
	Ռո	մա	նոս		Մե	լիք	յա	նի	ան	վան	ե	րաժշ	տա	կան	ու	սում	նա	րանն	ու	հրա-
վիր	վել	ռա	դիո	յի	ժո	ղովր	դա	կան	նվա	գա	րան	նե	րի	հա	մույթ,	ո	րին	գրե-
թե	մի	ամ	բողջ	կյանք	է	նվի	րել։	Եր	գա	ցանկն	ընդգր	կում	է	հիմ	նա	կա-
նում	հայ	ժո	ղովր	դա	կան,	գու	սա	նա	կան	եւ	ա	շու	ղա	կան,	ինչ	պես	նաեւ	
կոմ	պո	զի	տո	րա	կան	եր	գեր։
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16 հու նի սի
Ընտ	րա	կան	օ	րենսգր	քի	վե	րա	բեր	յալ	իշ	խա	նութ	յան,	ընդ	դի	մութ	յան	
եւ	քաղ	հա	սա	րա	կութ	յան	մի	ջեւ	4+4+4	ձե	ւա	չա	փով	ըն	թա	ցող	բա	նակ-
ցութ	յուն	նե	րի	 արդ	յուն	քում	 հու	նի	սի	 16-ին	 ստո	րագր	վեց	 նոր	 Ընտ-
րա	կան	 օ	րենսգր	քում	 ընտ	րա	կան	 գոր	ծըն	թա	ցի	 օ	րի	նա	կա	նութ	յան	
վե	րահսկ	ման	 կազ	մա	կերպ	ման	 տեխ	նի	կա	կան	 մե	խա	նիզմ	նե	րի	 սահ-
ման	ման	շուրջ	փոխ	հա	մա	ձայ	նութ	յան	մա	սին	հայ	տա	րա	րութ	յու	նը:	Այն	
ստո	րագ	րե	ցին	ԱԺ	ընդ	դի	մա	դիր		Հայ	ազ	գա	յին	կոնգ	րես,	«	Բար	գա	վաճ	
	Հա	յաս	տան»	եւ	«Օ	րի	նաց	եր	կիր»,	ինչ	պես	նաեւ	իշ	խա	նա	կան		Հան	րա-
պե	տա	կան	եւ		Դաշ	նակ	ցութ	յուն	խմբակ	ցութ	յուն	նե	րը:

20 հու նի սի
	Սանկտ	 	Պե	տեր	բուր	գում	 	Սարգս	յան-	Պու	տին-Ա	լիեւ	 ե	ռա	կողմ	 հան-
դի	պու	մից	 ա	ռաջ	 կա	յա	ցած՝	 	Պու	տին-	Սարգս	յան	 զրույ	ցի	 ըն	թաց	քում	
ՀՀ	նա	խա	գա	հը	հայ	տա	րա	րեց,	որ	հրա	դա	դա	րի	ռե	ժի	մի	խախ	տում	նե-
րի	հե	տաքն	նութ	յան	մե	խա	նիզ	մի	ստեղ	ծու	մը	լավ	հիմք	կդնի		Լեռ	նա	յին	
	Ղա	րա	բա	ղի	հա	կա	մար	տութ	յան	կար	գա	վոր	ման	շուրջ	բա	նակ	ցութ	յուն-
ներ	 վա	րե	լու	 հա	մար:	Եր	կու	 երկր	նե	րի	 նա	խա	գահ	նե	րը	 քննար	կե	ցին	
երկ	կողմ	հա	րա	բե	րութ	յուն	նե	րի	զար	գաց	ման	հե	ռան	կար	նե	րը,	ինչ	պես	
նաեւ	 	Լեռ	նա	յին	 	Ղա	րա	բա	ղի	 հա	կա	մար	տութ	յան	 կար	գա	վոր	ման	 բա-
նակ	ցա	յին	 գոր	ծըն	թա	ցին	 վե	րա	բե	րող	 հար	ցեր՝	այդ	 հա	մա	տեքս	տում	
անդ	րա	դառ	նա	լով	 տա	րա	ծաշր	ջա	նի	 զար	գա	ցում	նե	րին	 ու	 անվ	տան-
գութ	յա	նը	սպառ	նա	ցող	մար	տահ	րա	վեր	նե	րին:		Պու	տի	նը	եւ		Սարգս	յա-
նը	մտքեր	փո	խա	նա	կե	ցին		Վիեն	նա	յում	ԵԱՀԿ	ՄԽ	հա	մա	նա	խա	գա	հող	
երկր	նե	րի	 ար	տա	քին	 գոր	ծե	րի	 նա	խա	րար	նե	րի	 նա	խա	ձեռ	նութ	յամբ	
կա	յա	ցած	հան	դիպ	ման	արդ	յուն	քում	ձեռք	բեր	ված	պայ	մա	նա	վոր	վա-
ծութ	յուն	նե	րի	կա	տար	ման	ըն	թաց	քի	շուրջ:

20 հու նի սի
	Մի	խումբ	ան	ձանց	կող	մից	ա	պօ	րի	նի	կեր	պով	զենք	եւ	ռազ	մամ	թերք	
ձեռք	բե	րե	լու,	փո	խադ	րե	լու	եւ	պա	հե	լու	կաս	կա	ծան	քով	ձեր	բա	կալ	վեց	
«	Նոր		Հա	յաս	տան»	ըն	դի	մա	դիր	շարժ	ման	ա	ռաջ	նորդ,	ա	զա	տա	մար	տիկ	
	Ժի	րայր		Սե	ֆիլ	յա	նը:	«Ա	ռա	ջադր	ված	մե	ղադ	րանք	նե	րը	հիմ	նա	վոր	վել	են	
ինչ	պես	գոր	ծով	ձեռք	բեր	ված	բազ	մա	թիվ	ա	պա	ցույց	նե	րով,	այն	պես	էլ՝	
խմբի	ան	դամ	նե	րի	խոս	տո	վա	նա	կան	ցուց	մունք	նե	րով»,-	մաս	նա	վո	րա-
պես	նշված	է	Քնն	չա	կան	կո	մի	տեի	տա	րա	ծած	հա	ղոր	դագ	րութ	յան	մեջ:

23 հու նի սի
Bleacher	Report	մար	զա	կան	կայ	քի	հղմամբ՝«	Ման	չեսթր		Յու	նայ	թեդ»	
անգ	լիա	կան	ա	կում	բը		Դորթ	մուն	դի	«	Բո	րու	սիա»-ի	հետ	հա	մա	ձայ	նեց-
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րեց	 	Հա	յաս	տա	նի	ֆուտ	բո	լի	ազ	գա	յին	հա	վա	քա	կա	նի	ա	վագ	 	Հեն	րիխ	
Մ	խի	թար	յա	նի	տրանս	ֆե	րի՝	40	մի	լիոն	եվ	րո	յի	(28	մի	լիոն	բրի	տա	նա-
կան	ֆունտ)	գոր	ծար	քը:	Մ	խի	թար	յա	նը	վեր	ջերս	մի	քա	նի	ա	ռիթ	նե	րով	
նկա	տել	է	տվել,	որ	կցան	կա	նար	խա	ղալ	Անգ	լիա	յի	Պ	րե	միեր	լի	գա	յում: 
 Հա	յազ	գի	աստ	ղին	ձեռք	բե	րե	լու	ցան	կութ	յուն	էին	հայտ	նել	նաեւ	անգ-
լիա	կան	«Ար	սե	նալ»-ը,	«	Չել	սի»-ն		եւ	ի	տա	լա	կան	«	Յու	վեն	տուս»-ը:

24 հու նի սի
Հ	ռո	մի	Ֆ	րան	ցիս	կոս		Պա	պը	ժա	մա	նեց	Ե	րե	ւան:	«Զ	վարթ	նոց»	օ	դա	նա-
վա	կա	յա	նում		Կա	թո	լիկ	ե	կե	ղե	ցու	քա	հա	նա	յա	պե	տի	դի	մա	վոր	ման	ա	րա-
րո	ղութ	յա	նը	 մաս	նակ	ցե	ցին	 	Հա	յաս	տա	նի	 նա	խա	գահ	 	Սերժ	 	Սարգս	յա-
նը,	Ա	մե	նայն		Հա	յոց	կա	թո	ղի	կոս		Գա	րե	գին	երկ	րոր	դը,	բարձ	րաս	տի	ճան	
պաշ	տոն	յա	ներ	ու	հո	գե	ւո	րա	կան	ներ:  Նա	խա	գա	հի	նստա	վայ	րում		Պա	պի	
ըն	դու	նե	լութ	յան	ըն	թաց	քում	նա	խա	տես	ված	էր	հան	դի	պում		Հա	յաս	տա-
նի	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի,	հա	սա	րա	կայ	նութ	յան	եւ	Ե	րե	ւա	նում	հա	վա	տար-
մագր	ված	դի	վա	նա	գի	տա	կան	կոր	պու	սի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	հետ:

25 հու նի սի
	Վաղ	ա	ռա	վոտ	յան	Ֆ	րան	ցիս	կոս	 	Պապն	այ	ցե	լեց	 	Ծի	ծեռ	նա	կա	բերդ՝	
	Հա	յոց	 ցե	ղաս	պա	նութ	յան	 զո	հե	րի	 հու	շա	հա	մա	լիր:	 Ն	րան	 ու	ղեկ	ցում	
էին		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յանն	ու	Ա	մե	նայն		Հա	յոց	կա-
թո	ղի	կոս		Գա	րե	գին	երկ	րոր	դը։ Հ	ռո	մի		Պա	պը	ծաղ	կեպ	սակ	դրեց		Հա	յոց	
ցե	ղաս	պա	նութ	յան	զո	հե	րի	հու	շա	հա	մա	լի	րում,	ծա	ղիկ	ներ	խո	նար	հեց	
ան	մար	կրա	կի	մոտ	եւ		Գա	րե	գին	երկ	րոր	դի	հետ	միա	սին	բա	րե	խո	սա-
կան	 ա	ղոթք	 հնչեց	րեց։ Այ	նու	հե	տեւ	 	Պա	պը	 շրջեց	 հու	շա	հա	մա	լի	րով,	
ջրեց	իր	ա	նու	նից	տնկված	ծա	ռը,	ա	պա	գրա	ռում	կա	տա	րեց	պատ	վա-
վոր	հյու	րե	րի	հու	շա	մատ	յա	նում։

26 հու նի սի
Ե	րե	կո	յան		Խոր		Վի	րապ	կա	տա	րած	այ	ցով	ա	վարտ	վեց	Հ	ռո	մի	Ֆ	րան-
ցիս	կոս		Պա	պի	հա	յաս	տան	յան	ե	ռօր	յա	այ	ցը: Ա	մե	նայն		Հա	յոց		Կա	թո	ղի-
կոս		Գա	րե	գին	Բ-ն		եւ	Հ	ռո	մի	Ֆ	րան	ցիս	կոս		Պա	պը	կան	թեղ	ներ	վա	ռե	ցին	
վան	քի	 	Սուրբ	Աստ	վա	ծա	ծին	ե	կե	ղե	ցում՝	Գ	րի	գոր	 	Լու	սա	վոր	չի	վի	հից	
հան	ված	լույ	սով,	Ա	րա	րա	տի	ուղ	ղութ	յամբ	խա	ղա	ղութ	յուն	խորհր	դան-
շող	ա	ղավ	նի	ներ	բաց	թո	ղե	ցին:  Խոր	 	Վի	րա	պից	Հ	ռո	մի	Ֆ	րան	ցիս	կոս	
	Պապն	 ու	ղե	ւոր	վեց	 դե	պի	 օ	դա	նա	վա	կա	յան:	 Այս	տե	ղից	 նրան	 ճա	նա-
պար	հե	ցին	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նը,	Ա	մե	նայն		Հա	յոց		Կա	թո	ղի	կո-
սը	եւ	բարձ	րաս	տի	ճան	այլ	պաշ	տոն	յա	ներ	ու	հո	գե	ւո	րա	կան	ներ:
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30 հու նի սի
Ազ	գա	յին	ժո	ղո	վը	102	կողմ,	8	դեմ,	0	ձեռն	պահ	ձայ	նե	րի	հա	րա	բե-
րակ	ցութ	յամբ	վա	վե	րաց	րեց		Հա	յաս	տա	նի	եւ		Ռու	սաս	տա	նի	մի	ջեւ	հա-
կաօ	դա	յին	 պաշտ	պա	նութ	յան	 (ՀՕՊ)	 միա	վոր	ված	 հա	մա	կարգ	 ձե	ւա-
վո	րե	լու	 մա	սին	 հա	մա	ձայ	նա	գի	րը:	 Այն	 ստո	րագ	րել	 էին	 	Հա	յաս	տա	նի	
ու	 	Ռու	սաս	տա	նի	 պաշտ	պա	նութ	յան	 նա	խա	րար	ներ	 	Սեր	գեյ	 	Շոյ	գուն	
եւ	 	Սեյ	րան	Օ	հան	յա	նը	2015	թվա	կա	նի	դեկ	տեմ	բե	րի	23-ին	 	Մոսկ	վա-
յում։	 	Փաս	տաթղ	թի	 վա	վե	րաց	ման	 հար	ցը	 բուռն	 բա	նա	վե	ճեր	 էր	 հա-
րու	ցել	 	Հա	յաս	տա	նում։	Ո	րոշ	 վեր	լու	ծա	բան	նե	րի	 եւ	 ընդ	դի	մա	դիր	նե	րի	
պնդմամբ՝	միաս	նա	կան	ՀՕՊ	հա	մա	կար	գը	են	թադ	րում	 է	իշ	խա	նութ-
յան	 ո	րո	շա	կի	 զի	ջում,	 	Հա	յաս	տա	նի սու	վե	րեն	 ի	րա	վուն	քի	 փո	խան-
ցում  Ռու	սաս	տա	նին։

