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Զեկույցը հիմնված է «Հետազոտություն և կրթություն՝ հանուն Հայաստանում 
քաղաքացիական հասարակության կարողությունների զարգացման» ծրագրի 
շրջանակներում «Սոցիոսկոպ» հասարակական ուսումնասիրությունների և 
խորհրդատվության կենտրոնի իրականացրած հետազոտության վրա:

Զեկույցը հեղինակեցին Ժաննա Անդրեասյանը, Աննա Ժամակոչյանը, Արմինե 
Իշխանյանը, Արփի Մանուսյանը և Սոնա Մանուսյանը:

Հետազոտական աշխատանքին մասնակցեցին Էդուարդ Դանիելյանը և 
Մարիամ Խալաթյանը:

Հետազոտությունն իրականացվել է Հայնրիխ Բյոլ հիմնադրամի Հարավային 
Կովկասի տարածաշրջանային գրասենյակի ֆինանսական աջակցությամբ: 
Զեկույցի բովանդակությունը կարող է չհամընկնել հիմնադրամի տեսակետների 
հետ:

Շապիկի պատկերը` Նարեկ Ալեքսանյանի 
Շարվածքը և ձևավորումը` Նորա Գալֆայանի

«Սոցիոսկոպի» հետազոտական թիմով շնորհակալություն 
ենք հայտնում բոլոր անհատներին ու կազմակերպութ-
յուններին, որոնք աջակցել են մեզ այս աշխատանքի 
իրականացման ընթացքում։ Խորապես շնորհակալ ենք մեր 
հարցազրույցների բոլոր մասնակիցներին՝ ակտիվիստնե-
րին, հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև 
դոնոր կառույցների ներկայացուցիչներին, որոնք սիրով 
համաձայնեցին կիսել իրենց խորքային պատկերացումները, 
մտահոգություններն ու տեսակետները հետազոտության 
թե՛ նախահեղափոխական, թե՛ հետհեղափոխական փուլե-
րում։ Հուսով ենք, որ այդ քննարկումներում համատեղ 
ձևավորված և այս զեկույցում արտացոլված գիտելիքը 
կծառայի որպես օգտակար ռեսուրս քաղաքացիական 
հասարակության խմբերի հետագա գործողությունների 
համար՝ ուղղված Հայաստանում ժողովրդավարության, 
մարդու իրավունքների և լավ կառավարման ամրապնդմանը 
քաղաքական ու սոցիալական փոփոխությունների այս 
կարևոր փուլում։



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հապավումների ցանկ

Ներածություն

1. Հայաստանի քաղաքացիական հասարակությունը 
հեղափոխությունից առաջ 
1.1. Քաղաքացիական հասարակության և ակտիվիզմի 
գլոբալ համատեքստը. համառոտ ակնարկ 
1.2. Քաղաքացիական հասարակությունը 
նախահեղափոխական Հայաստանում. մտահոգություններ, 
կարողություններ, փոփոխության հեռանկարներ 

2. Հայաստանյան քաղաքացիական հասարակությունը 
հեղափոխական անկյան տակ 
2.1 Մոբիլիզացում և շրջանակում 
2.2. (Ինքն)անդրադարձներ հեղափոխությունից հետո. 
քննարկելով նոր իրավիճակը ՔՀ ներկայացուցիչների հետ
2.3. Քաղաքացիական հասարակության 
մտահոգություններն ու ժամանակավոր կառավարության 
ծրագիրը. երկխոսության և տարամիտման տեղեր
2.4. Հայաստանի շարունակվող հեղափոխության 
մարտահրավերները. էմբլեմատիկ կոնֆլիկտներ 

3. Հայկական հեղափոխությունից հետո. 
քաղաքացիական հասարակության փոփոխվող 
տարածքը

4. Ամփոփում. առաջարկներ և հետագա անելիքներ  

Գրականություն 

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ԱԺ – Ազգային Ժողով
ԼԳԲՏԻՔ (LGBTIQ) – լեսբի, գեյ, բիսեքսուալ, 
տրանսեքսուալ, ինտերսեքս և քվիր 
ՀԿ – հասարակական կազմակերպություն
ՀՌՀ – Երևան – Հյուման Ռայթս Հաուս – Երևան
ՄԻ – մարդու իրավունքներ 
ՔՀ – քաղաքացիական հասարակություն 
ՔՀԿ – քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպություն
BONGO (Business Organized NGO) – բիզնեսի 
կազմակերպած հասարակական կազմակերպություն 
GONGO (Government-organized NGO) – կառավարության 
կազմակերպած հասարակական կազմակերպություն 
RONGO (Russia-organized NGO) – Ռուսաստանի 
կազմակերպած հասարակական կազմակերպություն
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1991 թ . ան կա խա ցու մից հե տո Հայաս տա նու մ քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյու նը սկ սեց զար գա նալ և ընդ լայն վե լ՝ 
ոչ ա ռա նց արևմ տյան դո նո րա կան ա ջակ ցու թյան: Սա կայն 
մի այն վեր ջին հի նգ-վեց տա րին է, ինչ քա ղա քա ցի ա կան 
գոր ծո ղու թյան բնույթն ու նպա տա կը դար ձել են նաև (ինքն)
ա նդ րա դար ձի1 կար ևոր ա ռար կա ՔՀԿ-ա կան և ակ տի վիս-
տա կան հա մայնք նե րու մ (Սո ցի ոս կոպ 2016, Ishkanian 2015): 
Սրա նք նաև տար բեր խն դիր ներ հաս ցե ագ րող փոք րա քա-
նակ և լայ նա մա սշ տաբ փո ղո ցային բո ղոք նե րի տա րի ներ 
է ին: Այս ըն թաց քու մ Սո ցի ոս կո պի ան դամն ե րն ի րա կա-

1. Մասնավորապես, այսպիսի (ինքն)անդրադարձը հաջորդել է Մաշտոցի 
պուրակի (#SaveMashtotsPark) շարժման հակասական արդյունքին։ Ընդվզումը 
սկիզբ էր առել 2012 թ. փետրվարին` իբրև «Քաղաքը մերն է» նախա-
ձեռնության անդամների նստացույց ընդդեմ Երևանի կենտրոնի լքված 
հանրային պուրակներից մեկում բուտիկների տեղադրմանը և շատ չանցած 
վերաճել էր լայնամասշտաբ շարժման։ Թեպետ պայքարն արժևորվել է 
հորիզոնականության և ապակենտրոնության սկզբունքների ներմուծման 
համար, այն, այդուհանդերձ, ակտիվիստների շրջանում նաև խնդրականացվել 
է հիասթափեցնող հանգուցալուծման և այլ պատճառներով։ Մասնավորապես, 
նույն տարվա մայիսին, ժամանակի նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելեց 
պուրակ և դիմելով քաղաքապետին՝ հրահանգեց հեռացնել բուտիկները 
«գեղեցիկ չլինելու» (և ոչ թե՝ հակաօրինական լինելու) պատճառաբանությամբ։ 
Սա ստիպեց ակտիվիստական համայնքին լրջորեն մտածել իրենց գործի ոչ 
բավարար քաղաքականացման և կոոպտացիայի դեմ (հակա)գործողության 
եղանակների բարելավման անհրաժեշտության շուրջ։ 

նաց րել են մի շա րք հե տա զո տու թյու ն նե ր՝ հետ ևե լու քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծըն թաց նե րի, մար դու 
ի րա վու նք նե րի վի ճա կի և երկ րու մ ժո ղո վր դա վա րու թյան 
հե ռան կար նե րի դի նա մի կային: Այս ժա մա նա կա հատ վա-
ծու մ սկ սե ցին փոխ վել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
ան դամն ե րի պատ կե րա ցու մն ե րն ու ըն կա լու մն ե րն ի րե նց 
գոր ծու նե ու թյան, ինչ պես նաև կա ռա վա րու թյան հետ հա-
րա բե րու թյու ն նե րու մ սե փա կան դե րի և դիր քի շու րջ: 2017 թ. 
վերջ - 2018 թ. սկզ բու մ՝ ան սպա սե լի hայ կա կան հե ղա փո-
խու թյա նն ան մի ջա պես նա խոր դող շր ջա նու մ, այս ըն կա-
լումն ե րում ար դեն նկա տե լի է ին տագ նապ ներ ու շփոթ-
մու նք: Այն ժա մա նակ վա նա խա գահ Սե րժ Սա րգ սյա նի և 
Հայաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու թյան (ՀՀԿ) իշ-
խա նու թյան կե նտ րո նաց ման ա ճով և ռե ժի մի կող մից քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նկատ մա մբ ուժգ նա ցող և 
հե տզ հե տե ա վե լի բա ցա հայտ դար ձող ճնշ մա մբ պայ մա-
նա վոր վա ծ՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ա պա գայի 
հետ կապ ված մտա հո գու թյու ն նե րը սա ստ կա նու մ է ի ն։ Ինչ-
պես «Հյու ման ռայթս հաու ս Եր ևա նի» վեր ջին տա րե կան 
զե կույցն է փաս տագ րում, այդ պի սի ճն շու մը նե րա ռու մ էր 
մար դու ի րա վու նք նե րով զբաղ վող ակ տի վի ստ նե րի և ՔՀԿ-
նե րի վե րա բե րյալ ան նպա ստ մե դի ա դիս կու րս ստեղ ծե-
լու հա մա կար գային փոր ձե ր՝ նկա րագ րե լով նրա նց իբրև 
«գ րան տա կեր ներ» և դրսի շա հի սպա սար կու ներ, ոտնձ գու-
թյու ն ներ ի րա վա պաշտ  պան նե րի, մաս նա վո րա պե ս՝ գեն դե-
րային/ԼԳԲ ՏԻՔ ի րա վու նք նե րով զբաղ վող նե րի և բնա պահ-
պան ակ տի վի ստ նե րի նկատ մա մբ, խո չըն դոտ ներ հան-
րային լայն հն չե ղու թյու ն ու նե ցող գոր ծե րու մ նե րգ րավ ված 
փաս տա բան նե րի հան դեպ և այլն (ՀՌՀ Եր ևան, 2017)։ 2018   
թ. լար ված փե տր վար-մա րտ ա միս նե րի շր ջա նու մ էր, երբ 
«Սո ցի ոս կո պը» և Ա. Իշ խա նյա նը (LSE) նա խա ձեռ նե ցին հա-
մա տեղ հե տա զո տու թյու ն՝ քն նե լու քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան մտա հո գու թյու ն նե րը և « հայաս տա նյան քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նե ղա ցող տա րած քի խնդ րին 
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ար ձա գա նք նե րը»։ Նախ քան հե ղա փո խու թյու նը, շատ ի րա-
վա պա շտ պան ՔՀԿ ան դամն եր, մար դու ի րա վու նք նե րի ջա-
տա գով եր և ակ տի վի ստ ներ հա ճախ ի րա վի ճա կը նկա րագ-
րու մ է ին իբրև նե ղա ցող կամ սե ղմ վո ղ։ Քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի և այլ ա ռա նց քային 
տե ղե կա տու նե րի հետ հե ղա փո խու թյու նից և այս նա խագ ծի 
մեկ նար կից ա ռաջ ի րա կա նաց րած մեր հար ցազ րույց նե րը 
դու րս է ին բե րու մ վա խեր, մտա հո գու թյու ն ներ, ինչ պես նաև 
վեր լու ծա կան փոր ձեր, ո րոն ցու մ իշ խա նու թյան փո փո խու-
թյան հնա րա վո րու թյան մա սին որ ևէ են թադ րու թյու ն տեղ 
չու նե ր։ Սա կայն եր կու ամ սից էլ պա կաս ժա մա նա կա հատ-
վա ծու մ Հայաս տա նի քա ղա քա կան կյան քը կտ րու կ և բու ռն 
շր ջա դա րձ կա տա րեց, որ սկսեց ապ րի լի ն այն ժա մա նակ-
վա ընդ դի մու թյան ա ռաջ նո րդ Նի կոլ Փա շի նյա նի նա խա-
ձեռ նած հա մա ժո ղո վր դա կան բո ղո քի գոր ծո ղու թյու ն նե րով 
և ա վարտ վեց մայի սյան հե ղա փո խու թյա մբ՝ Փա շի նյա նին 
բե րե լով նոր, ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ղե կա վա րի 
պաշ տո նի ն։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան խմ բե րը՝ 
ի րա վա պա շտ պան ՀԿ-նե րը և ոչ ֆոր մալ խմ բե րը/ակ տի-
վիստ նե րը, հե ղա փո խու թյու նու մ ա ռա նց քային դեր խա ղա-
ցին ի րե նց նա խա ձեռ նող մաս նակ ցու թյա մբ, ինչն ա վե լի 
ման րա մա սն կքն նար կե նք զե կույ ցի հա ջո րդ բա ժին նե րու մ։ 

Փո փո խու թյան հնա րա վո րու թյան գի տակ ցու մն ինք նին է ա-
կան սո ցի ա լա կան փո փո խու թյու ն էր. դրա հան դեպ թե րա-
հա վա տու թյա մբ էր նե րծծ ված հան րային դիս կու ր սը։ 

Հե ղա փո խու թյու նից հե տո վե րա փոխ ված պայ ման նե րը են-
թադ րու մ են նաև պե տու թյու ն-քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյու ն հա րա բե րու թյու ն նե րին նո րո վի ան դրա դա րձ։ Այս 
կտ րու կ փոխ ված քա ղա քա կան հա մա տե քս տու մ կար ևոր 
է վե րամ տա ծել քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դե րը 
Հայաս տա նու մ։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն (ՔՀ) 
ա սե լո վ՝ մե նք նկա տի ու նե նք ինչ պես ֆոր մալ և պրո ֆե սի ո-
նալ ՀԿ-նե րը, այն պես էլ նե րք ևից ե կող (grassroots) խմ բե րը, 

քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու ն նե րն ու շար ժու մն ե րը։ 
Հեն վե լով Լոն դո նի տն տե սա գի տու թյան հա մալ սա րա նի Քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կե նտ րո նի  (LSE Centre for 
Civil Society) գիտ նա կան նե րի սահ ման ման վրա՝ մե նք լայն 
ի մաս տով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը սահ մա նու մ 
ենք իբրև « …ը նդ հա նու ր հե տա քրք րու թյու ն նե րի, նպա տակ-
նե րի և ար ժեք նե րի շու րջ կազ մա կե րպ ված, ան հար կա դիր 
հա վա քա կան գոր ծո ղու թյան հար թակ, ո րը սո վո րա բար նե-
րա ռու մ է ֆոր մա լու թյան, ինք նա վա րու թյան և իշ խա նու թյան 
տար բեր աս տի ճան ներ ու նե ցող տա րա ծք նե րի, սու բյե կտ-
նե րի և ինս տի տու ցի ո նալ ձևե րի բազ մա զա նու թյու ն» (LSE 
Centre for Civil Society 2006: ii)2։ Ի հա վե լու մն, մեր հե տա-
զո տու թյան շր ջա նակ նե րու մ քն նար կել ենք ա ռա նձ նա պես 
դի մադ րա կան կամ ա ռա ջա դի մա կան քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան հատ վա ծի դե րը։ Մե նք սահ մա նու մ ենք 
դի մադ րա կան կամ ա ռա ջա դի մա կան քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյու նը որ պես խմ բեր, ո րո նք ու նեն քա ղա քա կան-
ընդվ զող դի րք և վի ճար կու մ են պահ պա նո ղա կան ստա-
տուս-ք վո ն՝ գոր ծե լով խո ցե լի խմ բե րի՝ լայ նո րեն ճնշ ված նե-
րի, հե տա պնդ ված նե րի, ան նկատ նե րի (ան տես ված նե րի) և 
ան լս ված նե րի (ձայ նա զու րկ նե րի) ա նու նից և պա շտ պա նե-
լով նրա նց ի րա վու նք նե րն ու շա հե րը։ Ա ռա ջա դի մա կան քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան սուբյե կտ նե րը միտ ված են 
խո ցե լի խմ բե րի պա շտ պա նու թյու նն ա ռաջ մղե լու և հա մա-
խըմբ վե լու ՝ հա նու ն սո ցի ա լա կան փո փո խությա ն։

 Հե ղա փո խու թյու նից և հայաս տա նյան քա ղա քա կան կյան քի 
կտ րու կ շր ջա դար ձե րից հե տո մե նք շա րու նա կե ցի նք հե տա-
զո տու թյու նը՝ ձգ տե լով որ սալ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյու ն-պե տու թյու ն հա րա բե րու թյու ն նե րու մ ա ռա ջա ցող 
փո փո խու թյու ն նե րը։ Մեր նպա տա կն էր քն նել և վեր լու ծել 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյու ն նե-
րի և ակ տի վի ստ նե րի դե րը հայ կա կան հե ղա փո խու թյան մեջ 

2. Տե՛ս http://eprints.lse.ac.uk/29398/1/CCSReport05_06.pdf։ 
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և նոր ի րա վի ճա կու մ ո րո շար կել քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան հնա րա վո րու թյու ն նե րն ու մար տահ րա վերները։ 

 Մե թո դա բա նու թյու նը և մեր հե տա զո տա կան դիր քը 

Զե կույ ցի տար բեր մա սե րից օգտ վե լիս կար ևոր է ի մա նալ 
ընտր ված հե տա զո տա կան դիր քը։ Այս ու սու մն ա սի րու-
թյու նու մ «Սո ցի ոս կո պի» թի մը հան դես է գա լիս  մտա հոգ 
և առնչա կից դիր քի ց։ Այս առն չակ ցու թյու նը քո ղար կե լու 
փո խա րեն, որ սո վո րա կան պրակ տի կա է օբյեկ տի վիս տա-
կան սո ցի ո լո գի այի հա մար, մե նք սահ մա նու մ, ձևա կեր պում 
և ընդ գր կու մ ենք այն իբրև մե թո դա բա նա կան դի րք։ Կի-
րառ վել է մաս նակ ցային գոր ծո ղու թյան հե տա զո տու թյու-
նը (participatory action research)՝ այդ կե րպ ու սու մն ա սի-
րու թյան մեջ ազ դա կիր մա րդ կա նց և խմ բե րին նե րա ռե լով 
իբրև հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի (և ոչ պար զա պես 
տե ղե կա տու նե րի), ո րո նք կիս վու մ են հե տա զոտ վող խն դիր-
նե րի լու ծ մա նն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու ն նե րի ի րե նց փոր ձո վ։ 
Այս պի սի ու սու մն ա սի րու թյան մեջ մե նք ևս սե փա կան փոր-
ձա ռու թյու ն նե րով մաս նակ ցու մ ենք երկ խո սու թյա նը՝ հե տա-
զո տող-հա րց վող հա րա բե րու թյու ն նե րը դա րձ նե լով հո սու ն և 
շր ջե լի։ 

Ու սու մն ա սի րու թյու նը հի մն ված է նախ քան հե ղա փո խու թյու-
նը ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ ար ված հար ցազ րույց նե րի 
հե տա հայաց վեր լու ծու թյա ն3, ՔՀ և դո նոր կազ մա կեր պու-
թյու ն նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի հետ հե ղա փո խու թյու նից 
հետո ար ված 3 ֆո կու ս-խմ բային քն նար կու մն ե րի վրա, երկ-
րոր դային հե տա զո տու թյան և մե դի ա մո նի թո րին գի վրա` 
հա մա տե քս տի վեր լու ծու թյան հա մար, ինչ պես նաև քա ղա-

3. Այս հարցազրույցները (ընդհանուր թվով 24) անցկացվել են հեղափոխութ-
յունից մի քանի ամիս առաջ նախաձեռնած հետազոտության շրջանակներում։ 
Վերջինիս իրականացմանը աջակցել է Պրահայի քաղաքացիական հասա-
րակության կենտրոնը (PCSC)։

քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան պա հա նջ նե րի և ժա մա նա կա-
վոր կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կան ծրագ րի ու հայ տա րա-
րու թյու ն նե րի հա մե մա տա կան քն նու թյան վրա՝ տա րա միտ-
ման և երկ խո սու թյան կե տե րի տե սան կյու նի ց։

Սկզ բու մ մե նք ներ կայաց նու մ ենք քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան և ակ տի վիզ մի հա մաշ խար հային հա մա տեքս տը 
և տե ղա կան փոր ձը հե ղա փո խու թյա նը նա խոր դող շր ջա-
նում4, ա պա քն նար կու մ ենք հե ղա փո խա կան գոր ծըն թա ցը՝ 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից ազդ վե լու և իր 
հեր թին դրա վրա ազ դե լու տե սան կյու նի ց։ Այս տեղ մե նք քըն-
նու մ ենք, թե ինչ պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նե-
ղա ցող տա րած քի ի րա վի ճա կը և դրա ըն կա լու մը ազ դե ցին 
մայի սյան հե ղա փո խու թյան մո բի լի զաց ման վրա՝ օգ տա գոր-
ծե լով բնա պահ պա նու թյան, հիմն ա րար մար դու ի րա վու նք-
նե րի և գեն դե րային/ԼԳԲ ՏԻՔ ի րա վու նք նե րի ո լորտ    նե րու մ 
աշ խա տող քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կազ մա-
կեր պու թյու ն նե րի և ակ տի վի ստ նե րի հետ ար ված 3 ֆո կու ս 
խմ բային քն նար կու մն ե րի ար դյու նք նե րը։ Այս վեր լու ծու թյու-
նու մ մե նք նաև քն նու մ ենք նշ ված 3 ուղ ղու թյու ն նե րու մ ՔՀ 
ներ կայա ցու ցիչ նե րի հա րա բե րու թյու ն նե րը քա ղա քա կան 
գոր ծիչ նե րի հե տ։ Այս նպա տա կով ժա մա նա կա վոր կա ռա-
վա րու թյան ծրա գի րը, առնչ վող փաս տա թղ թե րը և պաշ-
տո նա կան ե լույթ նե րը վեր լու ծ վել են ա ռա ջա դի մա կան ՔՀ 
ար ձա գան քե լու տե սան կյու նի ց։ Եվ վեր ջա պես, մե նք հաշ վի 
ենք առ նու մ ՔՀ հետ հե ղա փո խա կան ժա մա նա կա հատ վա ծի 
մար տահ րա վեր նե րը և դրա վե րա փոխ ված հա րա բե րու թ-
յուն  նե րը պե տու թյան, հան րու թյան և մի ջազ գային դո նոր նե-
րի հե տ։ Այս նպա տա կով մե նք ան դրա դար ձել ենք ինչ պես 
վե րը նշ ված հար ցազ րույց նե րի ն՝ լսե լով ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ-

4. Այս նպատակով մենք օգտագործել ենք նախքան այս նախագիծն արված 
(24) ֆոկուսավորված հարցազրույցները նույն ՔՀ ներկայացուցիչների և 
միջազգային դոնորների հետ, որոնց հետ կրկին հանդիպել ենք ֆոկուս-
խմբային հարցազրույցների նպատակով հեղափոխությունից հետո արդեն այս 
նախագծի շրջանակներում։
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նե րի պատ կե րա ցու մն ե րն ու ակն կա լիք նե րը, այն պես էլ այլ 
երկր նե րի հետ հե ղա փո խա կան հա մա տե քս տե րի փոր ձի ն։

Վեր լու ծու թյու նն ամ փոփ վու մ է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան դե րի և հա րա բե րու թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա կա-
նու թյու ն նե րին առնչ վող ա ռա ջա րկ նե րով և հե տա գա ա նե-
լիք նե րի նա խա նշ մա մբ։

Զե կույ ցը կա ռու ց ված է ժա մա նա կագ րա կան տրա մա բա-
նու թյա մբ՝ ա ռան ձին, սա կայն  փոխ կապ ված հոդ ված նե րի 
ձևով։ 

Մեր հե տա զո տու թյու նը ի հայտ է բե րու մ, թե ինչ պես ա ռա-
ջա դի մա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան խմ բե րը 
դար ձան հայ կա կան հե ղա փո խու թյան ա վան գար դը՝ հան-
դես գա լով իբրև նե րշն չա նք և օ րի նակ ա ռա վել լայն հան-
րային խմ բե րի հա մա ր՝ ժո ղո վր դա կա նաց նե լով դի մադ րու-
թյան տար բեր մե խա նի զմն եր և մե թոդ նե ր։ Հե ղա փո խու-
թյու նից ան մի ջա պես հե տո այս խմ բե րից ո րոշ ան հատ ներ 
դար ձան ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան կամ տե ղա կան 
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մաս և վեր ջե րս՝ դեկ-
տեմ բե րի 9-ի խո րհր դա րա նա կան ընտ րու թյու ն նե րով ան-
ցան Ազ գային ժո ղո վ5, մյու ս նե րը նա խը նտ րե ցին մնալ կա-
ռա վա րու թյու նից դու րս և շա րու նա կել ի րե նց աշ խա տա նքն 
իբրև մար դու ի րա վու նք նե րի ջա տա գով եր ՔՀ հատ վա-
ծում։  Այս պի սով` փո խա կե րպ վել է ու ա մե նայն հա վա նա կա-
նու թյա մբ դեռ կշա րու նա կի փոխ վել ոչ մի այն քա ղա քա կան, 
այլև քա ղա քա ցի ա կան քար տե զը։ 

5. Վերլուծության ավարտական փուլում դեկտեմբերի 9-ի խորհրդա-
րանական ընտրություններում Փաշինյանի՝ լայն աջակցություն վայելող 
«Իմ քայլը» դաշինքը ստացավ բացարձակ մեծամասնություն։ 
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1.  
Հայաստանյան 

քաղաքացիական 
հասարակությունը 

հեղափոխությունից առաջ

1.1. Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
և ակ տի վիզ մի գլո բալ հա մա տե քս տը. 
համառո տ ակնարկ

2010 թվա կա նի ն՝ 2008 թ.-ի հա մաշ խար հային տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մից եր կու տա րի ան ց, ա կա նա տես ե ղա նք աշ խար-
հով մեկ տե ղի ու նե ցող դի մադ րա կան շար ժու մն ե րի բու ռն 
ա ճի։ Խս տամ բե րու թյան (austerity) դեմ (ինչ պես օ րի նա կ՝ 
«Օ քյու փայ Ո ւոլ Սթ րի թը», «Ին դիգ նա տո սն» Իս պա նի այում 
և այլն) և ժո ղո վր դա վա րու թյա նը միտ ված (Ա րա բա կան գա-
րու նը) գլո բալ շար ժու մն ե րին զու գըն թա ց քա ղա քա ցի ա կան 
ակ տի վիզ մի բա րձ րաց ման ա լիք կար նաև ո րոշ նախ կին 
ԽՍՀՄ երկր նե րու մ, այդ թվու մ՝ Հայաս տա նու մ, Վրաս տա-
նու մ, Ռու սաս տա նու մ և Ուկ րաի նայու մ (Lutsevych 2013, 
Ishkanian 2015)։

 Հայաս տա նու մ կո ռու պ ցի այի, ժո ղո վր դա վա րու թյան և օ րեն-
քի գե րա կայու թյան բա ցա կայու թյան դեմ փոք րա ծա վալ, 
ինչ պես նաև բո ղո քի լայ նա մա սշ տաբ գոր ծո ղու թյու ն նե րն 
ար դեն սո վո րա կան է ին դար ձել հե ղա փո խու թյա նը նա խոր-
դող վեր ջին տա րի նե րի ն։ 2018-ի գար նա նը տե ղի ու նե ցած 
հե ղա փո խու թյու նը հան գեց րեց եր կի րը եր կու տաս նա մյակ 
կա ռա վա րած Հայաս տա նի հան րա պե տա կան կու սակ ցու-
թյան ան կմա նը։ Թեև շա տե րն ըն դու նու մ են, որ վար չա պե-
տի ներ կայիս պաշ տո նա կա տար Նի կոլ Փա շի նյա նը քա րիզ-
մա տիկ ա ռաջ նո րդ է, որ կա րո ղա ցավ մո բի լի զաց նել ու մո-
տի վաց նել մա րդ կա նց՝ բե րե լով հե ղա փո խու թյու նն իր հա ջող 
ա վար տին, սա կայն հա զիվ թե հե ղա փո խու թյու նը հա ջո ղեր, 
ե թե ար դեն գոյու թյու ն չու նե նար քա ղա քա կա նա պես ակ տիվ 
զա նգ ված, որ պատ րա ստ էր դու րս գալ փո ղոց ներ հե ղա-
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փո խա կան գոր ծըն թա ցի սկզբ նա կան օ րե րի ն։ Եվ չնայած 
մե նք այս հե ղա փո խու թյու նը կա րող ենք դի տար կել որ պես 
Հայաս տա նի ժո ղո վր դա վա րաց ման հու սադ րող նշան, կար-
ևոր է նաև չմո ռա նալ, որ դեռ շատ ա նե լիք ներ կան այդ ճա-
նա պար հի ն։ 

Ե րբ սկ սու մ է ի նք այս հե տա զո տա կան ձեռ նար կը հե ղա փո-
խու թյա նը նա խոր դո ղ՝ փե տր վար-մա րտ ա միս նե րին, կե նտ-
րո նա ցած է ի նք Հայաս տա նու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան գոր ծու նե ու թյան նե ղա ցող տա րած քի պատ ճառ-
ներն ու հետ ևա նք նե րը հաս կա նա լու և վեր լու ծե լու վրա։ Նե-
ղա ցող տա րած քի ֆե նո մե նը, ինչ պես այն հի մա ան վա նու մ 
են, ողջ աշ խար հու մ ա ճի մի տու մ ու նի և ա ռա նձ նա պես ին-
տեն սի վա ցել է վեր ջին տա րի նե րի ն։ Հա մա ձայն ԵՄ վեր ջին 
զե կույց նե րից մե կի (2017)՝ աշ խար հի ա վե լի քան հա ր յուր 
կա ռա վա րու թյու ն նե ր՝ ըստ ո րու մ և՛ ժո ղո վր դա վա րա կան, 
և՛ ոչ ժո ղո վր դա վա րա կան, ներ մու ծել են « քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը սահ մա նա փա կող օ րե նք ներ» (Youngs, Echague 2017: 5)։ 
Մի մա սը հա մա րու մ է, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան նե ղա ցող տա րած քի եր ևույ թը պար տա կան է ժո ղո-
վըր դա վա րու թյան ընդ հա նու ր նվազ մա նն աշ խար հով մեկ 
(Keane 2009, Flinders 2016), սա կայն սա հա զիվ թե մի ակ 
բա ցատ րու թյու նը լի նի՝ հաշ վի առ նե լով, որ եր ևույ թը տեղ է 
գտ նու մ նաև ժո ղո վր դա վար երկր նե րու մ։

 Մի նչ դեռ հե ղա փո խու թյու նից հե տո քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյան գոր ծո ղու թյան տա րա ծքն այլևս չի նե ղա նում, 
ինչ պես ՀՀԿ ռե ժի մի օ րոք, այն, ան շու շտ, նշա նա կա լի փո-
խա կեր պու մն եր է ան ցնու մ։ Ստո րև կքն նար կե նք Հայաս-
տա նի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հե տա գա զար-
գաց ման հե ռան կար նե րը։ 

 1.2 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյունը 
նա խա հե ղա փո խա կան Հայաս տա նու մ. 
մտա հո գու թյու ն ներ, կա րո ղու թյու ն ներ,  
փո փո խու թյան հե ռան կար ներ 

Այս տեղ կու ր վագ ծե նք, թե ինչ էր նե ղա ցող տա րած քի եր-
ևույ թը հայաս տա նյան ՔՀ դեպ քու մ, և թե ին չու է ան գամ 
հե ղա փո խու թյան կայա ցու մից հե տո հետ հե ղա փո խու թյու նը 
հաս կա նա լու ու ձևա վո րե լու նպա տա կով ար դի ա կան մնու մ 
դի տար կել նա խա հե ղա փո խա կան խն դիր նե րը, ո րո նք որ-
պես ժա ռան գու թյու ն ստա ցել են ինչ պես պե տա կան, այն-
պես էլ հան րային ո լո րտ նե րը։ 

Մի նչ հե ղա փո խու թյու նն ա րած հար ցազ րույց նե րը հե տա-
հայաց վե րըն թեր ցե լո վ՝ նախ ևա ռաջ դի տար կու մ ենք, թե որ 
սո ցի ալ-քա ղա քա կան պայ ման նե րն է ին և դրա նց ինչ պի սի 
ըմբռ նու մն ե րն է ին, որ ՀԿ գոր ծիչ նե րին և ակ տի վի ստ նե րին 
դր դե ցին մո բի լի զաց վել այդ պա հին ցա ծր վս տա հու թյու ն ու-
նե ցող քա ղա քա կան ու ժի նա խա ձեռ նած գոր ծըն թա ցի շու րջ։

Սո ցի ալ-քա ղա քա կան պայ ման նե րը կա րող ենք դի տար կել 
մի քա նի փո խա ռնչ վող հար թու թյու ն նե րու մ՝ ներ քա ղա քա-
կան մի ջա վայր. իշ խա նու թյան կա ռու ց վա ծք, քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան ներ քին մի ջա վայր. լա րու մն եր և 
խզումն եր, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն և մի ջազ-
գային/ դո նոր կազ մա կեր պու թյու ն ներ հա րա բե րու թյու ն նե ր։ 

Որ պես ընդ հա նու ր մի տու մ՝ կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ 
նա խա հե ղա փո խա կան ներ քա ղա քա կան մի ջա վայ րը հե-
տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը բնու թագ րու մ է ին ժա մա-
նա կի իշ խա նու թյու ն նե րի, ընդ դի մու թյան (այդ թվու մ՝ Փա-
շի նյա նի « Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նագ րի»), ինչ պես նաև 
սե փա կան ու ժե րի հան դեպ հա մը նդ հա նու ր ան վս տա հու-
թյա մբ, կաս կա ծի ու հու սալ քու թյան ա ճող զգա ցու մն ե րո վ։ 
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Ներ քին քա ղա քա կան մի ջա վայ րը 

Որ պես նա խա գահ իր պաշ տո նա վար ման երկ րո րդ շր ջա-
փու լի ա վար տից, այ սի նքն՝ մո տա լու տ պաշ տո նա թո ղու թյու-
նից ա ռաջ, 2015 թ. Սե րժ Սա րգ սյա նը նա խա ձեռ նեց սահ-
մա նադ րա կան փո փո խու թյու ն ներ, ո րով երկ րու մ նա խա գա-
հա կա նից խո րհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար-
գի ան ցու մ կա տար վե ց։ Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 
կող մից կա ռա վար ման ձևի փո փո խու թյու նն ա ռա վե լա պես 
ըն կալ վու մ էր իբրև ժա մա նա կի իշ խա նու թյու ն նե րի պահ-
պա նո ղա կան գա ղա փա րա խո սու թյան ամ րա պնդ ման, 
տնտե սա կան և մշա կու թային կա պի տա լի, ավ տո րի տար 
լծակ նե րի ա ռա վել կե նտ րո նաց ման և այս տե սան կյու նից` 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծու նե ու թյան դաշ-
տի նե ղաց ման հե ռան կա ր։ 2017-2018 թթ. ա րա գո րեն ըն-
թա ցող օ րե նսդ րա կան փո փո խու թյու ն նե րը հար ցազ րույ ցի 
մաս նա կից նե րի հա մար հե նց այս դրու թյան ի րա վա կան 
կող մի ամ րագ րու մն է ի ն։ ՔՀ տար բեր խմ բեր հա սց նու մ է ին 
մի այն հո ռե տե սա կան գնա հա տա կան նե րով ար ձա գան-
քել մե կը մյու սից բա ցա սա կան հետ ևա նք ներ են թադ րող 
նո րա մու ծու թյու ն նե րին, ինչ պի սիք է ին հատ կա պես փաս-
տա բան նե րի ան կա խու թյու նը խո ցե լի դա րձ նող փո փո խու-
թյուն ները տար բեր օ րեն ս գրքե րու մ1, կա ռա վա րու թյան գոր-

1. 2018 թ. փետրվարի 7-ին մի խումբ փաստաբաններ գործադուլ են 
հայտարարել՝ հրաժարվելով ՀՀ պետական մարմիններում, դատարան-
ներում, նախաքննության մարմիններում պաշտպանություն կամ ներ-
կայացուցչություն իրականացնել: Փաստաբանների բողոքն ուղղված 
էր Արդարադատության նախարարության ներկայացրած նախագծով 
սահմանված՝ դատարանի կողմից փաստաբանի և դատախազի նկատ-
մամբ տուգանքի կիրառում նախատեսող իրավակարգավորման դեմ: 
Համաձայն նախագծի՝ փաստաբանների ու դատախազների նկատմամբ  
կարող է կիրառվել նաև սանկցիա մինչև 100,000 դրամի չափով:  
«Դատական տուգանքը կարող է վտանգել փաստաբանի անկախութ-
յունը. փաստաբանների հայտարարությունը». Tert.am. սեպտեմբեր 27, 
2018-ի դրությամբ հասանելի է՝ https://www.tert.am/am/news/2018/02/ 
08/advocates/2609122: 

ծու նե ու թյան թա փան ցի կու թյու նը խի ստ սահ մա նա փա կող 
փո փո խու թյու ն նե րը2, ինչ պես նաև հա սա րա կա կան կազ մա-
կեր պու թյու ն նե րի մա սին օ րեն քի 2017 թ. փո փո խու թյու նը, 
ո րի հետ ևան քով, օ րի նակ, գո րծ նա կա նու մ սահ մա նա փակ-
վեց բնա պահ պա նա կան ՀԿ-նե րի կող մից հան րային շա հի 
պաշտ  պա նու թյու նը Հայաս տա նի դա տա րան նե րու մ։ 

Ի նչ պես ցույց տվեց հե տա զո տու թյու նը, ՔՀ գոր ծու նե ու թյան 
նե ղա ցող դաշ տի վրա ազ դու մ և ներ քա ղա քա կան բա րդ 
ի րադ րու թյու նը պայ մա նա վո րու մ է ին նաև ա ճող ռազ մա կա-
նա ցու մը («ա զգ-բա նակ» կոն ցեպ տի շու րջ հան րային կյան-
քի կա ռու ցակ ցու մը) և  ռազ մա հայ րե նա սի րա կան դիս կու ր սի 
ակ տիվ քա րոզ չու թյու նը ԶԼՄ-ով, կր թու թյան և ե կե ղե ցու 
ինս տի տու տ նե րի մի ջո ցո վ՝ շա ղախ ված քա ղա քա ցի ա կան 
խմ բե րի մա սին բացասական դիր քո րո շու մն եր ձևա վո րե լու 
նպա տա կադ րու թյա մբ։ 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տա րած քի նե ղա ցու մը 
տե ղի ու ներ ընդ հա նու ր առ մա մբ ֆոր մալ ժո ղո վր դա վա րու-
թյան և հա րա բե րա կան ա զատ խոս քի պայ ման նե րու մ, ին չը 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը թույլ էր տա լիս քն նա-
դա տել (թեև քա ղա քա կան ու սո ցի ա լա կան փո քր ազ դե ցու-
թյու ն ու նե ցող նեղ հան րային դաշ տու մ) գոր ծող հա մա կար-
գը՝ ինչ-որ ա ռու մով պար պե լով դի մադ րա կան պայ քա րի 

2. 2018 թ. փետրվարի 1-ին ժամանակի կառավարությունը հաստատել 
է «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքի 
նախագիծը, որով նախատեսվում էր, որ Կառավարության նիստերը 
հիմնականում դռնփակ կլինեն, իսկ որոշ հատվածներ կարող են բաց լինել 
լրագրողների համար՝ միայն վարչապետի որոշմամբ: Ավելին, համաձայն 
օրենքի կառավարության անդամները իրավունք չունեին մանրամասներ 
ներկայացնել նիստից՝ առանց վարչապետի թույլտվության: Օրենքի 
հեղինակներից մեկը Արդարադատության նախարարությունն էր, որի 
գործող ղեկավարը՝ Դավիթ Հարությունյանը պնդում էր, որ օրենքը չի 
հակասում և չի հարվածում ժողովրդավարությանը: Աղբյուր՝ «Օրենքի 
նոր նախագծով առաջարկվում է Կառավարության նիստերը դարձնել 
դռնփակ». Azatutyun.am սեպտեմբեր 27, 2018-ի դրությամբ հասանելի է՝ 
https://www.azatutyun.am/a/29011602.html: 
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սո ցի ա լա կան է ներ գի ան և սահ մա նա փա կե լով ի րա կան հա-
մա կար գային փո փո խու թյու ն նե րի հնա րա վո րու թյու նը կո նկ-
րետ գոր ծո ղու թյու ն նե րի մա կար դա կու մ:

 Սա կայն քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան քն նա դա տու-
թյու ն նե րը, խո սակ ցու թյու ն նե րը, դի մադ րա կան թե կու զ ցա-
քու ց րիվ գոր ծո ղու թյու ն նե րը, դրա նց ձե ռք բե րու մն ե րը և ձա-
խո ղու մն ե րը կար ևոր ենք հա մա րու մ դի տար կել իբրև պայ-
քա րի փոր ձի կու տակ ման և այդ ի մաս տով [ հե ղա] փո փո խու-
թյան տա րած քի ըն դար ձակ ման քա ղա քա կան պայ ման ներ: 