2 հու լի սի
	Հա	յաս	տա	նի	արտ	գործ	նա	խա	րար	Էդ	վարդ		Նալ	բանդ	յա	նը	ող	ջու	նեց	
Ֆ	րան	սիա	յի	 Ազ	գա	յին	 ժո	ղո	վի	 կող	մից	 ցե	ղաս	պա	նութ	յան	 ժխտու	մը	
քրեա	կա	նաց	նող	 նոր	 օ	րի	նագ	ծի	 ըն	դու	նու	մը:	 «	Միան	գա	մայն	 ող	ջու-
նե	լի	է	Ֆ	րան	սիա	յի	կա	ռա	վա	րութ	յան	նա	խա	ձեռ	նած	օ	րի	նա	գի	ծը,	ո	րի	
հա	մա	ձայն՝	քրեա	կա	նաց	վում	է	ցե	ղաս	պա	նութ	յուն	նե	րի	եւ,	հա	մա	պա-
տաս	խա	նա	բար,		Հա	յոց	ցե	ղաս	պա	նութ	յան	ժխտու	մը»,-	հայ	տա	րա	րել	է	
	Հա	յաս	տա	նի	արտ	գործ	նա	խա	րա	րը:

4 հու լի սի
ՀԱՊԿ	 ան	դամ	 պե	տութ	յուն	նե	րի	 ար	տա	քին	 գոր	ծե	րի	 նա	խա	րար-
նե	րը	 Ե	րե	ւա	նում	 հան	դես	 ե	կան	 ղա	րա	բաղ	յան	 հա	կա	մար	տութ	յա	նը	
վե	րա	բե	րող	 հա	մա	տեղ	 հայ	տա	րա	րութ	յամբ,	 ո	րում	 մաս	նա	վո	րա	պես	
նշված	է.	«	Հաս	տա	տե	լով		Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղի	հիմ	նախնդ	րի	բա	ցա-
ռա	պես	խա	ղաղ	կար	գա	վոր	ման	անհ	րա	ժեշ	տութ	յու	նը,	ա	ջակ	ցութ	յուն	
ենք	հայտ	նում	ԵԱՀԿ		Մինս	կի	խմբի	հա	մա	նա	խա	գահ	նե	րի	ջան	քե	րին՝	
ուղղ	ված	հա	կա	մար	տութ	յան	կար	գա	վոր	մա	նը`	մի	ջազ	գա	յին	ի	րա	վուն-
քի	նոր	մե	րի,	ՄԱԿ-ի	կա	նո	նադ	րութ	յան,		Հել	սինկ	յան	եզ	րա	փա	կիչ	ակ	տի	
դրույթ	նե	րի,	 մաս	նա	վո	րա	բար	 ու	ժի	 կամ	 ու	ժի	 սպառ	նա	լի	քի	 չկի	րառ-
ման,	 պե	տութ	յուն	նե	րի	 տա	րած	քա	յին	 ամ	բող	ջա	կա	նութ	յան,	 ի	րա	վա-
հա	վա	սա	րութ	յան	եւ	ժո	ղո	վուրդ	նե	րի	ինք	նո	րոշ	ման	ի	րա	վուն	քի	հի	ման	
վրա»:	 	Հայ	տա	րա	րութ	յու	նը	 ստո	րագ	րել	 են	 	Հա	յաս	տա	նի,	 	Բե	լա	ռու	սի,	
	Ղա	զախս	տա	նի,	 Ղր	ղըզս	տա	նի,	 	Ռու	սաս	տա	նի	 եւ	 	Տա	ջիկս	տա	նի	 ար-
տա	քին	գոր	ծե	րի	նա	խա	րար	նե	րը:



216

ՀԱՅԱՍՏԱՆ-2016. ՓԱՍՏԵՐ, ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11 հու լի սի
Ի	րա	նի	նա	խա	րար	նե	րի	կա	բի	նե	տը	ո	րո	շում	ըն	դու	նեց	«	Հա	յաս	տա	նի	
	Հան	րա	պե	տութ	յան	եւ	Ի	րա	նի	Իս	լա	մա	կան		Հան	րա	պե	տութ	յան	մի	ջեւ	
մուտ	քի	ար	տո	նագ	րա	յին	ռե	ժի	մի	վե	րաց	ման	վե	րա	բեր	յալ»:		Հա	յաս	տա-
նի	եւ	Ի	րա	նի	քա	ղա	քա	ցի	նե	րը,	ով	քեր	ու	նեն	սո	վո	րա	կան	կամ	դի	վա-
նա	գի	տա	կան	անձ	նագ	րեր,	կա	րող	են	մյուս	երկ	րում	մնալ	ա	ռա	վե	լա-
գույ	նը	90	օր:

17 հու լի սի
Ազ	գա	յին	 անվ	տան	գութ	յան	 ծա	ռա	յութ	յու	նը	 հա	ղոր	դագ	րութ	յուն	
տա	րա	ծեց,	 ո	րում,	 մաս	նա	վո	րա	պես,	 աս	վում	 է.	 «Այ	սօր	 ա	ռա	վոտ	յան	
մի	խումբ	զին	ված	ան	ձինք	մուտք	են	գոր	ծել	ՀՀ	ոս	տի	կա	նութ	յան	պա-
րե	կա	պա	հա	կա	յին	ծա	ռա	յութ	յան	գնդի	տա	րածք	եւ	բռնութ	յան	սպառ-
նա	լի	քով	պա	հում	են	այն	տեղ	գտնվող	ան	ձանց»:		Հա	ղոր	դագ	րութ	յան	
հա	մա	ձայն`	 զին	ված	խմբի	 հետ	վար	վում	 են	 բա	նակ	ցութ	յուն	ներ՝	 իշ-
խա	նութ	յուն	նե	րին	նրանց	խա	ղաղ	հանձ	վե	լը	կազ	մա	կեր	պե	լու	հա	մար:
«	Հիմ	նա	դիր	խորհր	դա	րա	նի»	ան	դամ		Վա	րու	ժան	Ա	վե	տիս	յա	նը	ֆեյս-
բուք	յան	իր	է	ջում	հայ	տա	րա	րեց,	որ	ի	րենք	ապս	տամ	բութ	յուն	են	սկսել	
եւ	ոս	տի	կա	նա	կան	շենք	գրա	վել:	Ա	վե	տիս	յա	նի	խոս	քով`	ոս	տի	կա	նութ-
յու	նը	դի	պա	կա	հար	ներ	է	տե	ղա	կա	յել	հա	րա	կից	շեն	քե	րի	տա	նիք	նե	րին`	
փոր	ձե	լով	գրո	հել	 ի	րենց	դիր	քե	րը,	 ին	չի	 հե	տե	ւան	քով	կան	վի	րա	վոր-
ներ:	 Ապս	տամբ	նե	րը	 ոս	տի	կա	նութ	յան	 սահ	մա	նա	փակ	 թվով	 ծա	ռա-
յող	նե	րի	ա	զատ	ման	դի	մաց	պա	հան	ջում	են	ա	զատ	ար	ձա	կել	մոտ	մեկ	
ա	միս	ա	ռաջ	մի	խումբ	ան	ձանց	կող	մից	ա	պօ	րի	նի	կեր	պով	զենք-ռազ-
մամ	թերք	ձեռք	բե	րե	լը,	փո	խադ	րե	լը	եւ	պա	հե	լը	կազ	մա	կեր	պե	լու	մե-
ղադ	րան	քով	կա	լա	նա	վոր	ված		Ժի	րայր		Սե	ֆիլ	յա	նին:

21 հու լի սի
	Մոսկ	վան	դա	տա	պար	տեց	Ե	րե	ւա	նում	ոս	տի	կա	նութ	յան	շեն	քի	գրա-
վու	մը	եւ	իր	ա	ջակ	ցութ	յու	նը	հայտ	նեց		Հա	յաս	տա	նի	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րի	
կա	տա	րած	քայ	լե	րին:
«	Մենք	 ա	նըն	դու	նե	լի	 ենք	 հա	մա	րում	 նման	 քրեա	կան	 դրսե	ւո	րում-
նե	րը,	ո	րոնք	ան	մի	ջա	կան	սպառ	նա	լիք	են	հան	րա	պե	տութ	յան	քա	ղա-
քա	ցի	նե	րի	 կյան	քին	 ու	անվ	տան	գութ	յա	նը»,-	 հայ	տա	րա	րեց	ՌԴ	ԱԳՆ	
ներ	կա	յա	ցու	ցի	չը`	հույս	հայտ	նե	լով,	որ		Հա	յաս	տա	նի	իշ	խա	նութ	յուն	նե-
րի	ձեռ	նար	կած	քայ	լե	րը	թույլ	կտան	ա	մե	նա	կարճ	ժա	մա	նա	կում	կար-
գա	վո	րել	ի	րա	վի	ճա	կը	եւ	պատ	ժել	մե	ղա	վոր	նե	րին:
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22 հու լի սի
	Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գահն	անց	կաց	րեց	խորհր	դակ	ցութ	յուն՝	ԱԱԾ-ի,	
Ոս	տի	կա	նութ	յան,	 	Դա	տա	խա	զութ	յան	եւ	քննչա	կան	մար	մին	նե	րի	ղե-
կա	վար	նե	րի	 մաս	նակ	ցութ	յամբ:	 Երկ	րի	 ղե	կա	վա	րին	 ներ	կա	յաց	վե	ցին	
հու	լի	սի	17-ին		Հա	յաս	տա	նի	ոս	տի	կա	նութ	յան	ՊՊԾ	գնդի	տա	րած	քում	
տե	ղի	 ու	նե	ցած	 զին	ված	 հար	ձակ	ման	 եւ	 դրան	 հա	ջոր	դած	 ի	րա	դար-
ձութ	յուն	նե	րի	ման	րա	մաս	նե	րը,	ինչ	պես	նաեւ	ի	րա	կա	նաց	վող	մի	ջոց	նե-
րի	արդ	յունք	նե	րը:		Սերժ		Սարգս	յանն	ընդգ	ծեց,	որ	ստեղծ	ված	ի	րա	վի-
ճա	կին	խա	ղաղ	հան	գու	ցա	լու	ծում	տա	լու	հա	մար	պետք	է	ձեռ	նարկ	վեն	
հնա	րա	վոր	 բո	լոր	 մի	ջոց	նե	րը,	 կա	րե	ւո	րեց	 են	թադր	յալ	 բո	լոր	 ի	րա	վա-
խախ	տում	նե	րի	հա	մա	կող	մա	նի	եւ	ա	նա	չառ	քննութ	յու	նը,	ինչ	պես	նաեւ	
մե	ղա	վոր	նե	րի	 հա	մար	 պատ	ժի	 ան	խու	սա	փե	լիութ	յան	 ա	պա	հո	վու	մը:	
«	Հա	յաս	տա	նում	 բռնի	 ու	ժով,	 հար	ձա	կու	մով	 եւ	պա	տանդ	 վերց	նե	լով	
հար	ցեր	 չեն	 լուծ	վե	լու»,-	հայ	տա	տա	րեց	 	Սարգս	յա	նը՝	ՊՊԾ	գնդի	տա-
րած	քը	գրա	ված	զին	յալ	նե	րին	կոչ	ա	նե	լով	պա	տանդ	նե	րին	ա	զատ	ար-
ձա	կել	եւ	վայր	դնել	զեն	քը:

29 հու լի սի
Ոս	տի	կան	ներն	ա	նակն	կալ	 կեր	պով	 հա	տուկ	 մի	ջոց	ներ	 գոր	ծադ	րե-
ցին	 	Սա	րի	 թա	ղում	 հա	վաք	ված	 ցու	ցա	րար	նե	րի	 դեմ,	 ո	րոնք	այս	տեղ	
էին	ե	կել	Ա	զա	տութ	յան	հրա	պա	րա	կում	ա	վե	լի	վաղ	կա	յա	ցած	հան	րա-
հա	վա	քից	հե	տո:		Մինչ	այդ՝	ՊՊԾ	գնդի	տա	րած	քում	պայթ	յուն	ներ	էին	
տե	ղի	 ու	նե	նում,	 եւ	 ցու	ցա	րար	նե	րը	 հա	վաք	վել	 են	 ի	րենց	ա	ջակ	ցութ-
յու	նը	 հայտ	նե	լու	 հու	լի	սի	 17-ից	 ոս	տի	կա	նութ	յան	պա	րե	կա	պա	հա	կա-
յին	ծա	ռա	յութ	յան	գնդի	տա	րած	քը	գրա	ված	«	Սաս	նա	ծռեր»	զին	ված	
խմբի	ան	դամ	նե	րին:
Ուշ	 ե	րե	կո	յան	 Քնն	չա	կան	 կո	մի	տեի	 հատ	կա	պես	 կա	րե	ւոր	 գոր	ծե-
րի	քննութ	յան	գլխա	վոր	վար	չութ	յու	նում	հա	րուց	վեց	քրեա	կան	գործ՝	
	Սա	րի	թա	ղում	տե	ղի	ու	նե	ցած	ան	կար	գութ	յուն	նե	րի	դեպ	քե	րի	առ	թիվ։	
«	Զանգ	վա	ծա	յին	ան	կար	գութ	յուն	ներ	կազ	մա	կեր	պե	լու	ու	դրանց	մաս-
նակ	ցե	լու	կաս	կա	ծան	քով	ձեր	բա	կալ	վել	է	23	անձ,	ո	րոնց	թվում՝	Ար	մեն	
	Մար	տի	րոս	յա	նը	եւ	Անդ	րիաս		Ղու	կաս	յա	նը»,-	մաս	նա	վո	րա	պես	նշված	
է	Քնն	չա	կան	կո	մի	տեի	դե	պար	տա	մեն	տի	տա	րա	ծած	հա	ղոր	դագ	րութ-
յու	նում:

31 հու լի սի
Ըստ	Ազ	գա	յին	անվ	տան	գութ	յան	ծա	ռա	յութ	յան	հա	ղոր	դագ	րութ	յան՝	
հու	լի	սի	17-ից	ՀՀ	ոս	տի	կա	նութ	յան	պա	րե	կա	պա	հա	կա	յին	ծա	ռա	յութ-
յան	գնդի	տա	րած	քը	գրա	ված	«	Սաս	նա	ծռեր»	զին	ված	խմբա	վոր	ման	
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ան	դամ	նե	րը	 վայր	 են	 դրել	 զեն	քը	 եւ	 հանձն	վել	 իշ	խա	նութ	յուն	նե	րին:	
«	Տա	րած	քի	ա	զա	տագր	մանն	 ուղղ	ված	 հա	կաա	հա	բեկ	չա	կան	 օ	պե	րա-
ցիան	ա	վարտ	վել	է.	ՀՀ	ի	րա	վա	սու	ի	րա	վա	պահ	մար	մին	նե	րի	հա	տուկ	
նշա	նա	կութ	յան	ստո	րա	բա	ժա	նում	ներն	ի	րենց	հե	տե	ւո	ղա	կան	ու	հա	մա-
ձայ	նեց	ված	գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րով	ստի	պել	են	զին	ված	խմբի	ան	դամ	նե-
րին	վայր	դնել	զեն	քը	եւ	հանձն	վել	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րին:		Ձեր	բա	կալ	վել	
է	 20	ա	հա	բե	կիչ:	ՊՊԾ	գնդի	տա	րածքն	ամ	բող	ջութ	յամբ	ա	զա	տագր-
ված	է»,-	տե	ղե	կաց	նում	է	ԱԱԾ-ն՝	հեր	թա	կան	ան	գամ	օգ	տա	գոր	ծե	լով	
«ա	հա	բե	կիչ»	 ձե	ւա	կեր	պու	մը,	 ո	րից	 բա	նակ	ցութ	յուն	նե	րի	 ըն	թաց	քում	
զերծ	էր	մնում:

1 օ գոս տո սի
Ե	րե	ւա	նի	 	Խո	րե	նա	ցու	փո	ղո	ցում	 եւ	 	Սա	րի	թա	ղում	 հու	լի	սի	 29-30-
ին	տե	ղի	ու	նե	ցած	խա	ղաղ	հա	վաք	նե	րի	ըն	թաց	քում	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	
նկատ	մամբ	ոս	տի	կա	նութ	յան	ծա	ռա	յող	նե	րի	գոր	ծադ	րած	բռնութ	յան,	
նրանց	կող	մից	 հա	տուկ	մի	ջոց	նե	րի	 կի	րառ	ման,	 դրանց	հե	տե	ւան	քով	
հա	վաք	նե	րի	մաս	նա	կից	նե	րին,	 ինչ	պես	նաեւ	 	Սա	րի	թա	ղի	բնա	կիչ	նե-
րին	 պատ	ճառ	ված	 վնաս	նե	րի	 վե	րա	բեր	յալ	 հա	ղոր	դում	ներն	 ու	 նյու-
թե	րը	 	Հա	յաս	տա	նի	 մար	դու	 ի	րա	վունք	նե	րի	 պաշտ	պանն	 ու	ղար	կեց	
	Հա	յաս	տա	նի	գլխա	վոր	դա	տա	խա	զութ	յուն՝	 քրեա	կան	հե	տապնդ	ման	
հա	րուց	ման	հար	ցը	լու	ծե	լու	նպա	տա	կով:		Նույն	օ	րը	Ա	րաբ	կիր	եւ		Քա-
նա	քեռ-	Զեյ	թուն	վար	չա	կան	շրջան	նե	րի	դա	տա	րա	նի	ո	րոշ	մամբ`	«	Ժա-
ռան	գութ	յուն»	 կու	սակ	ցութ	յան	 ան	դամ	ներ	 Ար	մեն	 	Մար	տի	րոս	յա	նի,	
	Հով	սեփ		Խուր	շուդ	յա	նի,		Դա	վիթ		Սա	նա	սար	յա	նի,	«	Նոր		Հա	յաս	տան»-ից	
Անդ	րիաս		Ղու	կաս	յա	նի	նկատ	մամբ	որ	պես	խա	փան	ման	մի	ջոց	ընտր-
վեց	կա	լա	նա	վո	րու	մը`	եր	կու	ա	միս	ժա	մա	նա	կով:

4 օ գոս տո սի
Ա	ռող	ջա	կան	խնդիր	նե	րի	պատ	ճա	ռով	հրա	ժա	րա	կան	տվեց	եւ	պաշ-
տո	նա	կան	լիա	զո	րութ	յուն	նե	րը	վայր	դրեց		Հա	յաս	տա	նի	գլխա	վոր	դա-
տա	խազ		Գե	ւորգ		Կոս	տան	յա	նը:

 
10 օ գոս տո սի
	Ռու	սաս	տա	նի	 նա	խա	գահ	 Վ	լա	դի	միր	 	Պու	տի	նի	 հրա	վե	րով	 	Սերժ	
	Սարգս	յա	նը	մեկ	նեց		Մոսկ	վա։	Ըստ	«	Նո	վոս	տի»	լրատ	վա	կան	գոր	ծա-
կա	լութ	յան,		Հա	յաս	տա	նի	եւ		Ռու	սաս	տա	նի	նա	խա	գահ	նե	րը	քննար	կել	
են	 ղա	րա	բաղ	յան	խնդի	րը,	 ինչ	պես	 նաեւ	 եր	կու	պե	տութ	յուն	նե	րի	 մի-
ջեւ	մի	 շարք	ո	լորտ	նե	րում	երկ	կողմ	փոխ	գոր	ծակ	ցութ	յան	օ	րա	կար	գի	
ա	ռանց	քա	յին	 հար	ցեր:	 	Հա	յաս	տա	նի	 եւ	 	Ռու	սաս	տա	նի	 նա	խա	գահ	նե-
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րի	մամ	լո	ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րը	նույն	հա	ղոր	դագ	րութ	յունն	են	տա	րա	ծել,	
ո	րում,	սա	կայն,	չի	հի	շա	տակ	վում	ղա	րա	բաղ	յան	հիմ	նախն	դի	րը։

16 օ գոս տո սի
Ե	րե	ւա	նում	ան	ցա	կաց	վող	 ՀԱՊԿ	ան	դամ	պե	տութ	յուն	նե	րի	պաշտ-
պա	նութ	յան	նա	խա	րար	նե	րի	խորհր	դի	նիս	տի	շրջա	նա	կում	տե	ղի	ու	նե-
ցավ		Հա	յաս	տա	նի	պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րար		Սեյ	րան	Օ	հան	յա	նի	եւ	
	Ռու	սաս	տա	նի	պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րար,	բա	նա	կի	գե	նե	րալ		Սեր-
գեյ		Շոյ	գո	ւի	երկ	կողմ	հան	դի	պու	մը:

17 օ գոս տո սի
	Վե	րաքն	նիչ	դա	տա	րա	նի	ո	րոշ	մամբ՝	կա	լա	նա	վայ	րից	ա	զատ	ար	ձակ-
վեց	 «	Ժա	ռան	գութ	յան»	 փոխ	նա	խա	գահ	 Ար	մեն	 	Մար	տի	րոս	յա	նը:	 	Հե-
տա	գա	մեկ	շա	բաթ	վա	ըն	թաց	քում	գրա	վի	դի	մաց	ա	զատ	ար	ձակ	վե	ցին	
«	Ժա	ռան	գութ	յան»	եւս	եր	կու	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	ներ՝		Դա	վիթ		Սա	նա	սար-
յա	նը	եւ		Հով	սեփ		Խուր	շուդ	յա	նը:

23 օ գոս տո սի
	Շի	րա	կի	մար	զի	ընդ	հա	նուր	ի	րա	վա	սութ	յան	դա	տա	րա	նը	ռու	սա	կան	
102-րդ		ռազ	մա	հե	նա	կե	տի	զին	ծա	ռա	յող		Վա	լե	րի		Պերմ	յա	կո	վին	դա	տա-
պար	տեց	ցմահ	ա	զա	տազրկ	ման՝	նրան	մե	ղա	վոր	ճա	նա	չե	լով	գյում	րե-
ցի	Ա	վե	տիս	յան	նե	րի	յոթ	հո	գա	նոց	ըն	տա	նի	քի	սպա	նութ	յան,	ա	վա	զա-
կա	յին	հար	ձակ	ման	եւ	հայ-թուր	քա	կան	սահ	մա	նը	հա	տե	լու	փոր	ձի	մեջ:	
Հ	րա	պա	րակ	ված	վճռում,	սա	կայն,	նշված	չէ,	թե	որ	տեղ	է	պա	տի	ժը	կրե-
լու		Պերմ	յա	կո	վը:

28 օ գոս տո սի
Պ	րա	հա	յում	 անց	կաց	ված	 շախ	մա	տի	 Եվ	րո	պա	յի	 պա	տա	նե	կան	
ա	ռաջ	նութ	յու	նում	 ի	րենց	 տա	րի	քա	յին	 խմբե	րում	 հաղ	թող	նե	րի	 դափ-
նի	նե	րի	ար	ժա	նա	ցան	 հա	յաս	տան	ցի	 եր	կու	 շախ	մա	տիստ	ներ:	 	Մին	չեւ	
12	տա	րե	կան	նե	րի	շրջա	նում	Եվ	րո	պա	յի	չեմ	պիոն	հռչակ	վեց		Մա	մի	կոն	
	Ղա	րիբ	յա	նը՝	9	հնա	րա	վո	րից	վաս	տա	կե	լով	8	միա	վոր,	իսկ	մին	չեւ	18	
տա	րե	կան	պա	տա	նի	նե	րի	շրջա	նում՝		Մա	նո	ւէլ		Պետ	րոս	յա	նը՝	նույն	քան	
հնա	րա	վո	րից	ա	պա	հո	վե	լով	7,5	միա	վոր:

2 սեպ տեմ բե րի
	Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղը	նշեց	ան	կա	խութ	յան	հռչակ	ման	25-ամ	յա	կը:
Ս	տե	փա	նա	կեր	տում	տո	նա	կան	մի	ջո	ցա	ռում	նե	րին	մաս	նակ	ցե	լու	հա-
մար	ե	րեկ		Ղա	րա	բաղ	էր	մեկ	նել	նաեւ		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գահ		Սերժ	
	Սարգս	յա	նը:
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	Տո	նի	 կա	պակ	ցութ	յամբ	 շնոր	հա	վո	րա	կան	 ու	ղերձ	նե	րով	 հան	դես	
ե	կան		Հա	յաս	տա	նի	եւ		Լեռ	նա	յին		Ղա	րա	բա	ղի	նա	խա	գահ	նե	րը:

3 սեպ տեմ բե րի
Ե	րե	ւա	նի	 «Ար	մե	նիա»	 	Հան	րա	պե	տա	կան	 բժշկա	կան	 կենտ	րո	նում	
26-ամ	յա	 	Մա	րիամ	 	Թուն	յա	նը	 բնա	կան	 ճա	նա	պար	հով	 լույս	աշ	խարհ	
բե	րեց	քառ	յակ:	Ե	րե	խա	նե	րից	եր	կու	սը	տղա	են,	եր	կու	սը`	աղ	ջիկ:

8 սեպ տեմ բե րի
ՀՀ վար	չա	պետ  Հո	վիկ Աբ	րա	համ	յա	նը		Կա	ռա	վա	րութ	յան նիս	տի ժա-
մա	նակ	հայ	տա	րա	րեց	իր	հրա	ժա	րա	կա	նի	մա	սին:	«	Մենք դե	ռեւս ան-
ցու	մա	յին խնդիր	ներ ու	նե	ցող եր	կիր ենք,	որ	տեղ առ	կա տնտե	սա	կան 
եւ սո	ցիա	լա	կան ի	րա	վի	ճա	կի բա	րե	լավ	ման հա	մար մեզ անհ	րա	ժեշտ 
են հա	սա	րա	կութ	յան եւ կա	ռա	վա	րութ	յան միաս	նա	կան ջան	քեր:	Իսկ 
դրա հա	մար անհ	րա	ժեշտ են նոր մո	տե	ցում	ներ,	նոր սկիզբ:	Այդ պատ-
ճա	ռով ո	րո	շել եմ հրա	ժա	րա	կան տալ եւ նոր կա	ռա	վա	րութ	յուն ձե	ւա-
վո	րե	լու հնա	րա	վո	րութ	յուն ըն	ձե	ռել  Նա	խա	գա	հին»,-	իր	խոս	քում,	մաս-
նա	վո	րա	պես,	նշեց	Աբ	րա	համ	յա	նը:

	Նույն	 օ	րը	 տե	ղի	 ու	նե	ցած	 ՀՀԿ խորհր	դի նիս	տում	 հա	վա	նութ	յուն 
տրվեց	 վար	չա	պե	տի պաշ	տո	նում Ե	րե	ւա	նի նախ	կին քա	ղա	քա	պետ,	
« Հայ	ռուս	գա	զար	դի»	նախ	կին ղե	կա	վար  Կա	րեն  Կա	րա	պետ	յա	նի թեկ-
նա	ծութ	յան ա	ռա	ջադր	մա	նը,	 ո	րը	 նա	խա	գա	հի	 հրա	մա	նագ	րով	 հաս-
տատ	վեց	սեպ	տեմ	բե	րի	13-ին:

16 սեպ տեմ բե րի
	Րաֆ	ֆի	 	Հով	հան	նիս	յա	նը	 նա	մակ	 հղեց	 Եվ	րո	պա	յի	 ժո	ղովր	դա	կան	
կու	սակ	ցութ	յան	(ԵԺԿ)	նա	խա	գահ		Ժո	զեֆ		Դո	լին՝	հայ	ցե	լով	նրա	«միջ-
նոր	դութ	յու	նը,	 հոր	դո	րը	 եւ	 հա	մա	պա	տաս	խան	 գոր	ծո	ղութ	յուն	նե	րը»	
«	Ժա	ռան	գութ	յան»	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	ներ	 Ա.	Մար	տի	րոս	յա	նի,	 Դ.	Սա	նա-
սար	յա	նի,	 Հ.	Խուր	շուդ	յա	նի,	 քա	ղա	քա	ցիա	կան	ակ	տի	վիստ	ներ	 Ա.	Ղու-
կաս	յա	նի	եւ	Կ.Եղ	նուկ	յա	նի	հար	ցով:	«	Մեր	ե	րեք	ա	վագ	ան	դամ	նե	րին	
ներ	կա	յաց	ված	 շին	ծու	 մե	ղադ	րանք	նե	րը	 դե	ռեւս	 չեն	 հան	վել.	 նրանք	
տա	կա	վին	 են	թարկ	վում	 են	 քրեա	կան	 հե	տապնդ	ման:	 	Քա	ղա	քա	ցիա-
կան	 ակ	տի	վիստ	ներ	 Ա.	Ղու	կաս	յա	նը	 եւ	 Կ.Եղ	նուկ	յա	նը	 շա	րու	նա	կում	
են	ա	զա	տազրկ	ված	մնալ:	Խղ	ճի	բազ	մա	թիվ	այլ	 բան	տարկ	յալ	ներ	ու	
խա	ղաղ	 ցու	ցա	րար	ներ	 մինչ	 օրս	տա	ռա	պում	 են»,-	 մաս	նա	վո	րա	պես	
աս	ված	է		Հով	հան	նիս	յա	նի	նա	մա	կում:
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18 սեպ տեմ բե րի
	Նա	խա	գահ	 	Սերժ	 	Սարգս	յա	նը	պար	գե	ւատ	րեց	 	Ռիո	յի	օ	լիմ	պիա	կան	
խա	ղե	րում	 ոս	կե	 եւ	ար	ծա	թե	 մե	դալ	ներ	 նվա	ճած	 հայ	 մար	զիկ	նե	րին:	
	Հու	նահ	ռո	մեա	կան	ո	ճի	ըմ	բիշ	ներ	Ար	թուր	Ա	լեք	սան	յա	նը,		Միհ	րան		Հա-
րութ	յուն	յա	նը,	ծան	րորդ	ներ		Սի	մոն		Մար	տի	րոս	յա	նը	եւ		Գոռ		Մի	նաս	յա-
նը	 պար	գե	ւատր	վե	ցին	 «	Հայ	րե	նի	քին	 մա	տու	ցած	 ծա	ռա	յութ	յուն	նե	րի	
հա	մար	 ա	ռա	ջին	 աս	տի	ճա	նի	 մե	դա	լով:	 	Սարգս	յա	նը	 պար	գե	ւատ	րեց	
նաեւ	 	Հա	յաս	տա	նի	ազ	գա	յին	օ	լիմ	պիա	կան	կո	մի	տեի	նա	խա	գահ		Գա-
գիկ		Ծա	ռուկ	յա	նին՝		Պատ	վո	շքան	շա	նով,	ինչ	պե	սեւ	ո	լոր	տի	մի	շարք	այլ	
ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի:

19 սեպ տեմ բե րի
	Միաց	յալ		Նա	հանգ	նե	րի	պետ	քար	տու	ղար		Ջոն		Քեր	րին	շնոր	հա	վո	րա-
կան	ու	ղերձ	է	հղել		Հա	յաս	տա	նի	ան	կա	խութ	յան	25-ամ	յա	կի	կա	պակ-
ցութ	յամբ:	Ն	րա	նում	մաս	նա	վո	րա	պես	աս	վում	է.	«	Նա	խա	գահ	Օ	բա	մա-
յի	ու		Միաց	յալ		Նա	հանգ	նե	րի	ժո	ղովր	դի	ա	նու	նից	շնոր	հա	վո	րանք	ներս	
եմ	հղում	հայ	ժո	ղովր	դին	ան	կա	խութ	յան	25-ամ	յա	կի	առ	թիվ,	ո	րը	կնշվի	
սեպ	տեմ	բե	րի	21-ին:		Միաց	յալ		Նա	հանգ	նե	րը	խո	րա	պես	ար	ժե	ւո	րում	է	
	Հա	յաս	տա	նի	եւ		Ձեր	բո	լո	րի	հետ	իր	ջերմ	բա	րե	կա	մութ	յու	նը:	Այս	գե	ղե-
ցիկ	տո	նի	առ	թիվ	լա	վա	գույն	մաղ	թանք	ներս	եմ	հղում	հայ	ժո	ղովր	դին,	
ցան	կա	նում	խա	ղա	ղութ	յուն	ու	բա	րօ	րութ	յուն	ա	ռա	ջի	կա	տա	րում»:

20 սեպ տեմ բե րի
	Սերժ	 	Սարգս	յա	նը	 հրա	մա	նագ	րեր	 ստո	րագ	րեց	 փոխ	վար	չա	պետ,	
նա	խա	րար	ներ,	նա	խա	գա	հի	աշ	խա	տա	կազ	մի	ղե	կա	վա	րի	ա	ռա	ջին	տե-
ղա	կալ	նշա	նա	կե	լու	մա	սին:
	Վա	չե		Գաբ	րիել	յա	նը	վե	րան	շա	նակ	վեց		Հա	յաս	տա	նի	փոխ	վար	չա	պետ,	
մի	ջազ	գա	յին	տնտե	սա	կան	ին	տեգր	ման	եւ	բա	րե	փո	խում	նե	րի	նա	խա-
րար,		Դա	վիթ		Հա	րութ	յուն	յա	նը՝	կա	ռա	վա	րութ	յան	աշ	խա	տա	կազ	մի	ղե-
կա	վար-նա	խա	րար:		Նա	խա	գա	հի	այլ	հրա	մա	նագ	րե	րով՝	է	ներ	գե	տի	կա-
յի	եւ	բնա	կան	պա	շար	նե	րի	նա	խա	րար	նշա	նակ	վեց	Ա	շոտ		Մա	նուկ	յա-
նը,	գյու	ղատն	տե	սութ	յան	նա	խա	րար՝	Իգ	նա	տի	Ա	ռա	քել	յա	նը,	տրանս-
պոր	տի	եւ	կա	պի	նա	խա	րար՝	 	Վա	հան	 	Մար	տի	րոս	յա	նը,	ֆի	նանս	նե	րի	
նա	խա	րար՝		Վար	դան	Ա	րամ	յա	նը:		Սերժ		Սարգս	յա	նի	հրա	մա	նագ	րե	րով՝	
	Վար	դան	Ա	րամ	յանն	ա	զատ	վել	է		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գա	հի	աշ	խա	տա-
կազ	մի	ղե	կա	վա	րի	ա	ռա	ջին	տե	ղա	կա	լի	պաշ	տո	նից,	ո	րում	նշա	նակ	վել	
է	Ար	գեն	տի	նա	յում,	Ու	րուգ	վա	յում,	 	Պե	րո	ւում	ու	 	Չի	լիում	 	Հա	յաս	տա	նի	
ար	տա	կարգ	 եւ	 լիա	զոր	 դես	պա	նի	 պաշ	տո	նից	 ա	զատ	ված	 Ա	լեք	սան	
	Հա	րութ	յուն	յա	նը:
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21 սեպ տեմ բե րի
	Հա	յաս	տա	նը	տո	նեց	ան	կա	խութ	յան	հռչակ	ման	25-ամ	յա	կը:	Ե	րե	ւա-
նում	 անց	կաց	վե	ցին	 զո	րա	հան	դես,	 բազ	մա	թիվ	 այլ	 մի	ջո	ցա	ռում	ներ`	
	Հա	յաս	տա	նի	մայ	րա	քա	ղա	քում	ու	մյուս	բնա	կա	վայ	րե	րում:	 	Տո	նի	առ-
թիվ	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նը	շնոր	հա	վո	րա	կան	ու	ղերձ	ներ	ստա-
ցավ	 օ	տա	րերկր	յա	 պե	տութ	յուն	նե	րի	 ղե	կա	վար	նե	րից,	 մի	ջազ	գա	յին	
կազ	մա	կեր	պութ	յուն	նե	րի,	 պե	տա	կան	 եւ	 հա	սա	րա	կա	կան	 հատ	վա	ծի,	
հո	գե	ւոր	դա	սի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րից,	ան	հատ	նե	րից:

23 սեպ տեմ բե րի
	Րաֆ	ֆի		Հով	հան	նիս	յա	նը	հայ	տա	րա	րութ	յուն	տա	րա	ծեց,	որ	ին	քը	եւ	
իր	գլխա	վո	րած	«	Ժա	ռան	գութ	յուն»	կու	սակ	ցութ	յու	նը	միա	նում	են	«Ար-
դա	րութ	յուն		Հա	յաս	տա	նում»	ար	շա	վին,	ո	րի	մեկ	նար	կը	տվե	ցին		Սերժ	
	Թանգ	յա	նը,		Վա	հե		Բեր	բեր	յա	նը,	Ա	տոմ	Է	գո	յա	նը	եւ	այլ	մտա	վո	րա	կան-
ներ	հա	մայն	աշ	խար	հից.	«	Սա	մեր	սե	փա	կան	ազ	գա	յին	ստու	գա	տեսն	
է,	ո	րը	պետք	է	անց	նենք	ար	ժա	նա	պատ	վութ	յամբ	ու	ա	ռա	քի	նութ	յամբ՝	
եւ՛	նրանց	ա	նու	նից,	ով	քեր	կռվե	ցին	ու	ըն	կան,	եւ՛	հա	նուն	նրանց,	ով-
քեր	ապ	րե	լու	ու	ա	ռաջ	նոր	դե	լու	են	վա	ղը,-	աս	ված	է	հայ	տա	րա	րութ	յու-
նում»:

24 սեպ տեմ բե րի
	Դա	տա	րա	նը	 բա	վա	րա	րեց	 ի	րա	վա	պահ	նե	րի	 միջ	նոր	դութ	յու	նը	 եւ	
եւս	եր	կու	ամ	սով	եր	կա	րաձ	գեց	«	Նոր		Հա	յաս	տան»	հան	րա	յին	փրկութ-
յան	ճա	կա	տի	ան	դամ	Անդ	րիաս		Ղու	կաս	յա	նի	կա	լան	քը:	 	Ղու	կաս	յա	նը	
կա	լա	նա	վոր	վել	է	հու	լի	սի	29-ի	գի	շե	րը		Սա	րի	թա	ղում	տե	ղի	ու	նե	ցած	
ի	րա	դար	ձութ	յուն	նե	րից	 հե	տո`	 մե	ղադր	վե	լով	 զանգ	վա	ծա	յին	 ան	կար-
գութ	յուն	ներ	կազ	մա	կեր	պե	լու	մեջ։	 	Փաս	տա	բան		Կա	րեն		Մեժ	լում	յա	նը	
«ա	պօ	րի	նի»	ո	րա	կեց	դա	տա	րա	նի	ո	րո	շու	մը՝	նշե	լով,	որ	Անդ	րիաս		Ղու-
կաս	յանն	ի	րա	կա	նում	որ	պես	քաղ	բան	տարկ	յալ	է	պահ	վում:

26 սեպ տեմ բե րի
	Կա	ռա	վա	րութ	յան	նա	խա	ձեռ	նութ	յամբ	գու	մար	ված՝	ԱԺ	ար	տա	հերթ	
նիս	տում	քննարկ	վեց	«	Կա	ռա	վա	րութ	յան	կա	ռուց	ված	քի	մա	սին»	օ	րեն-
քում	 փո	փո	խութ	յուն	 կա	տա	րե	լու	 նա	խա	գի	ծը:	 	Վար	չա	պետ	 	Կա	րեն	
	Կա	րա	պետ	յանն	ա	ռա	ջար	կել	էր	վե	րաց	նել	քա	ղա	քա	շի	նութ	յան	նա	խա-
րա	րութ	յու	նը՝	այն	դարձ	նե	լով		Ճար	տա	րա	պե	տութ	յան	եւ	մշա	կու	թա	յին	
ար	ժեք	նե	րի	պահ	պան	ման	 կո	մի	տե,	տե	ղե	կատ	վա	կան	տեխ	նո	լո	գիա-
նե	րի	ո	լոր	տը	փո	խան	ցել	տրանս	պոր	տի	եւ	կա	պի	նա	խա	րա	րութ	յա	նը,	
որ	պես	ա	ռան	ձին	կո	մի	տե	ա	ռանձ	նաց	նել	տու	րիզ	մի	ո	լոր	տը,	է	կո	նո	մի-
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կա	յի	 նա	խա	րա	րութ	յու	նը	 վե	րան	վա	նել	 ներդ	րում	նե	րի	 եւ	 ձեռ	նար	կա-
տի	րութ	յան	ա	ջակ	ցութ	յան	նա	խա	րա	րութ	յուն:

2 հոկ տեմ բե րի
Այ	սօր	 ՏԻՄ	 ընտ	րութ	յուն	ներ	 են	 նշա	նակ	ված	 	Գե	ղար	քու	նի	քի,	 	Լո-
ռու,		Կո	տայ	քի,		Շի	րա	կի,	Ս	յու	նի	քի	եւ		Վա	յոց	ձո	րի	մար	զե	րի	թվով	373	
հա	մայնք	նե	րում,	ո	րոն	ցից	36-ում	տե	ղի	են	ու	նե	նա	լու	միայն	հա	մայն-
քի	 ղե	կա	վա	րի	 ընտ	րութ	յուն	ներ,	 82-ում`	 միայն	ա	վա	գա	նու	ան	դա	մի,	
իսկ	255-ում	միա	ժա	մա	նակ	անց	կաց	վե	լու	են	հա	մայն	քի	ղե	կա	վա	րի	եւ	
ա	վա	գա	նու	ան	դա	մի	ընտ	րութ	յուն	ներ:	Ընտ	րութ	յուն	ներն	անց	կաց	նե-
լու	հա	մար	ձե	ւա	վոր	վել	է	835	տե	ղա	մա	սա	յին	ընտ	րա	կան	հանձ	նա	ժո-
ղով:	Ընտ	րութ	յուն	նե	րը	դի	տար	կե	լու	հայտ	է	ներ	կա	յաց	րել	20	դի	տոր-
դա	կան	 կազ	մա	կեր	պութ	յուն`	 ընդ	հա	նուր	առ	մամբ	 1.588	 դի	տորդ	նե-
րով:

6 հոկ տեմ բե րի
	Կա	ռա	վա	րութ	յու	նը	ո	րո	շում	ըն	դու	նեց		Սու	րիկ		Խա	չատր	յա	նին	իր	դի-
մու	մի	հա	մա	ձայն	Ս	յու	նի	քի	մարզ	պե	տի	պաշ	տո	նից	ա	զա	տե	լու	մա	սին	
եւ	այն	ու	ղար	կեց		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գա	հի	հաս	տատ	մա	նը:			Նույն	օ	րը	
	Սերժ		Սարգս	յա	նը	հաս	տա	տեց	Ս	յու	նի	քի	մարզ	պե	տի	պաշ	տո	նից		Խա-
չատր	յա	նին	ա	զա	տե	լու	մա	սին	կա	ռա	վա	րութ	յան	ըն	դու	նած	ո	րո	շու	մը:	
	Գոր	ծա	դի	րի	մեկ	այլ	ո	րոշ	մամբ՝	Ս	յու	նի	քի	մարզ	պետ	նշա	նակ	վեց		Վա-
հե		Հա	կոբ	յա	նը:

8 հոկ տեմ բե րի
«Է	րե	բու	նի-Ե	րե	ւան-2798»	 տո	նա	կա	տա	րութ	յան	 հիմ	նա	կան	 մի-
ջո	ցա	ռում	նե	րը	 մեկ	նար	կե	ցին	 վաղ	 ա	ռա	վո	տից`	 ջրցան	 մե	քե	նա	նե	րի	
շքեր	թով:	Ե	րե	ւա	նի	օր	վա	առ	թիվ	քա	ղա	քա	պետ		Տա	րոն		Մար	գար	յա	նի	
շնոր	հա	վո	րա	կան	ու	ղեր	ձում	մաս	նա	վո	րա	պես	աս	ված	է․«Այ	սօր	մենք	
հպար	տութ	յամբ	ենք	փաս	տում,	որ	հա	զա	րամ	յակ	նե	րի	պատ	մութ	յուն	
ու	նե	ցող	 մեր	 «Ա	րե	ւի	 քա	ղաքն»	 աշ	խար	հին	 ներ	կա	յա	նում	 է	 որ	պես	
մշտա	պես	 ե	րի	տա	սարդ,	 գոր	ծուն,	 զար	գա	ցող,	 ժա	մա	նա	կին	 հա	մա-
հունչ	 ու	 ներ	կա	յա	նա	լի:	 Եվ	 դա	 շնոր	հիվ	 մեր	 հա	մա	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի,	
այն	մարդ	կանց,	ով	քեր	ապ	րում	ու	ա	րա	րում	են	մայ	րա	քա	ղա	քի	հան-
դեպ	սի	րո	եւ	պարտ	քի	գի	տակ	ցու	մով»:

9 հոկ տեմ բե րի
	Թիվ	 34	 ընտ	րա	տա	րած	քա	յին	 ընտ	րա	կան	 հանձ	նա	ժո	ղովն	ամ	փո-
փեց	 Գ	յում	րիում	 հոկ	տեմ	բե	րի	 2-ին	 անց	կաց	ված	 ՏԻՄ	 ընտ	րութ	յուն-
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նե	րի	արդ	յունք	նե	րը։	Ըստ	այդմ՝	Գ	յում	րիի	33	ան	դամ	նե	րից	կազմ	ված	
ա	վա	գա	նու	խորհր	դի	ման	դատ	նե	րը	բաշխ	վե	ցին	հե	տեւ	յալ	կերպ․	իշ-
խա	նա	կան	«	Բա	լա	սան	յան	դա	շին	քը»	ստա	ցավ	17	ման	դատ,	ԲՀԿ-ն՝	8	
ման	դատ,	ՀՎԿ-ն		եւ	ԳԱԼԱ	կու	սակ	ցութ	յու	նը՝	4-ա	կան	ման	դատ։		Սա-
կայն	ընդ	դի	մա	դիր	3	ու	ժե	րը	պնդում	են,	որ	ստա	ցած	քվե	նե	րով	ի	րենց	
18	ման	դատ	է	հաս	նում,	իսկ	իշ	խա	նա	կան	«	Բա	լա	սան	յան	դա	շինք»-ին՝	
15,	ուս	տի	բոյ	կո	տե	լու	են	ա	վա	գա	նու	բո	լոր	նիս	տե	րը՝	մինչև	դա	տա-
կան	վեր	ջին	ատ	յա	նի	հնա	րա	վո	րութ	յուն	նե	րի	սպա	ռու	մը։

10 հոկ տեմ բե րի
Աշ	խա	տան	քա	յին	այ	ցով	 	Միաց	յալ	 	Նա	հանգ	նե	րում	գտնվող	նա	խա-
գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նը	ե	րեկ	Ն	յու		Յոր	քում	մաս	նակ	ցել	է	«	Հա	յաս	տան.	
ներդ	րու	մա	յին	 հա	մա	ժո	ղով	 2016»-ին:	 	Նա	խա	գա	հը	 հա	մա	ժո	ղո	վի	
ա	ռա	ջին`	 լիա	գու	մար	 նիս	տում,	 որն	անց	կաց	վել	 է	 «	Հա	յաս	տա	նը՝	 որ-
պես	դար	պաս	դե	պի	մեծ	շու	կա	ներ»	խո	րագ	րի	ներ	քո,	հան	դես	է	ե	կել	
ե	լույ	թով՝	անդ	րա	դառ	նա	լով		Հա	յաս	տա	նի	ներ	կա	տնտե	սա	կան	եւ	քա-
ղա	քա	կան	 ա	ռաջ	նա	հեր	թութ	յուն	նե	րին,	 	Հա	յաս	տա	նի	 ձեռք	բե	րում	նե-
րին,	երկ	րի	մրցակ	ցա	յին	ա	ռա	վե	լութ	յուն	նե	րին	ու	ներդ	րու	մա	յին	հնա-
րա	վո	րութ	յուն	նե	րին:

14 հոկ տեմ բե րի
Ե	րե	ւա	նում	կա	յա	ցավ	ՀԱՊԿ		Հա	վա	քա	կան	անվ	տան	գութ	յան	խորհր-
դի	նստաշր	ջա	նը,	ո	րը	վա	րում	էր	խորհր	դում	2015-2016թթ.	նստաշր-
ջան	նե	րի	 մի	ջեւ	 ըն	կած	 ժա	մա	նա	կա	հատ	վա	ծում	 նա	խա	գա	հութ	յու	նը	
ստանձ	նած		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նը:		Նիս	տի	օ	րա-
կար	գում	ընդգրկ	ված	եր	կու	տասն	յակ	հար	ցե	րի	շրջա	նա	կում	քննարկ-
վե	ցին	 մի	ջազ	գա	յին	 ի	րա	վի	ճա	կը	 եւ	 հա	վա	քա	կան	 անվ	տան	գութ	յան	
ա	պա	հով	ման	ար	դիա	կան	հար	ցեր,	դի	տարկ	վե	ցին	մին	չեւ	2025թ.	ժա-
մա	նա	կա	հատ	վա	ծի	 հա	մար	 ՀԱՊԿ	 հա	վա	քա	կան	 անվ	տան	գութ	յան	
ռազ	մա	վա	րութ	յան	եւ	ՀԱՊԿ	ճգնա	ժա	մա	յին	ար	ձա	գանք	ման	կենտ	րո-
նի	ստեղծ	ման	վե	րա	բեր	յալ	ո	րո	շում	նե	րի	նա	խագ	ծե	րը,	ՀԱՊԿ	գոր	ծու-
նեութ	յան	 կա	տա	րե	լա	գործ	ման,	 ինչ	պես	 նաեւ	 մի	ջազ	գա	յին	ա	հա	բեկ-
չութ	յա	նը	հա	կազ	դե	ցութ	յան	վե	րա	բեր	յալ	ո	րո	շում	նե	րի	ի	րա	կա	նա	ցու-
մը:	ՀԱՊԿ	գա	գա	թա	ժո	ղո	վին	մաս	նակ	ցե	լու	հա	մար	նույն	օ	րը	Ե	րե	ւան	
էր	ժա	մա	նել	ՌԴ	նա	խա	գահ	Վ.	Պու	տի	նը:

21 հոկ տեմ բե րի
Ազ	գա	յին ժո	ղովն ար	տա	հերթ նիս	տում	85	կողմ,	7	դեմ	եւ	6	ձեռն-
պահ ձայ	նե	րի հա	րա	բե	րակ	ցութ	յամբ ըն	դու	նեց	 	Կա	ռա	վա	րութ	յան 
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ներ	կա	յաց	րած ծրա	գի	րը:	 ԲՀԿ-ն չ	մաս	նակ	ցեց քվեար	կութ	յա	նը,	 ՀԱԿ 
խմբակ	ցութ	յու	նը քվեար	կեց	դեմ,	ՕԵԿ-ը՝ ձեռն	պահ:		Կա	ռա	վա	րութ	յան 
ծրագ	րին կողմ քվեար	կե	ցին  Հան	րա	պե	տա	կան կու	սակ	ցութ	յու	նը	 եւ	
ՀՅԴ-ն:

24 հոկ տեմ բե րի
	Պե	տա	կան այ	ցով  Հա	յաս	տա	նի  Հան	րա	պե	տութ	յուն ժա	մա	նեց		Մալ-
թա	յի	 ինք	նիշ	խան	 մար	տա	կան	 ուխ	տի	 ար	քա	յազն	 եւ	 մեծ վար	պետ 
Ֆ	րա  Մեթ	յու  Ֆես	թին	գը:	 	Նա	խա	գա	հի նստա	վայ	րում տե	ղի ու	նե	ցավ	
Ֆ	րա  Մեթ	յու  Ֆես	թին	գի	եւ	նրա գլխա	վո	րած պատ	վի	րա	կութ	յան դի-
մա	վոր	ման պաշ	տո	նա	կան ա	րա	րո	ղութ	յու	նը,	ո	րին հա	ջոր	դեց		Հա	յաս-
տա	նի նա	խա	գա	հի   Մեծ վար	պե	տի հան	դի	պու	մը ընդ	լայն	ված կազ-
մով՝ եր	կու երկր	նե	րի պաշ	տո	նա	կան պատ	վի	րա	կութ	յուն	նե	րի մաս-
նակ	ցութ	յամբ:	 	Նույն	 օ	րը	ա	ռա	վոտ	յան	Ֆ	րա	 	Մեթ	յու	 	Ֆես	թին	գը	Ե	րե-
ւա	նի	քա	ղա	քա	պետ		Տա	րոն		Մար	գար	յա	նի	ու	ղեկ	ցութ	յամբ	այ	ցե	լել	էր	
	Ծի	ծեռ	նա	կա	բեր	դի	հու	շա	հա	մա	լիր,	ծաղ	կեպ	սակ	դրել	 	Հա	յոց	ցե	ղաս-
պա	նութ	յան	 զո	հե	րի	 հու	շար	ձա	նին	 եւ	 ծա	ղիկ	ներ	խո	նար	հել	 	Ցե	ղաս-
պա	նութ	յան		Սուրբ	նա	հա	տակ	նե	րի	հի	շա	տա	կը	հա	վեր	ժաց	նող	ան	մար	
կրա	կի	մոտ:

25 հոկ տեմ բե րի
	Նա	խա	գահ	 	Սերժ	 	Սարգս	յանն	 այ	սօր	 հան	դի	պում	 ու	նե	ցավ	 ԵԱՀԿ	
	Մինս	կի	 խմբի	 հա	մա	նա	խա	գահ	ներ	 Ի	գոր	 	Պո	պո	վի	 (	Ռու	սաս	տան),	
	Ջեյմս	Ո	ւոր	լի	քի	(ԱՄՆ),		Պիեռ	Անդ	րիո	յի	(Ֆ	րան	սիա)	եւ	ԵԱՀԿ	գոր	ծող	
նա	խա	գա	հի	անձ	նա	կան	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	Ան	ջեյ		Կասպր	շի	կի	հետ:	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	 եւ	 առ	կա	 խնդիր	նե	րին	 վե	րա	բե	րող	 հար-
ցեր:	«	Կա	րե	ւոր	վել	է	բա	նակ	ցա	յին	գոր	ծըն	թա	ցում	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,	 	Վիե	նա	յում	 եւ	 	Սանկտ-	Պե	տեր	բուր	գում	 բարձր	
մա	կար	դա	կով	 ձեռք	 բեր	ված	 պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յուն	նե	րի	 կա	տա-
րու	մը»,-	աս	ված	է	ՀՀ	նա	խա	գա	հի	մա	մու	լի	ծա	ռա	յութ	յան	այ	սօր	տա-
րա	ծած	հո	ղոր	դագ	րութ	յան	մեջ:	 	Նույն	 օ	րը	տե	ղի	 ու	նե	ցան	հա	մա	նա-
խա	գահ	նե	րի	հան	դի	պում	 ե	րը	Պ	նա	խա	րար		Վի	գեն		Սարգս	յա	նի	եւ	ԱԳ	
նա	խա	րար	Էդ	վարդ		Նալ	բանդ	յա	նի	հետ:

1 նո յեմ բե րի
	Նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նը	ստո	րագ	րել	է	«	Հա	յաս	տա	նի		Հան	րա-
պե	տութ	յան	հար	կա	յին	օ	րենս	գիրք»-ը,	ինչ	պես	նաեւ	մի	շարք	օ	րենք-
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ներ։	 	Հար	կա	յին	 նոր	 օ	րենս	գիրքն	 Ազ	գա	յին	 ժո	ղո	վը	 եր	րորդ	 ըն	թերց-
մամբ	եւ	ամ	բող	ջութ	յամբ	ըն	դու	նել	էր	հոկ	տեմ	բե	րի	4-ին։		Վի	ճա	հա	րույց	
փաս	տաթղ	թին	կողմ	էին	քվեար	կել	 	 	Հա	յաս	տա	նի	 	Հան	րա	պե	տա	կան	
կու	սակ	ցութ	յունն	 ու	 ՀՅ	 	Դաշ	նակ	ցութ	յու	նը։	 Ընդ	դի	մա	դիր	 պատ	գա-
մա	վոր	նե	րի	 հա	մոզ	մամբ`	 նոր	 օ	րենս	գիր	քը	 «կոր	ծա	նա	րար	 է	 լի	նե	լու	
բիզ	նե	սի	հա	մար,	ա	վե	լաց	նե	լու	 է	հար	կա	տու	նե	րի	բե	ռը»։	Ա	վե	լի	վաղ	
նա	խա	գի	ծը	քննա	դա	տել	են	նաեւ	փոքր	եւ	մի	ջին	ձեռ	նար	կա	տե	րե	րը:	
	Հար	կա	յին	նոր	օ	րենս	գիր	քը	ու	ժի	մեջ	կմտնի	2018	թվա	կա	նի	հուն	վա-
րի	1-ից։

6 նո յեմ բե րի
«	Ժա	ռան	գութ	յուն»	կու	սակ	ցութ	յան	նա	խա	գահ		Րաֆ	ֆի		Հով	հան	նիս-
յա	նը	 Ս	տամ	բու	լում	 հան	դես	 ե	կավ	 Ա	սիա	կան	 քա	ղա	քա	կան	 կու	սակ-
ցութ	յուն	նե	րի	 մի	ջազ	գա	յին	 հա	մա	ժո	ղո	վի	 (ԱՔԿՄՀ)	 կազ	մա	կեր	պած՝	
	Միգ	րա	ցիա	յի	եւ	փախս	տա	կան	նե	րի	թե	մա	յով	հա	տուկ	խորհր	դա	ժո	ղո-
վում,	ո	րին	մաս	նակ	ցում	էին	ա	վե	լի	քան	25	երկր	նե	րից	ժա	մա	նած	40	
կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի	ա	ռաջ	նորդ	ներ:	Ի	հե	ճուկս	ադր	բե	ջան	ցի	եւ	թուրք	
պատ	վի	րակ	նե	րի	զայ	րա	գին	ա	ռար	կութ	յուն	նե	րի,		Րաֆ	ֆի		Հով	հան	նիս-
յա	նը`	խոսք	խնդրե	լով,	 ներ	կա	յաց	րեց	տա	րա	ծաշր	ջա	նի	պատ	մա	կան	
ու	ըն	թա	ցիկ	զար	գա	ցում	նե	րի	շուրջ	հայ	կա	կան	տե	սա	կե	տը,	քննա	դա-
տեց		Թուր	քիա	յում	մար	դու	ի	րա	վունք	նե	րի	եւ	ա	զա	տութ	յուն	նե	րի	սահ-
մա	նա	փա	կում	 ե	րը,	ինչ	պես	նաեւ	անդ	րա	դար	ձավ	Ար	ցա	խի	դեմ	Ադր-
բե	ջա	նի	սան	ձա	զեր	ծած	ձա	խող	ված	պա	տե	րազ	մին	ու	500	հա	զար	այն	
հա	յե	րի	խնդրին,	ո	րոնք	տե	ղա	հան	վել	էին	Ադր	բե	ջա	նից,		Նա	խիջ	ևա	նից	
եւ	մյուս	գրավ	յալ	հայ	կա	կան	տա	րածք	նե	րից,	ար	ծար	ծեց	բռնա	գաղ	թի	
հետ	կապ	ված	մի	շարք	այլ	հար	ցեր:

8 նո յեմ բե րի
	Պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րար		Վի	գեն		Սարգս	յա	նը	նա	խա	գա	հին	ներ-
կա	յաց	րեց	զոհ	ված	եւ	հաշ	ման	դամ	զին	ծա	ռա	յող	նե	րի	ըն	տա	նիք	նե	րին	
ա	ջակ	ցութ	յան	 նոր	 ծրա	գի	րը,	 հա	մա	ձայն	 ո	րի`	 2017	թվա	կա	նի	 հուն-
վա	րի	28-ից		Հայ	կա	կան	բա	նա	կի	25-րդ		տա	րե	դար	ձի	օր	վա	նից	ծա	գող	
դեպ	քե	րի	հա	մար	կնա	խա	տես	վեն	նոր,	զգա	լիո	րեն	ա	վե	լաց	ված	վճար-
ներ:		Զոհ	ված	եւ	ա	ռա	ջին	կար	գի	հաշ	ման	դա	մութ	յուն	ստա	ցած	զին	ծա-
ռա	յո	ղի	ըն	տա	նիք	նե	րը	կստա	նան	միան	վագ	10	մի	լիոն,	իսկ	2-րդ		կար-
գի	հաշ	ման	դա	մութ	յուն	ստա	ցած	զին	ծա	ռա	յո	ղի	նը`	միան	վագ	5	մի	լիոն	
դրամ	ա	պա	հո	վագ	րա	կան	վճար:		Զոհ	վե	լու	կամ	ա	ռա	ջին	կար	գի	հաշ-
ման	դա	մութ	յուն	 ստա	նա	լու	 դեպ	քում	 ամ	սա	կան	 ա	պա	հո	վագ	րա	կան	
վճար	նե	րը	 կկազ	մեն.	 300	 հա	զար	 դրամ`	 սպա	յա	կան	 անձ	նա	կազ	մի,	
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250	հա	զար	դրամ`	են	թաս	պա	նե	րի	եւ	200	հա	զար	դրամ	շար	քա	յին	նե-
րի	դեպ	քում:	Ծ	րագ	րով,	ո	րը	ֆի	նան	սա	վոր	վե	լու	է	հա	տուկ	հիմ	նադ	րա-
մի	մի	ջո	ցով,	նա	խա	տես	վում	են	նաեւ	ա	պա	հո	վագ	րա	կան	այլ	վճար	ներ	
ու	ար	տո	նութ	յուն	ներ:		Հիմ	 ադ	րա	մի	մի	ջոց	նե	րը	կգո	յա	նան	աշ	խա	տող	
յու	րա	քանչ	յուր	ան	ձի	ամ	սա	կան	հա	զար	դրամ	փո	խանց	վե	լիք	գու	մար-
նե	րից,	ինչ	պես	նաեւ	կա	մա	վոր	նվի	րա	բե	րութ	յուն	նե	րից:

11 նո յեմ բե րի
	Ֆուտ	բո	լի	 աշ	խար	հի	 2018	 թվա	կա	նի	 ա	ռաջ	նութ	յան	 ընտ	րա	կան	
մրցա	շա	րի	4-րդ		տու	րում		Հա	յաս	տա	նի	հա	վա	քա	կա	նը	սե	փա	կան	դաշ-
տում	 3:2	 հաշ	վով	 անդ	րա	նիկ	 հաղ	թա	նա	կը	 տա	րավ	 E	 խմբի	 ա	ռա-
ջա	տար	 	Չեռ	նո	գո	րիա	յի	 նկատ	մամբ:	Ա	ռա	ջին	խա	ղա	կե	սում	 հյու	րե	րը	
եր	կու	ան	գամ	գրա	վե	ցին		Հա	յաս	տա	նի	հա	վա	քա	կա	նի	դար	պա	սը,	սա-
կայն	երկ	րորդ	խա	ղա	կե	սում	 	Հա	յաս	տա	նի	հա	վա	քա	կա	նը	տպա	վո	րիչ	
վե	րա	դարձ	 ար	ձա	նագ	րեց.	 50-րդ	 	րո	պեին	 Ա.Գ	րի	գոր	յա	նի	 գո	լով	 մեր	
հա	վա	քա	կա	նը	կրճա	տեց	հաշ	վի	տար	բե	րութ	յու	նը,	Վ.	Հա	րո	յա	նը	74-րդ	
	րո	պեին	հա	վա	սա	րեց	րեց	այն,	իսկ	ար	դեն	ա	վե	լաց	ված	ժա	մա	նա	կում,	
խա	ղի	ա	վար	տից	վայրկ	յան	ներ	ա	ռաջ,	Գ.	Ղա	զար	յա	նը	մոտ	25	մետր	
հե	ռա	վո	րութ	յու	նից	խփեց	հաղ	թա	կան	գնդա	կը:

17 նո յեմ բե րի
	Ձայ	նե	րի	 102	 կողմ,	 3	 դեմ	 հա	րա	բե	րակ	ցութ	յամբ	 ԱԺ-ն		 ա	ռա	ջին	
ըն	թերց	մամբ	 ըն	դու	նեց	 կա	ռա	վա	րութ	յան	 կող	մից	 ներ	կա	յաց	ված՝	 ՀՀ	
պաշտ	պա	նութ	յան	ժա	մա	նակ	զին	ծա	ռա	յող	նե	րի	կյան	քին	կամ	ա	ռող-
ջութ	յա	նը	պատ	ճառ	ված	 վնաս	նե	րի	 հա	տուց	ման	 մա	սին	 օ	րեն	քի	 նա-
խա	գի	ծը,	 ըստ	ո	րի՝	 յու	րա	քանչ	յուր	աշ	խա	տող	քա	ղա	քա	ցի,	 վճար	վող	
հար	կե	րից	զատ,	այ	սու	հե	տեւ	պետք	է	նաեւ	իր	աշ	խա	տա	վար	ձից	պար-
տա	դիր	1000	դրամ	հատ	կաց	նի	հա	տուկ	ստեղծ	ված	հիմ	նադ	րա	մին:	
	Նա	խօ	րեին	ընդ	դի	մա	դիր	պատ	գա	մա	վոր	նե	րը	«ցի	նիզմ»	եւ	«մու	րաց-
կա	նութ	յուն»	 էին	 ո	րա	կել	 այդ	 ձեռ	նար	կը:	 ԱԺ-ի	 դի	մաց	 հա	վաք	ված`	
«1000	ա	մոթ»	նա	խա	ձեռ	նութ	յան	ան	դամ	ներն	էլ	իշ	խա	նութ	յուն	նե	րից	
պա	հան	ջում	 էին	 չե	ղար	կել	 կա	ռա	վա	րութ	յան	 նա	խա	գի	ծը	 եւ	 փո	խա-
րե	նը	 ու	ժե	ղաց	նել	 հա	կա	կո	ռուպ	ցիոն	 գոր	ծու	նեութ	յունն	 ու	 ստվե	րից	
դուրս	բե	րած	մի	ջոց	նե	րի	հաշ	վին	ի	րա	կա	նաց	նել	անհ	րա	ժեշտ	մի	ջո	ցա-
ռում	նե	րը։