Այդ պայ ման նե րը հատ կա պես նշա նա կա լի են դառ նու մ, 
երբ ժա մա նա կի (իշ խող վար չա խմ բի քա ղա քա կա նու թյան 
հետ ևան քով թու լա ցած) ընդ դի մու թյու նը քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան կող մից չի դի տա րկ վու մ իբրև ի րա կան 
քա ղա քա կան փո փո խու թյու ն նե րի սու բյե կտ՝ հա մար վե լով 
նո մի նալ կամ գոյու թյու ն չու նե ցող: Ուս տի հե նց քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյան դաշ տու մ էր հնա րա վոր դառ նու մ 
դի մադ րա կան քա ղա քա կա նու թյան և քա ղա քա կան կա ռու ց-
ված քային փո փո խու թյան դիս կու ր սի ձևա վո րու մը։ Բայց սա 
նաև փու լ էր, երբ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը քըն-
նա դատ վու մ էր չա փա զա նց քա ղա քա կա նաց ված և ոչ կա-
ռու ցո ղա կան լի նե լու հա մա ր, ինչ պես ներ սու մ՝ ա պա քա ղա-
քա կան (սո ցի ա լա կան ծա ռայու թյու ն նե րի տրա մա դր մա նը 
ուղղ ված) ՀԿ ներ կայա ցու ցիչ նե րի կամ ա ռան ձին ան հատ-
նե րի կող մից, այն պես էլ դո նոր կազ մա կեր պու թյու ն նե րի 
շր ջա նու մ: Վեր ջին նե րս ՔՀԿ-նե րից ակն կա լու մ է ին գոր ծող 
կա ռա վա րու թյան հետ ա ռա վել հա մա գոր ծակ ցային մո տե-
ցու մ՝ քն նա րկ ման սե ղա նի շու րջ նս տե լով և բա րե փո խու մ-
նե րին ա ջակ ցե լո վ։ 

Ներ քին ի րադ րու թյան հա մա տե քս տու մ կար ևոր է դի տար-
կել նաև Ռու սաս տա նի, տե ղի և մի ջազ գային խո շոր բիզ-
նես ներ կայա ցու ցիչ նե րի, ինչ պես նաև պե տա կան ֆի նան-
սա կան հոս քե րի ազ դե ցու թյու նը՝ այ լը նտ րան քային, վե րա-
հս կե լի կամ ժա մա նա կի իշ խա նու թյու ն նե րին լոյալ, պահ-

պա նո ղա կան օ րա կար գե րի ջա տա գով ՔՀ ձևա վո րե լու 
ա ռու մով: Այս քա ղա քա կա նու թյու ն նե րը ի րա կա նաց վու մ են 
RONGO, BONGO, GONGO  (ռու սա կան, բիզ նե սի, կա ռա վա-
րու թյան կազ մա կեր պած ՀԿ) տի պի ՔՀԿ-ներ ձևա վո րե լու 
և ու ժե ղաց նե լու մի ջո ցով, ո րո նք միտ ված է ին հան րու թյան 
լայն շեր տե րու մ պահ պա նո ղա կան գա ղա փա րա խո սու թյան 
և ար ժեք նե րի, պա տեր նա լիս տա կան բա րոյա կա նու թյան, 
հա կա ժո ղո վր դա վա րու թյան և վե րա հս կող ռու սա կան քա-
ղա քա կա նու թյան վե րար տադ րու թյա նը, ինչ պես նաև ո րոշ 
խո շոր բիզ նես շա հե րի հո վա նա վոր չու թյա նը: 

Այս խն դիր նե րից շա տե րը դե ռևս ներ կայիս ի րադ րու թյան 
մաս են կազ մու մ, ո րո նց հետ նոր իշ խա նու թյու ն նե րը ստիպ-
ված են գո րծ ու նե նա լ։ 

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներ քին մի ջա վայ րը. 
լա րու մ եր, դո նոր հա մայնք 

ՔՀ ներ քին մի ջա վայ րը ու դրա նու մ առ կա լա րու մն ե րը հիմ-
նա կա նու մ կքն նա րկ վեն ՔՀԿ-ներ - ակ տի վի ստ ներ և ՔՀԿ-
ներ - մի ջազ գային դո նոր ներ ոչ դյու րին հա րա բե րու թյու ն նե-
րի դի տան կյու նի ց։ 

Ա րևմ տյան դո նո րա կան ա ջակ ցու թյու նը հայաս տա նյան քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն մու տք գոր ծեց 1990-ա կան-
նե րի սկզ բին: Ան կա խու թյան վաղ շր ջա նի արևմ տյան ֆի-
նան սա կան ա ջակ ցու թյան հիմն ա կան նպա տա կը ժո ղո վըր-
դա վա րու թյան և ՄԻ ա ռաջ խա ղա ցու մն էր հետ խո րհր դայի ն 
Հայաս տա նու մ ՔՀԿ-նե րին այդ ազատական գա ղա փա րա-
բա նու թյու ն նե րի կրող և խթա նող դա րձ նե լը (Ishkanian 2008): 
Ժո ղո վր դա վա րաց ման և մար դու ի րա վունք  նե րի զար գաց-
ման հա մա տե քս տու մ 1990-ա կան նե րի կե սե րից արևմ տյան 
ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյու նն ա վե լի ա ճեց, բազ մա զան 
դար ձան նաև ա ջա կց վող թե մա նե րն ու խն դիր նե րը՝ աղ քա-
տու թյան հաղ թա հա րու մից մի նչև կր թու թյու ն՝ սա տա րե լով 
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ընդ հա նու ր առ մա մբ ա պա քա ղա քա կան և հու մա նի տար 
օգ նու թյան ուղղ վա ծու թյու նը: Դո նոր նե րի կող մից այս պի սի 
պրակ տի կա նե րը կա րե լի է դի տար կել նաև այլ ան ցու մային 
և զար գա ցող երկր նե րու մ (Howell, Pearce 2002): Սա մե ծա-
պես պայ մա նա վոր ված է արևմ տյան դո նոր նե րի նա խը նտ-
րու թյա մբ՝ օգ նու թյու նը ներ կայաց նել տեխ նի կա կան օ ժան-
դա կու թյան ձևով, որ պես զի վեր ջի նս ըն դու նող կա ռա վա րու-
թյան կող մից չդիտ վի որ պես քա ղա քա կան մի ջամ տու թյու ն 
(Ferguson 1994)։ Այս շր ջա նու մ հայաս տա նյան ՔՀ-ը բռ նեց 
ինս տի տու ցի ո նա լի զաց ման և ՀԿ-աց ման ճա նա պար հը, և 
ա վե լի պրո ֆե սի ո նալ դար ձավ մի ջոց նե րի հայ թայթ ման և 
սե փա կան տե ղը ձևա վո րե լու ա ռու մն ե րով (Ishkanian 2008)։ 

Այս սկզբ նա կան շր ջա նից հե տո Հայաս տա նի ՔՀ սկ սեց 
զար գա նալ իր ու րույն ճա նա պար հո վ՝ ար ձա գան քե լով միա-
ժա մա նակ տե ղի և գլո բալ (արևմ տյան) քա ղա քա կան ու 
տնտե  սա կան գոր ծըն թաց նե րի ա լիք նե րի ազ դե ցու թյու ն-
նե րի ն։ 2007-08 թթ. մի ջազ գային տն տե սա կան ճգ նա ժա-
մից հե տո այդ գոր ծըն թաց նե րը նոր փո փո խու թյու ն կրե ցի ն՝ 
արևմ տյան ժո ղո վր դա վար երկր նե րու մ ծնե լով նե րք նա շեր-
տե րից ե կող (grassroots) հա կա հա մա կար գային պայ քա րի 
ինչ պես ձա խա կան, այն պես էլ ծայ րա հեղ աջ շար ժու մն ե ր։ 
Այ սօր էլ արևմ տյան ժո ղո վր դա վա րու թյան ճգ նա ժա մի հետ-
ևան քով քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ո լոր տը տար-
բեր երկր նե րու մ ա ռե րես վու մ է բազ մա թիվ մար տահ րա վեր-
նե րի, ինչ պես օ րի նա կ՝ ծայ րա հեղ ա ջա կան, ազ գայ նա կան 
քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի ազ դե ցու թյան և կա ռա վա րու-
թյուն նե րի կող մից վե րա հսկ ման ա ճի: Ինչ պես ու սու մն ա սի-
րու թյու ն նե րն են ցույց տա լիս, նե ղա ցող տա րած քի եր ևույ-
թը տեղ է գտ նու մ նաև զար գա ցած ժո ղո վր դա վա րու թյու ն-
նե րում (Youngs 2017)։

 Հայաս տա նի ա ռու մով այս գլո բալ ա լիք նե րն ու նե ցան ի րենց 
ան դրա դա րձ նե րը՝ հա մա դր վե լով այդ փու լու մ տե ղա կան 
քա ղա քա կան կյան քի ա ռա նձ նա հատ կու թյու ն նե րի (այդ 

թվու մ՝ 2008 թ. մար տի 1-ի և դրա հետ ևա նք նե րի) հետ: Այս-
պես, արևմ տյա ն՝ նե րք ևից ե կող շար ժու մն ե րը զգա լի խթան 
է ին Հայաս տա նու մ նույն պի սի շար ժու մն ե րի զո րե ղաց ման 
հա մար, ո րո նք ի րե նց ա սե լի քը մա սա մբ նույ նաց նու մ է ին 
այն պի սի խմ բե րի բա րձ րաց րած հար ցե րի հետ, ինչ պի սին 
է Occupy-ը։ Մի կող մից արև մտյան այդ քա ղա քա ցի ա կան 
մի տու մն ե րի ազ դե ցու թյու նը, մյու ս կող մի ց երկ րու մ կու սակ-
ցա կան ընդ դի մու թյան սահ մա նա փա կու մն ե րը մեծ ազ դակ 
հան դի սա ցան Հայաս տա նու մ քա ղա քա ցի ա կան դի մադ-
րա կան շար ժու մն ե րի հե տզ հե տե զար գաց ման, հա մա կար-
գայ նաց ման ու հզո րաց ման հա մա ր։ Ե րի տա սար դա կան 
նա խա ձեռ նու թյու ն նե րը ար դեն 2010-2012-ից սկ սե ցին հան-
րո րեն տե սա նե լի գոր ծո ղու թյու ն ներ ի րա կա նաց նել մայ րա-
քա ղա քային մի ջա վայ րե րու մ։

ՔՀ զար գաց ման վեր ջին տաս նա մյա կն ա ռա նձ նա պես կար-
ևոր է ակ տի վիս տա կան խմ բե րի, դի մադ րա կան նա խա ձեռ-
նու թյու ն նե րի ինք նա զո րաց նող գոր ծու նե ու թյան ա ռու մով և 
աչ քի է ընկ նու մ ՔՀԿ-ներ - ակ տի վի զմ, քա ղա քա կան կու-
սակ ցու թյու ն ներ - ՔՀԿ-ներ, կու սակ ցու թյու ն ներ - ակ տի-
վի զմ փո խա դա րձ հոս քե րո վ։ Հետ խո րհր դային երկր նե րի 
(ինչ պես օ րի նա կ՝ Վրաս տա նի և Ուկ րաի նայի) փոր ձը ցույց 
է տա լիս, որ քա ղաք(ա ցի)ա կան հա սա րա կու թյան և քա ղա-
քա կան խմ բե րի ներ քին փոխ հո սու նու թյու նը թույլ է տա լիս 
ակ տի վի ստ նե րին և ՔՀԿ-նե րին դառ նալ քա ղա քա կան պայ-
քար նե րու մ մո բի լի զաց ման և գա ղա փար նե րի շր ջա նակ ման 
ա ռաջ նա հե րթ օ ղակ նե րից մե կը։ Հե նց դա էլ գո րծ նա կա նու մ 
տե ղի ու նե ցավ Հայաս տա նու մ 2018-ի գար նա նը ։

Գ լո բալ տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի բա ցա սա-
կան հետ ևա նք նե րը և տե ղա կան կո ռու մ պաց ված իշ խա նու-
թյա նն արևմ տյան երկր նե րի կամ մի ջազ գային կա ռույց նե րի 
կող մից ա ջակ ցող դիր քո րո շու մն ե րը վեր ջին մի քա նի տա-
րի նե րին հան գեց րին նրան, որ ակ տի վիս տա կան խմ բե րը և 
ո րոշ ՔՀԿ-ներ հար ցադ րու մ և քն նա դա տու մ է ին ստե ղծ ված 
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դրու թյու նը։ Շա տե րը մատ նան շու մ է ին, թե ինչ պես է դո-
նոր նե րից ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյու նը հա ճախ պայ մա-
նա վո րու մ տե ղա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
գոր ծու նե ու թյան օ րա կար գը, ո րի ար դյու ն քու մ սահ մա նա-
փակ վու մ կամ քն նա դատ վու մ է ին դի մադ րա կան խմ բե րի 
ան զի ջու մային մո տե ցու մն ե րը: ՔՀԿ-նե րին, ինչ պես նաև 
ակ տի վի ստ նե րին, վր դո վեց նու մ էր նկա տե լի դար ձած այն 
մի տու մը, որ խո շոր արևմ տյան դո նոր նե րը չեն խոր շու մ ոչ 
մի այն հա մա գոր ծակ ցել կա ռա վա րու թյան հետ, այլև ֆի նան-
սա վո րել GONGO-նե րի ն՝ փաս տար կե լով դա իբրև հա վա սա-
րա կշռ ման քա ղա քա կա նու թյու ն, ին չը, սա կայն, տե ղա կան 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը դի տար կու մ էր իբրև 
ֆի նան սա վոր ման մի ջո ցով կա ռա վա րու թյան վրա ազ դե-
ցու թյան և վե րա հս կո ղու թյան հաս տատ ման քա ղա քա կա-
նու թյու ն: Դո նոր նե րի այս պի տի դիր քո րոշ ման հա մա ձայն՝ 
փո փո խու թյու նը հնա րա վոր էր սե ղա նի շու րջ ըն թա ցող բա-
նակ ցու թյու ն նե րով և ոչ փո ղո ցու մ՝ ու ղիղ գոր ծո ղու թյա մբ։ Ի 
հա վե լու մն, շատ արևմ տյան դո նոր կազ մա կեր պու թյու ն ներ 
հե տզ հե տե ա վե լի է ին կր ճա տու մ ո րոշ ՔՀԿ-նե րի ֆի նան սա-
վո րու մը (օ րի նա կ՝ մի քա նի ան գամ կր ճա տե լով ներ կայաց-
ված հայ տու մ հայց վող գու մա րի չա փը)։ Զու գա հե ռա բար 
խո շոր դո նոր նե րը վեր ջին շր ջա նու մ խրա խու սու մ է ին կոա-
լի ցի ա նե րով գոր ծե լու ձևա չա փե րը՝ ֆի նան սա վո րե լով այդ-
պի սի ծրագ րեր և պա հա նջ տա րա մետ, հա ճախ հա կա դիր 
ՔՀԿ-նե րի նե րգ րա վու մը դրան ցու մ, ինչը ևս դժ գո հու թյուն 
էր ա ռա ջաց նու մ, քա նի որ պար տա դր ված գոր ծըն կե րու-
թյու նը ոչ մի շտ էր հա ջող վու մ։ Բա ցի այդ` տե ղա կան քա ղա-
քա ցի ա կան դաշ տը հա ճախ ծան րա բե ռն վու մ էր բա րդ բյու-
րոկ րա տա կան ըն թա ցա կար գե րով, ո րո նք, ըստ ո րոշ նկա-
տա ռու մն ե րի, է ա պես նվա զեց նու մ են քաղ հա սա րա կու թյան 
բո վան դա կային գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը և 
նրա նց ա ռա քե լու թյու նը՝ նպաս տե լու հան րային բա րի քին և 
մաս նակ ցել օ րա կա րգ սահ մա նե լու ն։ 

ՔՀ դաշ տի վրա ազ դեց նաև այն հան գա ման քը, որ դե ռևս 
2013-ին Հայաս տա նի՝ Մաք սային մի ու թյան ան դամ դառ-
նա լու ց հե տո արևմ տյան դո նոր կազ մա կեր պու թյու ն նե րի 
ա ռաջ նա հեր թու թյու ն նե րը Հայաս տա նի և հայաս տա նյան 
ՔՀ հան դեպ է ա կա նո րեն փոխ վե ցի ն՝ բե րե լով նաև ֆի նան-
սա կան ա ջակ ցու թյան մո տե ցու մն ե րի և կա ռու ց ված քի փո-
փո խու թյու ն ներ (չ նայած դրա նք հե տա գայու մ սկ սե ցին վե-
րա նայ վել ՀՀ-ԵՄ հա մա պար փակ և ընդ լայն ված գոր ծըն-
կե րու թյան հա մա ձայ նագ րի նա խա ձե ռն մա նը և կնք մա նը 
զու գա հեռ)։ 

Այս պի սով` ՔՀ – դո նոր հա մայնք առն չու թյու ն նե րը նա խա-
հե ղա փո խա կան շր ջա նու մ հե ռու է ին հա րթ լի նե լու ց։

 Հատ կա պես վեր ջին եր կու տա րի նե րին մե ծա նու մ էր քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ա զատ գոր ծու նե ու թյան 
հնա րա վո րու թյան հան դեպ հի աս թա փու թյու նը։ Դրու թյու նը 
եր բե մն (հատ կա պես ակ տի վի ստ նե րի կող մից) բնու թա գըր-
վու մ էր իբրև « մե ռած ակ տի վիզ մի» և « կոն ֆոր մի ստ ՀԿ-նե-
րի» շր ջան: Փո քր քայ լե րով փո փո խու թյու ն նե րին ըն դա ռաջ 
գնա լու ն և այդ սահ ման նե րու մ կա ռա վա րու թյան հետ գոր-
ծակ ցե լու ն պատ րա ստ ՀԿ ներ կայա ցու ցիչ նե րն ի րե նց հեր-
թին ի րե նց չգ նա հատ ված և ա վե լո րդ քն նա դատ ված է ին 
զգու մ բա րձր նշա ձող սահ մա նած ակ տի վի ստ նե րի կող մից, 
որոնք ել նու մ է ին մի այն սե փա կան դիմադրական և ան-
զի ջու մային դիր քե րի ց։ Այս շր ջա նը քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյան ակ տի վիս տա կան և փո ղո ցային պայ քա րի 
հետ կա պեր պահ պա նող ՀԿ սեկ տո րի ներ կայա ցու ցիչ նե-
րի տե սան կյու նից ինչ-որ ի մաս տով լք վա ծու թյան կամ մե-
կու սաց վա ծու թյան, քա ղա քա կան ա պա թի այի, հոգ նու թյան, 
պայ քա րի այլևս չաշ խա տող ձևա չա փե րի, նոր ձևա չա փե-
րի փնտր տու քի և դրա նց ան հրա ժեշ տու թյան գի տա կց ման 
բարդ փու լ էր՝ ա ճող ազ գայ նա կա նու թյան ֆո նին:

 Կո նֆ լիկ տայ նու թյա մբ հան դե րձ, սա կայն, ՔՀԿ-ակ տի վի ստ-
ներ հա ղոր դակ ցու թյան ո լոր տը դառ նու մ է այն տա րած քը, 
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ո րու մ ՔՀԿ-նե րն ա վե լի ար մա տա կան և դի նա միկ գոր ծե լու, 
իսկ ակ տի վի ստ նե րը՝ ՔՀԿ-նե րի ա ռա վել ինս տի տու ցի ո նա-
լաց ված ռե սու րս նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյու ն են ստա-
նու մ: Սա բնո րոշ վել է որ պես ՔՀԿ-նե րի և ակ տի վի ստ նե րի 
մի ջև ար գա սա բեր փոխ գոր ծո ղու թյու ն նե րի հնա րա վո րու-
թյու ն ըն ձե ռող սիմ բի ո տիկ փոխ հա րա բե րու թյու ն (Glasius, 
Ishkanian 2015)։

 Մի նչև հե ղա փո խու թյու նն առ կա հա մը նդ հա նու ր ան կայու ն 
ֆի նան սա կան և վատ թա րա ցող քա ղա քա կան մի ջա վայ րում 
քա ղա քա ցի ա կան դի մադ րա կան խմ բե րը սե փա կան գոր-
ծու նե ու թյու նը գնա հա տու մ է ին իբրև ա նո րոշ, հատ վա ծա-
կան, իսկ ազ դե ցու թյու նը՝ ոչ հա մա տա րած, ինչն էլ մղու մ էր 
նոր ու ղի ներ փնտ րելու: Այ նու հան դե րձ, քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան ո լոր տը մշ տա պես շա րու նա կել է (ինքն)ըն-
կալ վել կար ևո ր՝ իբրև քա ղա քա կան դիս կու ր սի և հե ռա նկա-
րի ձևա կե րպ ման ո լո րտ, իբրև ա պա գայի փո փո խու թյան 
հա մար տե ղեր և մար դիկ ձևա վո րող տա րա ծք: 

Այս պի սով` մայի սյան հե ղա փո խու թյա նը նա խոր դող շր ջա-
նու մ քա ղա քա ցի ա կան գոր ծո ղու թյու նը դի մադ րա կան խըմ-
բե րի հա մար փաս տա ցի դար ձել էր ար ժեք նե րից բխող ինք-
նան պա տակ բան, որն ու ներ ի մա ստ՝ ան կախ ան մի ջա կան 
ար դյու նք նե րի ց։ Գոր ծել շա րու նա կե լը դիտ վու մ էր որ պես 
այ լը նտ րա նք ան գոր ծու նու թյա նը ա ճող ճնշ ման և նե ղա ցող 
տա րած քի պայ ման նե րու մ։  Հե տա հայաց դի տա րկ մա մբ՝ սա 
թե րևս ար դյու նա վետ մո տե ցու մ էր այն ի մաս տով, որ հե-
տըզ հե տե բե րեց «ը նդվզ ման գոր ծու մ վար պե տու թյու ն»՝ լա-
տե նտ կեր պով կու տակ ված կա պի տալ, ո րը գոր ծած վեց ու 
ան գամն եր բազ մա պա տկ վեց հե ղա փո խու թյան ժա մա նա կ։ 

Ճն շու մ եր, կոոպ տա ցի այի փոր ձեր. հա կա զդ ման ռե պեր
տու ար նե րի փնտր տու ք

Պայ քա րի ռե պեր տու ա րը ռազ մա վա րու թյու ն նե րի, հմ տու-

թյու ն նե րի ու ձևե րի ամ բող ջու թյու ն է, որ դի մադ րա կան 
շար ժու մն ե րն օգ տա գոր ծու մ են քա ղա քա կան փո փո խու-
թյան հաս նե լու հա մա ր՝ հա կազ դե լով իշ խա նա կան ճն շու մ-
նե րին ու կոոպ տա ցի այի փոր ձե րին (Tarrow 2011): Իշ խա նա-
կան ճն շու մն ե րին հա կազ դե լու ռե պեր տու ա րը նե րա ռու մ է 
ոչ մի այն դի մադ րու թյան և պայ քա րի ժա մա նակ մա րդ կա նց 
ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյու ն նե րը, այլև այն գի տե լի քն ու 
փոր ձա ռու թյու նը, որ նրա նց հու շու մ է, թե ինչ պես գոր ծել 
կոնկ  րետ ի րա վի ճա կու մ: 

 Հայաս տա նյան ՔՀ նա խա հե ղա փո խա կան դրու թյու նը 
կոոպ տա ցի այի փոր ձե րին ար ձա գան քե լու տե սան կյու նից 
կա րող ենք բնո րո շել իբրև դրա նց է ու թյան գի տա կց ման, 
սա կայն հա կա զդ ման մե խա նի զմն ե րի դե ռևս փնտր տու-
քի շր ջան, իսկ կոոպ տա ցի ան ին քին կա րող ենք բնո րո շել 
իբրև դի մադ րա կան-քա ղա քա կան ՔՀ մար գի նա լաց մա նը 
և իշ խա նու թյու ն նե րի հա մար վե րա հս կե լի ՔՀ ձևա վոր-
մա նն ուղղ ված փոր ձեր (չ դի մադ րող, բա րե կամ, բա րե փո-
խումն ե րի ձգ տող GONGO, BONGO, RONGO-ներ)։ Նա խա-
հե ղա փո խա կան կոոպ տա ցի այի փոր ձե րին ար ձա գան քե լու 
ռազ մա վա րու թյու ն նե րի տե սան կյու նից քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյան դի մադ րա կան խմ բե րն, ըստ է ու թյան, 
մշա կել է ին տար բեր մո տե ցու մն եր: Ա ռա վել ար մա տա կան 
խմ բե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րը կամ ա ռա վել « հու սա հատ նե-
րը» իբրև ի րե նց գոր ծու նե ու թյան հնա րա վոր հե ռան կար 
տես նու մ է ին ակ տիվ, տե սա նե լի (փո ղո ցային) գոր ծո ղու-
թյու ն նե րի դա դա րե ցու մն ու ընդ հա նու ր առ մա մբ պայ քա-
րի հին ձևե րի վե րաի մաս տա վո րու մն ու նո րե րի մտա ծու մը, 
ինք նա կր թու մը Հայաս տա նի ներ սու մ և դրա նից դու րս, գի-
տե լիք կու տա կող շա րու նա կա կան կր թա կան նա խագ ծե րի 
ի րա կա նա ցու մը: Այս խմ բե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի գնա հա-
տա կան նե րը Հայաս տա նու մ դրա կան քա ղա քա կան փո փո-
խու թյու ն նե րի հար ցու մ հո ռե տե սա կան լի նե լու ց զատ, ընդ-
գծու մ է ին սե փա կան նե րու ժի և կոն սո լի դա ցի ոն փոր ձե րի 
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թու լու թյան, ա նար դյու նա վե տու թյան հան գա մա նք նե րը:

ՔՀ շր ջա նու մ պայ մա նա կան երկ րո րդ խու մ բը կար ևո րում 
էր պայ քա րի՝ թե կու զև հա ճախ ձա խող վող, ա նար դյու նա-
վետ, հոգ նե ցու ցիչ շա րու նա կա կա նու թյան պահ պա նու մն 
իբրև ժա մա նա կի իշ խա նու թյա նը, ներ քին և ար տա քին 
(հիմն ա կա նու մ ռու սաս տա նյան) կոոպ տա ցի ոն քա ղա քա-
կա նու թյուն նե րին դի մադ րե լու թույլ հնա րա վո րու թյու ն: Այս 
հե ռանկա րու մ հա մա խոհ նե րի հետ ու ժե րի կոն սո լի դա ցի ան 
և ա մե նօ րյա աշ խա տան քը տե ղու մ և մի ջազ գային (հիմն ա-
կա նու մ արևմ տյան) հար թակ նե րու մ դրա կան փո փո խու-
թյուն  նե րի և քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ձայ նը լսե-
լի դա րձ նե լու ռազ մա վա րու թյու ն նե րից է ին: Ա ճող ճն շու մն ե-
րի և խո չըն դոտ նե րի պայ ման նե րու մ, ինչ պի սիք է ին իշ խա-
նու թյան կե նտ րո նա ցու մը, սո ցի ալ-տն տե սա կան դրու թյան 
վատ թա րա ցու մը, հա մաշ խար հային կա պի տա լի և տե ղա-
կան օ լի գար խի այի ու խո շոր բիզ նե սի չվե րա հսկ վող գոր ծու-
նե ու թյու նը, ռու սա կան ազ դե ցու թյան մե ծա ցու մը, արևմը-
տյան ֆի նան սա կան ա ջակ ցու թյան նվա զու մը, հրա տապ 
քայ լեր է ին դառ նու մ սե փա կան (քա ղա քա կան) օ րա կար գի 
ձևա կեր պու մը և գոր ծըն կե րային, վս տա հու թյան ցան ցեր 
ձևա վո րե լու փոր ձե րը (այդ թվու մ՝ մի ջազ գային), ո րո նք, 
ինչ պես նշու մ է ին հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րը, հնա-
րա վո րու թյու ն կտային վե րագ նա հա տել սե փա կան ու ժե րը և 
վե րա դիր քա վոր վե լ՝ նե ղա ցող ՔՀ դաշ տու մ։ 

Այս պի սո վ՝ հե ղա փո խու թյա նը նա խոր դող շր ջա նու մ ՔՀ 
դաշ տը լի էր կոոպ տա ցի այի և ճնշ ման քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րի շու րջ մտա հո գու թյու ն նե րով, մի նչ դեռ հե ղա փո խա կան 
գոր ծըն թա ցը ցույց տվեց, որ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի 
ի րա դար ձային, ան կան խա տե սե լի փո փո խու թյու նը կա րող 
է հան գեց նել հա մա գոր ծակ ցու թյան դե ռևս չար ձա նա գր ված 
ե ղա նակ նե րի և ար դյու ն քու մ՝ քա ղա քա կան փո փո խու թյան 
հե ռան կա րի ըն դար ձակ ման: Ինչ պե ՞ս դա տե ղի ու նե ցավ, և 
ինչ պե ՞ս են այդ հե ռան կար նե րն ի մաս տա վոր վու մ փո փոխ-