21 նո յեմ բե րի
	Մալ	թա	յի	մայ	րա	քա	ղաք		Վա	լետ	տա	յում	կի	րա	կի	ե	րե	կո	յան	անց	կաց-
ված	«	Ման	կա	կան	Եվ	րա	տե	սիլ-2016»	եր	գի	մի	ջազ	գա	յին	մրցույ	թում	
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	Հա	յաս	տա	նը	 232	 միա	վո	րով	 զբա	ղեց	րեց	 երկ	րորդ	 հո	րի	զո	նա	կա	նը:	
Ա	ռա	ջին	տե	ղը	եւ	հաղ	թա	նա	կի	դափ	նի	նե	րը	բա	ժին	հա	սան	հա	րե	ւան	
Վ	րաս	տա	նին:

25 նո յեմ բե րի
	Վար	չա	պետ		Կա	րեն		Կա	րա	պետ	յանն,	ինչ	պես	նաեւ	չորս	նա	խա	րար-
ներ	դար	ձան		Հան	րա	պե	տա	կան	կու	սակ	ցութ	յան	(ՀՀԿ)	ան	դամ	ներ։	Իշ-
խող	քա	ղա	քա	կան	ու	ժին	ան	դա	մագր	վե	ցին	տնտե	սա	կան	զար	գաց	ման	
ու	ներդ	րում	նե	րի	նա	խա	րար	 	Սու	րեն	 	Կա	րա	յա	նը,	ա	ռող	ջա	պա	հութ	յան	
նա	խա	րար		Լե	ւոն	Ալ	թուն	յա	նը,	տրանս	պոր	տի,	կա	պի	ու	տե	ղե	կատ	վա-
կան	 տեխ	նո	լո	գիա	նե	րի	 նա	խա	րար	 	Վա	հան	 	Մար	տի	րոս	յա	նը	 եւ	 գյու-
ղատն	տե	սութ	յան	նա	խա	րար	Իգ	նա	տի	Ա	ռա	քել	յա	նը:	Այս	մա	սին	«Ա	զա-
տութ	յան»	հետ	զրույ	ցում	տե	ղե	կաց	րեց	ՀՀԿ	գոր	ծա	դիր	մարմ	նի	ան	դամ,	
կազ	մա	կերպ	չա	կան	վար	չութ	յան	նա	խա	գահ		Ռու	բեն		Թա	դե	ւոս	յա	նը:

1 դեկ տեմ բե րի
«	Լու	սա	վոր	 	Հա	յաս	տան»,	 «	Հան	րա	պե	տութ	յուն»	 եւ	 «	Քա	ղա	քա	ցիա-
կան	 պայ	մա	նա	գիր»	 կու	սակ	ցութ	յուն	նե	րի	 ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	 հան-
դիպ	ման	ըն	թաց	քում	ձեռք	բեր	վե	ցին	հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	վե	րա	բեր-
յալ	հստակ	պայ	մա	նա	վոր	վա	ծութ	յուն	ներ:	Ե	րեք	կու	սակ	ցութ	յուն	ներն	
ա	ռա	ջի	կա	յում	հան	դես	կգան	հա	մա	տեղ	հայ	տա	րա	րութ	յամբ:

3 դեկ տեմ բե րի
«	Բար	գա	վաճ	 	Հա	յաս	տան»	 կու	սակ	ցութ	յան	 քա	ղա	քա	կան	 խորհր-
դի	ընդ	լայն	ված	նիս	տը	քննար	կեց	ԲՀԿ	հիմ	նա	դիր	նա	խա	գահ		Գա	գիկ	
	Ծա	ռուկ	յա	նի`	 ակ	տիվ	 քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	 վե	րա	դառ	նա	լու	 հար	ցը:	
«	Կու	սակ	ցութ	յան	քա	ղա	քա	կան	խոր	հուր	դը	մեր	տասն	յակ	հա	զա	րա-
վոր	քա	ղա	քա	ցի	նե	րի	ա	նու	նից	դի	մում	 է	ԲՀԿ	 	Գա	գիկ	 	Ծա	ռուկ	յա	նին՝	
քննար	կե	լու	ակ	տիվ	քա	ղա	քա	կա	նութ	յուն	վե	րա	դառ	նա	լու	եւ	մեծ	հա-
մախմբ	մամբ,	միաս	նա	կան	ջան	քով	ու	ժո	ղովր	դի	ա	ջակ	ցութ	յամբ	մեր	
երկ	րի	առ	ջեւ	ծա	ռա	ցած	խնդիր	նե	րը	լու	ծե	լու	հար	ցը»,-	նշված	է	ԲՀԿ	
հայ	տա	րա	րութ	յան	մեջ։

8 դեկ տեմ բե րի
	Նա	խա	գահ	 	Սերժ	 	Սարգս	յանն	 աշ	խա	տան	քա	յին	 այ	ցով	 ժա	մա	նեց	
	Լեռ	նա	յին	 	Ղա	րա	բաղ:	 Այ	ցի	 ա	ռա	ջին	 օ	րը	 հայ	կա	կան	 եր	կու	 հան	րա-
պե	տութ	յուն	նե	րի	 ղե	կա	վար	նե	րը	 ԼՂ	 	Կենտ	րո	նա	կան	 շրջա	նում	 տե-
ղա	կայ	ված	 զո	րա	մա	սե	րից	 մե	կում	 ներ	կա	 են	 գտնվել	 նոր	 զո	րա	նո	ցի	
բաց	ման	 ա	րա	րո	ղութ	յա	նը:	 Այ	նու	հե	տեւ	 ՀՀ-ի	 եւ	 ԼՂ-ի	 մի	ջեւ	 ռազ	մա-
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կան	 հա	մա	գոր	ծակ	ցութ	յան	 շրջա	նա	կում	ՊԲ	 շտա	բում	անց	կաց	վել	 է	
խորհր	դակ	ցութ	յուն`	 բարձ	րաս	տի	ճան	 զին	վո	րա	կան	նե	րի	 մաս	նակ-
ցութ	յամբ:	Քն	նարկ	վել	են	բա	նա	կը	սպա	ռա	զի	նութ	յամբ	եւ	նոր	տեխ-
նո	լո	գիա	նե	րով	հա	մալր	մանն	առնչ	վող	հար	ցեր:	Այ	ցի	երկ	րորդ	օ	րը	ՀՀ	
նա	խա	գա	հը,	 հայ	կա	կան	 եր	կու	 հան	րա	պե	տութ	յուն	նե	րի	 զին	ված	 ու-
ժե	րի	փոխ	գոր	ծակ	ցութ	յան	 շրջա	նա	կում,	 ԼՂՀ	 նա	խա	գահ	 	Բա	կո	 	Սա-
հակ	յա	նի,		Հա	յաս	տա	նի	եւ	Ար	ցա	խի	պաշտ	պա	նութ	յան	նա	խա	րար	նե	րի	
ու	բարձ	րաս	տի	ճան	հրամ	կազ	մի	ներ	կա	յա	ցու	ցիչ	նե	րի	ու	ղեկ	ցութ	յամբ	
այ	ցե	լել	է	ԼՂ	հա	րա	վա	յին	եւ	հա	րա	վա	րե	ւել	յան	մի	շարք	զո	րա	մա	սեր: 

11 դեկ տեմ բե րի
	Հեն	րիխ	 Մ	խի	թար	յա	նի	 գո	լի	 շնոր	հիվ	 ֆուտ	բո	լի	 Անգ	լիա	յի	 ա	ռաջ-
նութ	յան	15-րդ		տու	րում	«	Ման	չեսթր		Յու	նայ	թեդ»-ը	սե	փա	կան	հար	կի	
տակ	1:0	հաշ	վով	հաղ	թա	նակ	տո	նեց	«	Տո	տեն	հեմ»-ի	դեմ	խա	ղում:		Սա	
Մ	խի	թար	յա	նի	 երկ	րորդ	 գոլն	 էր	 «	Ման	չեսթր	 	Յու	նայ	թեդ»-ի	 կազ	մում	
եւ	ա	ռա	ջի	նը՝	Պ	րե	միեր	լի	գա	յում:		Խա	ղա	վար	տին	Մ	խի	թար	յա	նը	վնաս-
վածք	ստա	ցավ	եւ	նրան	պատ	գա	րա	կով	դուրս	բե	րե	ցին	խա	ղա	դաշ-
տից:	Այ	դու	հան	դերձ՝	 	Հա	յաս	տա	նի	հա	վա	քա	կա	նի	ա	վա	գը	ճա	նաչ	վեց	
հան	դիպ	ման	լա	վա	գույն	խա	ղա	ցող:

15 դեկ տեմ բե րի
	Խորհր	դա	րա	նը	եր	րորդ	ըն	թերց	մամբ	եւ	ամ	բող	ջութ	յամբ	ըն	դու	նեց	
«հա	զար	դրամ	նե	րի»	օ	րի	նա	գի	ծը,	 ո	րով	նա	խա	տես	վում	 է	աշ	խա	տող	
քա	ղա	քա	ցի	նե	րից	 պար	տա	դիր	 կար	գով	 ա	մեն	 ա	միս	 հա	զա	րա	կան	
դրամ	գան	ձել՝	վի	րա	վոր	զին	ծա	ռա	յող	նե	րին	եւ	զոհ	ված	զին	ծա	ռա	յող-
նե	րի	ըն	տա	նիք	նե	րին	դրա	մա	կան	ա	ջակ	ցութ	յուն	տրա	մադ	րե	լու	նպա-
տա	կով:	Օ	րենքն	ու	ժի	մեջ	է	մտե	լու	2017թ․		հուն	վա	րի	1-ից:		Նա	խագ-
ծին	դեմ	էին	«	Ժա	ռան	գութ	յու	նից»	 	Զա	րու	հի	 	Փոս	տանջ	յա	նը,	ՀԱԿ-ից՝	
	Գա	գիկ	 Ջ	հան	գիր	յա	նը,	 	Լե	ւոն	 	Զու	րաբ	յանն	 ու	 Ա	րամ	 	Մա	նուկ	յա	նը:	
	Ձեռն	պահ	քվեար	կեց	Էդ	մոն		Մա	րուք	յա	նը:

16 դեկ տեմ բե րի
Ազ	գա	յին	ժո	ղովն	այ	սօր	միա	ձայն	երկ	րորդ	ըն	թերց	մամբ	եւ	ամ	բող-
ջութ	յամբ	ըն	դու	նեց	ա	պօ	րի	նի	հարս	տա	ցու	մը	քրեա	կա	նաց	նող	օ	րեն-
քը:	 2017	 թվա	կա	նի	 հու	լի	սի	 1-ից	 ու	ժի	 մեջ	 մտնող	այս	 օ	րեն	քը	 3-6	
տա	րի	ա	զա	տազր	կում	 եւ	 գույ	քի	 բռնա	գան	ձում	 է	 նա	խա	տե	սում	այն	
բարձ	րաս	տի	ճան	 պաշ	տոն	յա	նե	րի	 հա	մար,	 ո	րոնց	 հայ	տա	րա	րագ	րած	
գույ	քը	տար	վա	ըն	թաց	քում	կա	վե	լա	նա	ու	էա	կա	նո	րեն	(5	մի	լիոն	դրամ	
եւ	ա	վե	լի	չա	փով)	կգե	րա	զան	ցի	օ	րի	նա	կան	ե	կա	մուտ	նե	րը:
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17 դեկ տեմ բե րի
	Հայ	ազ	գա	յին	 կոնգ	րե	սի	 հա	մա	գու	մա	րում	 կու	սակ	ցութ	յան	 նա	խա-
գահ	վե	րընտր	վեց		Հա	յաս	տա	նի	ա	ռա	ջին	նա	խա	գահ		Լե	ւոն		Տեր-	Պետ-
րոս	յա	նը։	 	Կոնգ	րե	սը	 նա	խա	գահ	 եւ	 վար	չութ	յան	 ան	դամ	ներ	 ընտ	րեց	
գաղտ	նի	 քվեար	կութ	յամբ։	 	Կու	սակ	ցութ	յան	 վար	չութ	յան	 ան	դամ	 է	
ընտր	վել	նաեւ	հե	տա	խուզ	ման	մեջ	գտնվող՝	ներ	քին	գոր	ծե	րի	նախ	կին	
նա	խա	րար		Վա	նո		Սի	րա	դեղ	յա	նը։