վող ՔՀ դաշ տի տար բեր դե րա կա տար նե րի կող մից մի ի րա-
վի ճա կու մ, ո րը շա րու նակ փո փոխ վու մ է։
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2.  
Հայաս տա նի քա ղա քա ցի ա կան 

հա սա րա կու թյու նը  
հե ղա փո խա կան ան կյան տակ 

 2.1.  Մո բի լի զա ցու մ և շր ջա նա կու մ

 Նա խո րդ հատ վա ծի քն նա րկ ման մեջ ար դեն ան դրա դար-
ձա նք քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան նա խա հե ղա փո-
խա կան դրու թյա նն ու այն ռազ մա վա րու թյու ն նե րին ու ռե-
պեր տու ար նե րին, ո րով այն ար ձա գան քու մ էր նե ղա ցող տա-
րած քի միտ մա նը։ Նաև նշե ցի նք, որ Հայաս տա նի այդ ժա-
մա նակ վա քա ղա քա կան դրու թյան ներ քո քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նն այն հան րային ո լո րտն էր դար ձել, որ տեղ 
իր ներ հակ լա րու մն ե րով հան դե րձ և հե նց դրա նց շնոր հիվ 
հնա րա վոր էր քն նար կել, վի ճար կել և նա խագ ծել մր ցա պայ-
քա րի քա ղա քա կա նու թյու ն ներ և գոր ծո ղու թյու ն նե ր։ Վեր ջին 
տաս նա մյա կու մ մր ցա պայ քա րի տար բեր է պի զոդ նե րի ժա-
մա նակ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան դի մադ րա կան 
խմ բե րը կա րո ղա ցել է ին, հա ջո ղու թյա մբ կամ ան հա ջո ղու-
թյան մա տն վե լով, փոր ձա ռել և ձևա կեր պել գոր ծո ղու թյու ն-
ներ, իշ խա նու թյան վի ճա րկ ման պրակ տի կա նե ր՝ հի մն ված 
կա մա վո րա կա նու թյան, ա պա կե նտ րո նաց ման, հա մա կա րգ-
ված ինք նա կազ մա կե րպ ման, նե րա ռա կա նու թյան, հո րի զո-
նա կան սո լի դա րու թյան, ա մեն ան հա տի հա նձ նա ռու թյան ու 
կո լեկ տիվ գոր ծո ղու թյան սկզ բու նք նե րի վրա։ 

Այս սկզ բու նք նե րը ներ թա փան ցե ցին հե ղա փո խու թյու ն. 
Նիկոլ Փա շի նյա նը, որ գլ խա վո րու մ էր «Իմ քայ լը» շար-
ժու մը, հա մա  գոր ծակ ցու թյա մբ քա ղա քա ցի ա կան « Մեր ժիր 
Սեր ժին», ու սա նո ղա կան « Ռես տա րտ» նա խա ձեռ նու թյու ն-
նե րի, հան րային շա հե րի պա շտ պան և ձա խա կան ակ տի-
վիստ խմ բե րի ան դամն ե րի, ի րա վա պա շտ պան նե րի, հա ջո-
ղեց այդ սկզ բու նք նե րը լայ նո րեն գոր ծադ րել հե ղա փո խա-
կան օ րե րի ն։ Դրան ցով ա պա հով վե ցին ցան ցային մո բի լի-
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զաց մա ն՝ Հայաս տա նու մ մի նչ այս չգ րա նց ված մա սշ տա բի 
հա ջո ղու թյու ն։

 Գոր ծըն թա ցի կար ևոր կո ղմ էր ՔՀ գոր ծակ ցու թյու նը քա-
ղա քա կան ու ժի հետ և դրա նով իսկ հա մա տեղ օ րա կար գի 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյու ն վե րց նե լը, ին չը հայաս-
տա նյան ՔՀ փոր ձա ռու թյան մեջ նա խա դեպ չի ու նե ցել 
և ի րա վա մբ նո րա րար տա րր էր։ Այս տեղ տե ղին է վեր հի-
շել, որ նման ցան ցային պրակ տի կա նե րով լայն հան րային 
ա ջակ ցու թյու ն ա ռաջ բե րած ա մե նատ պա վո րիչ նա խա դե պը 
«100 դրա մ» շար ժու մն էր քա ղա քային տրա նս պոր տի վար-
ձավ ճա րի թան կաց ման դե մ1, ո րի հա մա կար գող խմ բու մ է ին 
այ սօր վա « փոր ձա ռու» կամ «պ րո ֆե սի ո նալ» ակ տի վի ստ նե-
րը (այն է՝ ակ տի վի ստ ներ, ո րո նք կու տա կել են փո ղո ցային 
պայ քա րի տա րի նե րի փո րձ՝ սկ սե լով բնա պահ պա նա կան և 
հան րային տա րած քի հա մար պայ քար նե րից), ինչ պես նաև 
« Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցու թյան հիմն ա-
դիր ան դամն ե րը, այդ շար քու մ՝ պատ գա մա վոր և «Իմ քայ-
լը» դա շին քի ան դամ և 2018 ԱԺ ընտ րու թյու ն նե րու մ ա ռա-
ջա դր ված թեկ նա ծու Լե նա Նա զա րյա նը։ 

Այդ պի սով` հայ կա կան հե ղա փո խու թյան օ րե րին հան րային 
տար բեր շեր տե րի մո բի լի զա ցի այի և կոգ նի տիվ ու հու զա-
կան նե րգ րավ ման հար ցու մ մեծ նշա նա կու թյու ն ու նե ցան 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տար բեր կող մե րի (նո-
րե լու կ ե րի տա սար դա կան նա խա ձեռ նու թյու ն ներ, հնաբ նակ 
ակ տի վի ստ ներ, ՔՀԿ ան դամն եր, ա զատ օն լայն մե դի ա 
հար թակ ներ, ո րոշ ռա դի ոա լիք ներ) մի ջև ար դեն իսկ գոր-

1. Բողոքի ալիքը սկսվեց 2013 թ. հուլիսի 19-ին Երևանի քաղաքապետարանի 
առջևի աստիճաններին տասնյակ ցուցարարների նստացույցով՝ ի հակազդում 
50%-ով տրանսպորտի գինը ավելացնելու քաղաքային իշխանության որոշ-
մանը։ Բողոքի մասշտաբը հաջորդող օրերին զգալիորեն մեծացավ և վերաճեց 
քաղաքացիական անհնազանդության՝ ընդգրկելով ինչպես շարքային քաղա-
քացիների, այնպես էլ մի շարք հանրայնորեն հայտնի մարդկանց։ Հանրային 
ճնշման ներքո քաղաքապետը հուլիսի 25-ին հանդես եկավ նոր ուղեվարձը 
չեղարկող հայտարարությամբ։ 

ծող ֆոր մալ և ոչ ֆոր մալ ցան ցե րը։ Ֆեյս բու քի2  և Տե լեգ-
րա մի մի ջո ցով նրա նք կա րո ղա ցան ոչ մի այն ինք նա կազ մա-
կե րպ վել, այլև ներ գոր ծել հան րու թյան լայն հատ ված նե րի 
վրա։ Այս զա նգ վա ծային մո բի լի զաց ման մեջ ան նա խա դեպ 
էր նաև ե րի տա սա րդ նե րի մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը. ի 
տար բե րու թյու ն փո ղո ցային պայ քա րին մի ա նա լու նա խո րդ 
դր վագ նե րի՝ այս ան գամ ու սա նող նե րի  մաս նակ ցու թյու նը 
շատ ա վե լի կոն սո լի դաց ված ու բա րձ րա ձայն էր՝ «Ա զատ, 
ան կախ ու սա նող» ա ռան ձին կար գա խո սո վ։ 

Հայաս տա նու մ քա ղա քա ցի ա կան նա խա ձեռ նու թյու ն նե րն 
ու նեն տա րի նե րի փո րձ՝ օգ տա գոր ծե լու կա մա վո րու թյան, 
ա պա կե նտ րո նու թյան, ոչ բռ նի բնույ թի, հա մա տեղ ջան-
քի և այլ վե րոն շյալ սկզ բու նք նե րը՝ հա ջո ղու թյան այս կամ 
այն աս տի ճա նո վ։ Այս փոր ձա ռու թյու ն նե րի շնոր հիվ բո ղո-
քի պրակ տի կա նե րը հղկ վել, հար ցա դր վել, ի մաս տա վոր վել 
ու վե րա նայ վել են։ Այս ժա մա նա կա հատ վա ծու մ հան րային 
տա րա ծքնե րի օգ տա գո րծ ման, հան րային շա հե րի պա շտ-
պա նու թյան և սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան վե րա բե րյալ (ձա-
խա կան) գա ղա փար նե րն ա ռաջ ե կան ու ո րո շա կի ո րեն զար-
գա ցան Հայաս տա նու մ, իսկ ար դեն իսկ ձևա վոր վա ծ՝ ի րա-
վու նք նե րի ջա տա գո վու թյան ա ռա ջա դի մա կան դիս կու րս նե-
րը վե րա կա նգն վե ցին ու ա վե լի ժո ղո վր դա կա նաց վե ցի ն։ 

Մո բի լի զաց ման ռազ մա վա րու թյան մեջ կար ևոր դեր ու նե-
ցավ այն պի սի զան ցա ռա կան ռե պեր տու ար նե րի (ո րոշ ֆոր-
մալ օ րի նա կար գե րի խախ տու մն եր թույլ տվող) նո րա մու ծու-
թյու ն նե րը, ինչ պի սիք է ի ն ա րա գա չա փե րի խա փա նու մը և 
հան րային նշա նա կու թյան շեն քե րի ժա մա նա կա վոր գրա-
վու մն ե րը (հատ կա պես Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի 
և Հան րային ռա դի ոյի), շեն քե րի շր ջա փա կու մն ե րը, ան գամ 

2. Հետսոցիալիստական (կիսա)ավտորիտար շատ հասարակություն-
ներում, այդ թվում Հայաստանում Twitter-ի փոխարեն Facebook-ն է 
դարձել «թեժ փողոցի» պայքարի համակարգման հիմնական միջոցը։
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կեն ցա ղային կո մու նալ վար ձավ ճար նե րից հրա ժար վե լու, 
բան կային մի ջոց նե րը կան խի կաց նե լու կո չե րը։ Կար ևոր էր 
օգ տա գոր ծել ու ղիղ գոր ծո ղու թյան մար տա վա րու թյու ն նե րի 
բազ մա զա նեց ված գոր ծի քա կա զմ, որ պես զի հնա րա վոր լի-
ներ սո ցի ա լա կան դժ գո հու թյա ն՝ լայ նո րեն տա րած ված թե-
մա նե րը թա րգ մա նել տար բեր խմ բե րի հա մար հաս կա նա լի 
մաս նակ ցային գոր ծո ղու թյան, ինչ պես նաև խախ տել պե-
տա կան մար մին նե րի, այդ թվու մ՝ ոս տի կա նու թյան ար ձա-
գա նք ման մշ տա կան սխե մա նե րը։  Մի նչ այս սո վո րա կա ն՝ 
փո ղոց ներ փա կե լու, եր թե րի պրակ տի կա նե րը ևս թար մաց-
վե ցի ն՝ դրան ցու մ դի նա մի կու թյու ն, ա պա կե նտ րո նու թյու ն 
ներ մու ծե լով: Մայ րա քա ղա քի ցու ցա րար նե րը փա կու մ է ին 
ոչ թե մեկ հիմն ա կան փո ղոց, այլ զու գա հե ռա բար բազ մա-
թիվ փո ղոց ներ և դրա նք փակ պա հու մ քա նի դեռ ոս տի կա-
նա կան ու ժե րը չէ ին գե րա զան ցու մ ցու ցա րար նե րի ու ժի ն՝ 
վտան գի դեպ քու մ աշ խա տե լով ցր վել և մեկ այլ վայ րու մ փո-
ղո ցը փա կե լ։ 

Այս պի սի «ան կազ մա կե րպ» կազ մա կե րպ ված մր ցա վազ քը 
և ան հաս ցե եր թե րը իս կա կան մար տահ րա վեր է ին ծան-
րա շարժ ոս տի կա նա կան հա տու կ մե քե նա նե րի և ստա տիկ 
պայ ման նե րի և հս տակ հրա հա նգ նե րի սո վոր ծան րա մար-
մին ոս տի կան նե րի հա մար: Այս պի սի մե թոդ նե րը, ո րո նք 
հիմն վու մ է ին սկզ բու նք նե րի (ա զատ ինք նար տա հայտ ման, 
ժո ղո վր դի պա հան ջա տի րու թյան, խա ղաղ ան հնա զան դու-
թյան և այլն) և ոչ թե ռի տու ա լի ան խախ տու թյան վրա, ստեղ-
ծա գո րծ ման և նույ նի սկ զվար ճան քի մեծ հնա րա վո րու թյու ն 
է ին ըն ձե ռու մ ցու ցա րար նե րի (հատ կա պես ե րի տա սա րդ նե-
րի և այլ դի նա միկ) խմ բե րին ան գամ այդ պի սի գեր լար ված 
ի րադ րու թյան մեջ: Յու րա քան չյու ր սո ցի ա լա կան խու մբ իր 
ար ժեք նե րն ընդ գծող կրկն վող ռե պեր տու ար նե րով մի ա նու մ 
էր և հա մե րաշ խու թյու ն հայտ նու մ հե ղա փո խու թյու նն իբրև 
նպա տակ հռ չա կած շա րժ մա նը: Այս նո րա մու ծու թյուն նե րը 
ոչ մի այն պեր ֆոր մա տիվ, այլև թե րևս գա ղա փա րա կան նո-

րա մու ծու թյու ն ներ է ին և մա նի ֆես տաց նու մ է ին քա ղա քա-
կան-տն տե սա կան վեր նա խա վի իշ խա նու թյու նը հար ցադ-
րե լու և վեր նա խա վից դու րս գտն վող խմ բե րի՝ « ժո ղո վր դի» 
իշ խա նու թյու նը տե սա նե լի դա րձ նե լու ձգ տու մը։ Հետ ևա-
բար մի նչ այս հան րու թյա նը հայտ նի ընդ դի մա դիր ազ գային 
ազատական դիս կու ր սին զու գա հեռ ին տեն սիվ ներ կայու-
թյուն ունե ցան իշ խա նու թյան հար ցա դր ման և ար դա րու թյան 
ու հա վա սա րու թյան հաս տատ մա ն՝ ձա խա կան տե սան կյու ն-
նե րը։ Ժո ղո վր դա վա րու թյան հաս տատ ման, կո ռու պ ցի այի 
դեմ պայքա րի, օ րի նա կան ընտ րու թյու ն նե րի անհրա ժեշ-
տու թյա նը զու գա հեռ հար թա կից հն չե ցին ա ռան ձին խմ բե-
րի՝ կա նա նց ու հաշ ման դամն ե րի, այլ լու սա նց քային խմ բե րի 
(ակ նա րկն առնչ վու մ էր ԼԳԲ ՏԻՔ մա րդ կա նց) զո րաց ման և 
նրա նց հան դեպ ան խտ րա կան վե րա բեր մու ն քի դիր քո րո-
շումն եր, ակ ցի ա նե րի ըն թաց քու մ ի րա կա նաց վե ցին հայ րիշ-
խա նու թյու նը հար ցադ րող և օ լի գար խի ային մեր ժող գոր ծո-
ղու թյու ն նե ր։

 Լայն հան րային նե րգ րավ մա մբ մո բի լի զաց ման հա մար 
նշա նա կա լի պահ էր նաև ի րա կա նու թյան ճեղ քու մը և դրա 
հա կոտ նյա բնույ թի ցու ցադ րու մը։ 2010-ա կան նե րի սկզ բին 
« Մեկ ազգ-մեկ մշա կույթ» մի աս նա կա նաց նող գա ղա փա-
րա խո սու թյու նն ակ տի վո րեն օգ տա գո րծ վու մ էր իշ խա նու-
թյու ն նե րի կող մի ց՝ փո րձ ա նե լով լռեց նել հան րային խմ բե րի 
հա կա սու թյու ն նե րը և ընդ դի մա դիր ձայ նե րը (Ժա մա կո չյան 
2016): Տա րի նե րի ըն թաց քու մ այս մի տու մն ու ժե ղա նու մ էր՝ 
դր վե լով «ա նվ տան գայ նաց ման քա ղա քա կա նու թյան» հա-
մա տե քս տու մ, ո րի կե նտ րո նու մ էր թշ նա մու դեմ մի ա վոր-
ված լի նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Լեռ նային Ղա րա բա ղու մ 
2016-ի ապ րի լյան էս կա լա ցի այի հետ ևան քով կրած մա րդ-
կային զո հե րի և ան գամ վե րա հսկ վող սահ մա նի ո րո շա կի 
նա հան ջի (հո ղային կո րս տի) ար դյու ն քու մ վար չա կար գը 
լայն հան րու թյան աչ քե րու մ կո րց րել էր «ազ գային մի աս նու-
թյան» դիս կու ր սի շա հա րկ ման մե նաշ նոր հը (« Սաս նա ծռե-
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րին»3 հան րային ա ջակ ցու թյու նը դրա վառ դրս ևո րու մն էր) և 
նույն դիս կու ր սի ծի րու մ նույ նի սկ վե րաձ ևա կե րպ վել որ պես 
ազ գային մի աս նու թյան սպառ նա լի ք՝ ներ քին թշ նա մի։ Վար-
չա կար գի մեկ այլ, իսկ ինչ պես հե տո պա րզ վե ց՝ վեր ջին փոր-
ձը ազ գային մի աս նու թյան վե րաձ ևա կեր պու մն էր «Ա զգ-բա-
նակ» կոն ցեպ տի (սկ սած 2017-ից) ներ քո, ո րը պա հան ջում 
էր, որ բո լոր հայե րը մի ա վոր վեն իշ խա նու թյու ն նե րի՝ ար-
տա քին թշ նա մու դեմ օ րա կար գի շու րջ։ Միև նույն ժա մա նակ 
տն տե սա կան ու սո ցի ա լա կան ձա խո ղու մն ե րը քո ղա րկ վու մ 
է ին փո փո խու թյու ն նե րի գնա լու պատ րաս տա կա մու թյան 
ծխա ծած կույ թով (Ռու սաս տա նից վե րա դար ձած տեխ նոկ-
րատ վար չա պետ Կա րեն Կա րա պե տյա նի ֆե նո մե նը, իբր-
պառ լա մեն տա րիզ մի մշա կույ թի ներ մու ծու մը և այլն)։

 Հետ ևա բար, հե ղա փո խու թյան շր ջա նու մ դի մադ րա կան նա-
րա տիվ ե րի վե րա ներ կայաց ման մի ջո ցով ընդ գծե լով վար-
չա կար գի հետ հա կադ րու թյու նը և նրա նց հեշ տո րեն դու րս 
թող նե լով « հա մե րաշ խու թյան» շր ջա նա կի ց՝ հնա րա վոր 
դար ձավ հաս նել քա ղա քա ցի նե րի կամ « ժո ղո վր դա կան մի-
աս նու թյան» ձևա կե րպ մա նը և մո բի լի զաց մա նը՝ շա րժ ման 
տար բեր մաս նա կից նե րի տե սա նե լի ու թյու նն ա պա հո վող 
ռե պեր տու ար նե րով և գոր ծիք նե րո վ։ 

Ա պա կե նտ րոն ցան ցայ նու թյան սկզ բու նքն ինք նին բազ մա-
պատ կու մ էր մեկ միև նույն նպա տա կի հա մար Հայաս տա նի 
տար բեր բնա կա վայ րե րու մ գոր ծա դր վող ակ ցի ա նե րը (եր-
թե րը, դա սա դու լ նե րը, գոր ծա դու լ նե րը, շր ջա փա կու մն ե րը) 
և դրա նց մա սին պա տու մն ե րն ու դրա նց վե րա ներ կայա-
ցումն ե րը։ Սո ցի ա լա կան ցան ցե րով նույն պա հին տաս նյակ 
տար բեր գոր ծո ղու թյու ն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյան ու 

3. 2016 թ. հուլիսի 17-ին զինված մարդկանց մի խումբ, որ իրենց անվանում 
էին Սասնա ծռեր գրոհով վերցրեց Երևանի ոստիկանության ՊՊԾ գնդերից 
մեկը՝ վերցնելով ինը պատանդ։ Նրանց պահանջների շարքում էր ընդդիմադիր 
առաջնորդ, կալանավորված Ժիրայր Սեֆիլյանի ազատումը և նախագահ 
Սարգսյանի հրաժարականը։ 

դրա նց պատ կեր նե րի շր ջա նա ռու թյու նը մո բի լի զաց մն շնչա-
ռու թյու նն ա պա հո վող կող մե րից էր։ Դա ա պա հո վու մ էր 
մի նչ այս կո ծկ ված, ճնշ ված ընդ վզ ման տե սա նե լի ու թյու նը 
և վե րա ներ կայա ցու մը՝ մի ա ժա մա նակ ակն հայտ էր դա րձ-
նում ռեպ րե սիվ ռե ժի մի կող մից ճնշ ման փոր ձե րն ու պրակ-
տի կա նե րը։ Այս նույն՝ հա կա մար տու թյան և ընդ վզող նե րի 
զա նգ վա ծայ նու թյան տե սա նե լի ու թյան նպա տա կին է ին ծա-
ռայու մ նաև դրոշ նե րի, պաս տառ նե րի ներ կայու թյու նը բնա-
կա վայ րե րի տար բեր շեն քե րի, ծա ռե րի, խա նու թ նե րի վրա, 
Եր ևա նու մ կար գա խոս նե րի գրա ֆի տի նե րը, այլ վի զուալ, 
ինչ պես նաև ձայ նային ներ կայու թյու ն նե րը։ Տե սա նե լի ու-
թյան և մո բի լի զաց ման հա ջող ված քայ լե րից էր «իս լան դա-
կան ծա փող ջույն նե րի» փո խա ռու մը, ուշ ե րե կոյին կաթ-
սա-շե րեփ ներ խփե լու ակ ցի այի փո խա ռու մը, ինչ պես նաև 
քա ղա քա ցի նե րի կող մից շատ տե ղա կան, սա կայն ար դեն 
քա ղա քա կան նշա նա կու թյու ն ձե ռք բե րա ծ՝ « մե քե նայի շչակ-
նե րի» զա նգ վա ծային ար ձա կու մը, եր գու պա րը, պա տա նե-
կան խա ղե րը։ Հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյու ն նե րի 
դի տոր դա կան, ի րա վա պա շտ պա նա կան գոր ծու նե ու թյա մբ 
և առ ցա նց մե դի այով ա պա հով վող տե սա նե լի ու թյան ձևե-
րին այս ան գամ ա վե լա ցավ բար ձու ն քից դրո նով ե րե կոյան 
ամ փո փիչ հան րա հա վաք նե րի տե սա լու սան կա րա հա նու մը: 
Վեր ջի նս ցու ցա րար նե րի բազ մու թյան հիմն ա կան ցու ցիչ նե-
րից դար ձավ, ո րով ոչ մի այն ի րա կա նու թյու նն էր ցու ցադ-
րու մ, այլև պար տա վո րեց նու մ էր շա րժ ման ա ջա կից նե րին, 
և ու րե մն բազ մա մա րդ ներ կայու թյու նը մո բի լի զաց նող նշա-
նա կու թյու ն ու նե ր։ 

Այս պի սով` մո բի լի զա ցի ոն ձևե րը, բո ղո քի գա ղա փա րա կան 
շր ջա նա կու մը, շա րժ մա նը մաս նակ ցե լու հա նձ նա ռու թյան 
(հե ղա փո խա կաան ինք նու թյան) կա ռու ցա կց ման նե րու-
ժը բա վա րա րե ցին հե ղա փո խու թյան կայաց մա նը: Եվ սա 
հնա րա վոր էր ե րեք տար բե ր՝ մր ցակ ցող և մի ա ժա մա նակ 
փոխլրաց նող դիս կու րս նե րի ու պրակ տի կա նե րի գոր ծա-
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դըր մա մբ՝ ազ գային-տե ղա կան, լի բե րալ և ձա խա կան, ո րոն-
ցից վեր ջին եր կու սը՝ ա ռա ջա դի մա կան քա ղաք(ա ցի)ա կան 
հա սա րա կու թյան կու տա կած, մշա կած և վե րամ շա կած գի-
տե լի քի պա շար նե րի ց։ Այս պես, դեռ ըն թա ցիկ օ րե րից հե-
ղա փո խու թյու նը սկ սեց ան վան վել « սի րո և հա մե րաշ խու-
թյան հե ղա փո խու թյու ն»՝ հղե լով մի պաս տա ռի, որ եր ևա ցել 
էր Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կու մ ապ րի լի 25-ին։ Այն 
բա վա րար նկա տե լի էր, և բե մից ե լույթ ու նե ցող նե րից մե կը 
ար տա սա նել էր պաս տա ռի գրա ռու մը՝ ի լի ա կա տար ըն դու-
նու մ հե ղա փո խու թյան այս բնու թագ րի։ Այն հե տո բազ մի ցս 
կրկնվե ց՝ հատ կա պես հե ղա փո խու թյան ա ռաջ նո րդ Փա շի-
նյա նի կող մից (ե ղան նաև վե րաձ ևա կեր պու մն եր)։ Այս պաս-
տա ռը, սա կայն, ու ներ կո նկ րետ հե ղի նակ և ձևա վոր ման 
մի ջա վայր. մտահ ղաց վել էր ի րա վա պա շտ պան գոր ծիչ նե րի 
հետ ակ տի վի ստ ար վես տա գետ նե րի շփու մն ե րի ու քն նար-
կու մն ե րի ըն թաց քու մ (վեր ջին նե րս ակ տի վո րեն նե րգ րավ-
ված է ին հե ղա փո խա կան գոր ծըն թա ցու մ՝ հիմն ա կա նու մ 
ձա խա կան գա ղա փար նե րի «ար վես տայ նաց մա մբ»). Մեկ 
այլ՝ « դու խով» պաս տա ռը ևս պատ րա ստ վել էր ակ տի վի ստ 
ար տիս տի կող մից, և այն շու տով փո խա կե րպ վեց հե ղա փո-
խու թյան ժո ղո վր դա կա նաց ման հիմն ա կան ռե սու ր սի՝ դառ-
նա լով դրա և՛ կար գա խո սը, և՛ պատ կե րան շա նը։ Ոչ մի այն 
այս օ րի նա կու մ, այլև բազ մա թիվ այլ դեպ քե րու մ շա րժ ման 
քա ղա քա կան հար թա կը բա վա րար բաց էր՝ վե րց նե լու և 
ներք նայ նաց նե լու սե փա կան ու ղեգ ծին հա մա հու նչ շր ջա նա-
կա վո րու մն ե րը՝ հըն թա ցս ծա գող կամ նա խա պես մշակ վա ծ։ 

Որ պես ան նա խա դեպ ար դյու նք՝ իշ խա նու թյան վե րար տադ-
րու թյան դեմ պայ քա րը վե րա փոխ վեց մի ա կու ռ հան րու թյան 
ճե ղք ման և իշ խա նու թյան կա ռու ց ված քի դեմ պայ քա րի, որ-
տեղ դրս ևոր վեց սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան հաս տատ ման 
հան րային, թեև ոչ հս տակ ձևա կե րպ ված պա հա նջ։ Դրա 
օ րի նակ ներ է ին սու պեր մար կետ նե րը բոյ կո տող ակ ցի ա նե-
րը (ո րո նց սե փա կա նա տե րե րը ՀՀԿ ան դամ և այդ ժա մա-