21 դեկ տեմ բե րի
	Նա	խա	գահ		Սերժ		Սարգս	յա	նի	հրա	վե	րով	պաշ	տո	նա	կան	այ	ցով		Հա-
յաս	տան	ժա	մա	նեց	Ի	րա	նի	նա	խա	գահ		Հա	սան		Ռո	հա	նին:	Ըստ		Հա	յաս-
տա	նի	նա	խա	գա	հի	պաշ	տո	նա	կան	կայ	քէ	ջի,	«Զ	վարթ	նոց»	մի	ջազ	գա-
յին	օ	դա	նա	վա	կա	յա	նում	բարձ	րաս	տի	ճան	հյու	րին	դի	մա	վո	րել	է	հան-
րա	պե	տութ	յան	նա	խա	գա	հը։		Նա	խա	գա	հի	նստա	վայ	րում	ԻԻՀ	նա	խա-
գահն	ա	ռանձ	նազ	րույց	է	ու	նե	ցել		Հա	յաս	տա	նի	նա	խա	գա	հի	հետ,	ո	րից	
հե	տո	տե	ղի	է	ու	նե	ցել		Սերժ		Սարգս	յա	նի	եւ		Հա	սան		Ռո	հա	նիի	հան	դի-
պու	մը	ընդ	լայն	ված	կազ	մով՝	եր	կու	երկր	նե	րի	պաշ	տո	նա	կան	պատ	վի-
րա	կութ	յուն	նե	րի	մաս	նակ	ցութ	յամբ:
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www.acnis.am

VISIT OUR

WEBSITE

JOIN THE CENTER’S STRATEGIC PARTNERS

• About Us
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• Calendar
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• Մեր մասին
• Գործունեություն
• Օրացույց
• Հոդվածներ
• Հրատարակություններ



232

ՄԵՐ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐԸ 2016

2016

Zaven	and	Sonia	Akian	 	 	 	 Los	Angeles,	CA
Hilda	Anan	and	Maor	Peled		 	 	 Studio	City,	CA
Mouchegh	and	Grace	Andonian	 	 	 Millbrae,	CA
Kevork	and	Houry	Aposhian		 	 	 La	Crescenta,	CA
Vasken	and	Margaret	Artinian	 	 	 Los	Angeles,	CA
Aris	and	Karin	Artunians	 	 	 	 Glendale,	CA
Garbis	and	Markirid	Atmaca		 	 	 Los	Angeles,	CA
Haig	Bagerdjian	 	 	 	 	 Los	Angeles,	CA
Arsene	and	Hasmig	Baran	 	 	 	 Granada	Hills,	CA
Harry	and	Alvard	Barseghian	 	 	 Los	Angeles,	CA
George	and	Gail	Bedrosian	 	 	 	 Fresno,	CA
Vahan	and	Nora	Bezdikian	 	 	 	 Glendale,	CA
Khajag	and	Lisa	Boyadjian	 	 	 	 Glendale,	CA
Armen	and	Maro	Chalian	 	 	 	 Whittier,	CA
Nazareth	and	Alice	Chakrian	 	 	 Los	Angeles,	CA
Varoujan	and	Maria	Charkhedian	 	 	 Granada	Hills,	CA
Raffi	and	Nora	Demirjian	 	 	 	 Encino,	CA
Raffi	and	Ani	Dermenjian	 	 	 	 Malibu,	CA
Vahe	and	Hasmik	Dombalagian	 	 	 Glenview,	IL
Robert	and	Lillian	Festekjian	 	 	 Porter	Ranch,	CA
Hovsep	and	Hilda	Fidanian	 	 	 	 Glendale,	CA
Garo	and	Talin	Ghazarian	 	 	 	 Glendale,	CA
Shavarsh	Hazarabedian	 	 	 	 Moraga,	CA
John	and	Tanya	Hovanesian		 	 	 Laguna	Beach,	CA
Armen	and	Elizabeth	Hovannisian	 	 	 Sherman	Oaks,	CA
David	and	Linda	Hovannisian	 	 	 Fresno,	CA
Garo	and	Arsineh	Hovannisian	 	 	 Los	Angeles,	CA
Kasper	and	Siroon	Hovannisian
Family	Foundation	 	 	 	 	 Fresno,	CA
Richard	and	Vartiter	Hovannisian	 	 	 Los	Angeles,	CA
Edward	Kashian	 	 	 	 	 Fresno,	CA
Armen	and	Armine	Kassabian	 	 	 Burbank,	CA
Missak	and	Karolin	Kechichian	 	 	 Burbank,	CA	
Nazareth	Kevonian	 	 	 	 	 Glendale,	CA
Armenio	and	Ani	Kevorkian		 	 	 Sherman	Oaks,	CA
Takouhi	Khatchikian	 	 	 	 	 Los	Angeles,	CA
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The Armenian Center for National and 
International Studies (ACNIS) is an independent, 
objective institution committed to conducting 
professional policy research and analysis. The Center 
strives to raise the level of public debate and seeks 
to broaden public engagement in the public policy 
process, as well as fostering greater knowledge. 

As a leading research institute or “think tank” 
in Armenia, the Center conducts a wide range of 
strategic research and analysis of significant public 
policy issues of specific relevance to Armenia. 
ACNIS strategic research and analysis covers five 
main program areas: public policy, economics, 
international & regional studies, national security 
studies, and global & regional trends. 

Reflecting its unique position as a leading research 
institution in Armenia, the Center actively contributes 
toward the strengthening of the Armenian nation 
and its institutions and offers balanced policy 
recommendations to all segments of Armenian 
society and the Armenian diaspora.

One of the core longer-term goals of the Center 
centers on its role as a catalyst for creative, strategic 
and innovative analysis, based on strict standards 
of intellectual integrity and professional objectivity. 
In addition, ACNIS also produces a number of 
publications and reports and regularly holds 
conferences, seminars and roundtable meetings 
aimed at raising public awareness of pressing policy 
issues. 

The Armenian Center for National and International Studies 
(ACNIS) is a leading independent strategic research center located in Yere-
van, Armenia. Founded in 1994, ACNIS is the institutional initiative of Raffi K. 
Hovannisian, Armenia’s first Minister of Foreign Affairs. Over the past eigh-
teen years, ACNIS has acquired a prominent reputation as a primary source 
of professional independent research and analysis covering a wide range of 
national and international policy issues.

 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ
յուն նե րի հայ կա կան կենտ րո նը (ՌԱՀՀԿ) ան-
կախ եւ ան կողմ ա կալ կա ռույց է, ո րի նպա տակն 
է` ի րա կա նաց նել ար հես տա վարժ հե տա զո տութ-
յուն եւ վեր լու ծութ յուն:  Կենտ րոնն իր առ ջեւ խնդիր 
է դրել հա սա րա կութ յա նը հու զող հար ցե րի վեր-
հան ման գոր ծըն թա ցում բարձ րաց նել հան րա յին 
քննար կում ե րի մա կար դա կը եւ մե ծաց նել մաս-
նակ ցա յին շե մը, ինչ պես նաեւ ա ջակ ցել ա ռա վել 
լայն ու հա մա պար փակ հան րա յին գի տակ ցութ յա-
նը: Որ պես  Հա յաս տա նում ա ռա ջա տար հե տա զո-
տա կան հաս տա տութ յուն`  Կենտ րո նը կա տա րում 
է երկ րի հա մար կեն սա հույզ նշա նա կութ յան հան-
րա յին օ րա կար գի բազ մա տե սակ ռազ մա վա րա-
կան հե տա զո տութ յուն ներ եւ վեր լու ծութ յուն ներ: 
Դ րանք նե րա ռում են մաս նա վո րա պես ծրագ րա-
յին հե տեւ յալ 5 ո լորտ նե րը` հա սա րա կութ յա նը 
հու զող հար ցեր, տնտե սութ յուն, մի ջազ գա յին եւ 
տա րա ծաշր ջա նա յին հե տա զո տութ յուն ներ, ազ-
գա յին անվ տան գութ յանն առնչ վող խնդիր նե րի 
ու սում ա սի րութ յուն եւ հա մաշ խար հա յին ու տա-
րա ծաշր ջա նա յին մի տում եր:

 Պահ պա նե լով  Հա յաս տա նում ա ռաջ նա կարգ հե-
տա զո տութ յուն նե րի հաս տա տութ յան իր ե զա կի 
դիր քը,  Կենտ րո նը փու թա ջա նո րեն ար ժա նի լու-
մա է ներդ նում  Հա յոց պե տա կա նութ յան ու նրա 
պե տա կան մար մին նե րի ու ժե ղաց ման գոր ծում եւ 
հայ հան րույ թին ու Սփ յուռ քի բո լոր հատ ված նե-
րին ա ռա ջար կում է գոր ծու նեութ յան հա վա սա-
րակշռ ված ծրագ րեր: 

 Կենտ րո նի մշտա կան ու հիմ ա կան նպա տակ-
նե րից մե կը նրա` ստեղ ծա րար ռազ մա վա րա կան 
եւ նո րա րար քննա խու զութ յան նե րազ դիչ դերն է, 
ին չի ըն թաց քում վեր լու ծութ յու նը խարսխ վում է 
մտա վոր ազն վութ յան եւ ար հես տա վարժ ա նա-
չա ռութ յան սկզբունք նե րի վրա: Ա վե լին` ՌԱՀՀԿ-ի 
կող մից թո ղարկ վող մի շարք հրա տա րա կութ յուն-
նե րի ու զե կույց նե րի, պար բե րա բար անց կաց վող 
սե մի նար նե րի, խորհր դա ժո ղով ե րի ու »կլոր սե-
ղան նե րի« նպա տակն է` ըս տա մե նայ նի բարձ-
րաց նել հան րա յին գի տակ ցութ յու նը կա րե ւո րա-
գույն խնդիր նե րի շուրջ:

 Ռազ մա վա րա կան եւ ազ գա յին հե տա զո տութ յուն նե րի հայ կա կան 
կենտ րո նը (ՌԱՀՀԿ) ա ռա ջա տար ան կախ ռազ մա վա րա կան հե տա զո-
տութ յուն նե րի հաս տա տութ յուն է, ո րը գտնվում է Ե րե ւա նում`  Հա յաս տան: 
1994 թվա կա նին հիմ ադր ված ՌԱՀՀԿ-ն  Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե-
րի ա ռա ջին նա խա րար  Րաֆ ֆի Կ.  Հով հան նիս յա նի հան րա կար գա յին նա-
խա ձեռ նութ յունն է: Որ պես ազ գա յին ու մի ջազ գա յին բազ մա թիվ հար ցեր 
ար ծար ծող հե տա զո տութ յուն նե րի եւ վեր լու ծութ յուն նե րի հիմ աղբ յուր` 
ՌԱՀՀԿ-ը նա խորդ 18 տա րի նե րի ըն թաց քում մեծ համ բավ է ձեռք բե րել:

MISSION STATEMENT

ՌԱՀՀԿ-Ի ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ



The Armenian Center for National and International Studies
P.O. Box 57666, Sherman Oaks, California 91413

RENEW TODAY
Dear friends and compatriots, join us in realizing the Center’s
goals by gene rously renewing your annual support.
Supporters who contribute $100 or more per year will receive,
upon request, all Center publications. 
All donations are tax-deductible, and may be sent to the follow-
ing address:

ú‡‚ ÄÊÄúÚ‡¢™àî™
Íï Òâ óï' üÅ© Òâ ́ Å ùïÛ ́ âÒ, ÎÅÔÅÒç˘ úâ´Ô Ò· ́ ï õÒÅÖ Òâ Òï´` ´·Ò·Öâó·Ì

†âÒ ÅÁÅùÛ·ıëïı´è, ï´„ï üÅßÅÒ ßâÒ ô· Òï´ âÒÅô  ÔÅ Öï Ô·ı ëïı´´ â´˘
©Å©Ô ́ ·ıß: 

‡Ì ̆âÒ úâ´Ô Ò· ́ ï Ö·Ò õ·ı ́ ç·ı ëâÅ ́ ´ ˚ ìÅ´ áÅ ùâ ó·ı ´ÂÅ ÔÅ ù·Ì ùè
´ıï ÒÅ Éâ Òâ´ ÔÅ Òâ ùÅ´ 100 ÅßâÒïùâÅ´ á·ó óÅÒ âı Åıâóï, ©Å©Ô ´âÒ ùÅ -
©ÅÛ ́ âó·ıÛ ©âÔ·©, Å´Ì•ÅÒ ùè ÎÔÅ´Å´ úâ´ÔÒ·´ï üÒÅÔÅ ÒÅù·ıëïı´´âÒè:

†âÒ ´ıï ÒÅ Ôı·ı ëïı ́ ´âÒè üÅÒ ùÅ ãâÒõ â´ âı ùÅÒâóï ç ·ı£ÅÒùâó
üâÔâıâÅó üÅÎÛç·Ì`

� YES
We want to support the Center’s outreach.  Please put us on the mailing list for updates, notices, and special publications.
� Ä®‡
¶â´˘ ÂÅÔÒÅÎÔ â´˘ ã˚ÒÅùÛâó úâ´ÔÒ·´ï´: ¶âã Ôâ£âÅù ÂÅüç˘ ´ÒÅ Å≠ôÅÔÅ´˘´âÒï ßÅÎï´:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Name/Ä´·ı´

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Company/é´ùâÒ·ıëïı´

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Address/ûÅÎÛç

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Telephone/ûâÈÅô˚Î Telefax/ûâÈÅÂÅÔ•ç´ Email-ï üÅÎÛç

Tax-deductible contribution enclosed for:
� $100 � $500 � $1000 � $5000 � $10,000

� Ä©ó ___________________________ � Other ___________________________
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THE ARMENIAN CENTER FOR
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75 Yerznkian Street
Yerevan 0033, Armenia
Telephone (37410) 52.87.80 / 27.48.18
Telefax (37410) 52.48.46
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