նակ Սա րգ սյա նին լոյալ օ լի գա րխ նե րն են), աշ խա տող նե րի 
ի րա վու նք նե րի հար ցի բա րձ րա ցու մը և այլն:
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2.2. (Ինքն)ա նդ րա դա րձ ներ հե ղա փո խու թյու-
նից հե տո. քն նար կե լով նոր ի րավիճակը քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ներկայա-
ցու ցիչ նե րի հետ 

Վեր լու ծու թյան այս հատ վա ծը նվիր ված է հե ղա փո խու թյան 
ֆո նի ն՝ դրա ըն թաց քու մ և դրա նից հե տո, ՔՀ-պե տու թյու ն 
հա րա բե րու թյու ն նե րի վե րա բե րյալ ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
վե րա նայ ված մտա հո գու թյու ն նե րի և հե ռան կար նե րի ա ռա-
վել նր բե րան գային քն նա րկ մա նը՝ հի մն ված 3 ֆո կու ս-խըմ-
բային քն նար կու մն ե րի վրա: Վեր ջին նե րս ի րա կա նաց վել են 
հետ ևյալ ե րեք ո լո րտ նե րու մ գոր ծող ՔՀ գոր ծիչ նե րի հե տ.
մար դու հիմն ա րար ի րա վու նք ներ/ դա տա րան, գեն դե րային 
հա վա սա րու թյու ն/ կա նա նց/ԼԳԲ ՏԻՔ ի րա վու նք ներ և բնա-
պահ պա նա կան ակ տի վի զմ։ Թե մա տիկ վեր լու ծու թյան ար-
դյու ն քու մ ա ռա նձ նաց րել ենք մի շա րք ընդ գծ ված թե մա ներ, 
ո րո նք ստո րև կքն նար կե նք։ Տե քս տու մ բո լոր մեջ բե րու մն ե րն 
այս ֆո կու ս-խմ բային քն նար կու մն ե րից են, և դրա նք հն չեց-
նող մաս նա կից նե րի ո լոր տը/տ վյալ նե րը ներ կայաց ված չեն, 
քա նի որ հա ճախ է ին շեշ տադ րու մն ե րի և ան գամ ձևա կեր-
պու մն ե րի է ա կան հա մը նկ նու մն ե րը ՔՀ տար բեր ներ կայա-
ցու ցիչ նե րի մո տ։ 

 Բո լոր հույ զե րի հան րա գու մա րը. հույս, հու սա հա տու թյու ն 
և սպա սու մ

 Հու զա կան լից քի ա ռու մով հե ղա փո խու թյու նը, կար ծես թե, 
սն վել է և՛ հույ սից, և՛ հու սա հա տու թյու նի ց՝ չնայած ո մա նք` 
որ պես շա րժ մա նը սե փա կան մաս նակ ցու թյան մղող ուժ, 
ա ռա վե լա պես ընդ գծու մ են ա ռա ջի նը, մյու ս նե րը՝ երկ րոր դը։ 
Հա վա նա կան է, որ ո՛չ ա ղոտ հույ սը՝ ընդ հա նու ր հու սալքու-
թյան ֆո նին, և ո՛չ էլ վե րջ նա կան հու սա հա տու թյու նը, այլ 

այդ եր կու ՝ հա կոտ նյա թվա ցող հո գե վի ճակ նե րի մի ա ժա-
մա նա կյա և ան գա մ՝ սի ներ գիկ ներ կայու թյու նն էր շատ քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր ծիչ նե րի (և նաև հան-
րու թյան) շր ջա նու մ, որ դար ձավ դր դող ուժ։ Հար ցազ րույ ցի 
շատ մաս նա կից ներ նշու մ են խա ռը՝ եր կու ապ րու մն ե րն էլ 
պա րու նա կող ըն կա լու մն ե րի մա սի ն։ Հու սալ քու թյան դր դող 
նե րու ժը կապ ված էր այն հան գա ման քի հետ, որ ա ռա ջա-
ցել էր ար դեն վե րջ նագ ծին հա սած լի նե լու ըն կա լու մ, որ տեղ 
կորց նե լու բան չու նե նա լու գի տակ ցու մը բե րու մ էր վեր ջին 
ճի գով և բո լոր ու ժե րով ռե ժի մի դեմ պայ քա րե լու ի մաս տա-
վոր մա նը։ Այս պի սով` ա նե լա նե լի ու թյան «այլ կե րպ չի լի նի»-ն 
դու րս ե կավ դա տա պա րտ վա ծու թյան մա սին պա սիվ դա տո-
ղու թյան ու ղեծ րի ց՝ վե րաձ ևա կե րպ վե լով «այս պես նույն պես 
չի լի նի» ակ տիվ դիր քո րոշ մա ն։ Մի այն քա ղա քա կան օպ տի-
միզ մը (ե թե ան գամ պահ պան վել էր փոք րա թիվ գոր ծիչ նե-
րի շր ջա նու մ) կամ մի այն պե սի միզ մը բա վա րար չէ ին լի նի 
հե ղա փո խա կան ա լի քի այդ պի սի մա սշ տաբ բե րե լու հա մար, 
և դրա մա սին են վկայու մ նա խո րդ բո ղո քի շար ժու մն ե րը, 
ո րո նք թեք ված են ե ղել մի այն մեկ կամ մյու ս նժա րի ն։ 

Ի հա վե լու մն, շա տե րը կի սու մ է ին ինչ-որ ակն կա լու մի զգա-
ցու մ, որ ինչ-որ բան «այս ան գամ ու րիշ է» (նա խո րդ շար-
ժու մն ե րի հա մե մատ), ինչ-որ ա վե լի մեծ բա նի զգա ցու մ, 
ո րը վե րա զան ցու մ էր սո ցի ա լա կան սահ ման նե րն ու դր դու մ 
մաս կազ մել հա մը նդ հա նու ր պրո ցե սի կամ առն վա զն ինչ-որ 
բան, որ պա հան ջու մ էր գոր ծե լու հրա տա պու թյու ն՝ վե րա-
պա հու մն եր թույլ չտա լո վ։ Ու շագ րավ է նաև, որ մի կող մից 
վե րա պատ մու մն ե րից տպա վո րու թյու ն է, որ հե ղա փո խա-
կան նե րգ րավ վա ծու թյու նը ինք նան պա տակ  գոր ծո ղու թյուն 
էր (« մե նք պե տք է պայ քա րե նք՝ ան կախ ա մեն ին չից»-ը կա-
րե լի է հա մա րել շա տե րի աշ խա տան քային կար գա խո սը), 
մյու ս կող մի ց՝ մաս նակ ցու թյան պատ մու թյու ն նե րու մ նըշ-
մար վու մ է ար տա հայտ ված ին տեն ցի ո նա լու թյու ն շա րժ ման 
բո լոր փու լե րու մ, և այդ ին տեն ցի ո նա լու թյու նն ուղղ ված էր 
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վար չա կար գի վե րար տադ րու թյու նը կա սեց նե լու ն՝ որ պես 
այդ պի սին ան զի ջու մային պահ հան դի սա նա լո վ։  

 Հե ղա փո խու թյա նը մաս նակ ցու թյու նն ա նե լա նե լի ու թյան 
զգա ցու մից էր. կամ հի մա ես մաս նակ ցու մ, ու ինչ լի նու մ է՝ 
լի նի, կամ թող նու մ ես, որ « սեր ժը» վե րար տա դր վի: 

 Չես կա րող չմաս նակ ցե լ. վա խե նու մ ես պրո ցես նե րից դու րս 
մնալ: 

 Մյու ս կող մից էլ՝ ին տու ի տիվ զգու մ ես, որ հա սու նա ցող ինչ-
որ բան կա, փո փո խու թյան սպա սու մ կա: Ակն թա րթ էր, որ 
հա սու նա ցել էր, և կա րող է տար բեր կող մե րի հան րույթ նե րը 
գային ու մի ա ձու լ վե ին, ու սկս վեր ինչ-որ պրո ցե ս… 

 Գոր ծըն թա ցը հու զա կա նո րեն խթա նող էր։ Առ հա սա րակ, 
հու զա կա նու թյու նը հե ղա փո խու թյան կար ևոր չա փու մ էր. 
սերը, կապ վա ծու թյու նը և ոգ ևո րու թյու նը ոչ մի այն հայ տա-
րար ված սկզ բու նք ներ կամ ար տա բեր ված բա ռեր է ին, այլև 
շա տե րի կող մից ապր ված հո գե վի ճակ ներ, ո րոն ցով կիս-
վում է ին նաև հար ցազ րույ ցի մաս նա կից նե րը։ 

Տ րա մադ րու թյու ն նե րի և դրա նց դե րի ա ռու մով ա ռա ջի-
կա մար տահ րա վեր նե րից մե կն այն է, որ քա ղա քա կան 
օպ տի միզ մը, որն այդ քան ան հրա ժե շտ է ՔՀ գոր ծիչ նե րի՝ 
պե տու թյան, ինչ պես նաև հան րու թյան հետ աշ խա տան քի 
շա րու նա կա կա նու թյան հա մար, կա րող է ա ղո տա նալ նոր 
քա ղա քա կան կազ մա վոր ման մեջ, ո րու մ տեղ են գտել ՔՀ 
տե սան կյու նից մի շա րք « կո մպ րո մի սային» նշա նա կու մն ե ր։ 
Բա ցի այդ` հու զա կան աս պեկ տը ար ժա նի կլի նի ու շադ րու-
թյան նաև պե տու թյու ն-հան րու թյու ն հա րա բե րու թյու ն նե րի 
հետ հե ղա փո խա կան փու լու մ։ Այն կար ևոր կմն ա քա ղա քա-
ցու ՝ քա ղա քա կան նե րգ րավ վա ծու թյան նույն մա կար դա կը 
պահ պա նե լու, բայց ձևե րը փո փո խե լու կա րի քի տե սան-

կյու նի ց։ Արդյոք տրա մադ րու թյու ն նե րը կշրջ վեն հա կա ռակ 
նշա նով (ինչ պես հա ճախ  տե ղի է ու նե նու մ ոգ ևո րու թյու ն-
նե րից հետո), թե կկա պի տա լաց վե ն՝ ա վե լա նա լով սո լի դա-
րու թյան զգա ցու մին` հա րց է, որն ազ դե ցու թյու ն կու նե նա 
ինչ պես ակ տի վիս տա կան խմ բե րի, այն պես էլ ա վե լի լայն 
հան րու թյան քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյան, դրա նց ձևե րի 
ընտ րու թյան վրա։ 

 Քա ղա քա ցի ու թյու նը՝ որ պես հա վա սա րու թյու ն. հո րի զո
նա կա նու թյու ն, ա պա կե նտ րո նու թյու ն, « տար բե րու թյու ն
նե րի հե տաձ գու մ»

 Փո ղոց նե րի բազ մա մա րդ դառ նա լու ն զու գըն թաց, որ տեղ 
բո ղո քի մաս նա կից ներ է ին սո վո րա կան քա ղա քա ցի ներ 
ա մե նա տար բեր հիմ քե րի ց՝ « փոր ձա ռու» ակ տի վի ստ նե րից 
մի նչև նախ կի նու մ որ ևէ բողոքի չմաս նակ ցած մի ջին տա րի-
քի կա նայք, ընդ հան րու թյու ն նե րը հե տզ հե տե դառ նում է ին 
ա վե լի կար ևոր, իսկ տար բե րու թյու ն նե րն ու ան հա մա ձայ նու-
թյու ն նե րը « հե տա ձգ վու մ» է ին հա նու ն ընդ հա նու ր նպա տա-
կի։ Այս հա մա տե քս տու մ միև նույն քա ղա քա ցի ու թյու ն ու նե-
նա լը դառ նու մ էր ֆու նկ ցի ո նալ մի ա վո րող մե նք-ինք նու թյու ն 
տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րի հա մար, ո րո նք այլ ի րա վի-
ճա կու մ ան գամ մի մյա նց հա կա դր վող ու չհան դու ր ժող են։ 
Բա ցի այդ` հե ղա փո խա կան տա րած քը նաև ըն կեր նե րին, 
հա մա խոհ նե րին, ծա նոթ նե րին հան դի պե լու ու նրա նց հետ 
մտեր մու թյան ընդ գծ ված զգա ցու մ ապ րե լու վայր էր։ Գոր-
ծըն թա ցը բնու թա գր վու մ էր որ պես « հե տա քր քիր», « հու զա-
կան», « ծա նոթ ներ տես նե լու» հնա րա վո րու թյու ն տվո ղ։ Այս-
պի սով` հե ղա փո խա կան տա րա ծը խի ստ մա րդ կայ նաց ված 
և « հա վա սա րեց ված» էր՝ թե՛ ծա նոթ նե րի մի ջև մի ջա նձ նային 
շփու մն ե րի, թե՛ ան ծա նոթ նե րի հետ կր ճատ ված սո ցի ա լա-
կան դիս տան ցի այի զգա ցու մի և ընդ հա նու ր սպա սու մն ե րի՝ 
« նույն բա նն ու զե լու» ա ռու մն ե րո վ։ 
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 Նույ նու թյու ն նե րն ու ընդ հան րու թյու ն նե րն ա վե լի կար ևոր 
է ին, քան տար բե րու թյու ն նե րը: Ի հար կե, տար բե րու թյու ն-
ներն էլ է ին եր ևու մ, բայց հան դու ր ժո ղա կա նու թյու ն էր՝ հա-
նու ն նրա, որ Սեր ժը չլի նի: 

(...) Հա զար ու մի բան կու զե նայիր ա սե իր, բայց գի տես, որ 
նպա տա կն այդ պա հին նույնն է…: 

 Մաս նակ ցու մ ես, ո րով հե տև տես նու մ ես, որ դպ րո ցա կան-
նե րն են մաս նակ ցու մ, ու սա նող նե րը, չկան կո նկ րետ խա-
ղա ցող ներ, դի տո րդ ներ, ար ձա նագ րող ներ, չկան կո նկ րետ 
տա րա ծք նե ր՝ ի տար բե րու թյու ն մյու ս՝ մի նչ այդ տե ղի ու նե-
ցած շար ժու մն ե րի: 

 Հար ցազ րույց նե րի մաս նա կից նե րը նշու մ է ին քա ղա քա ցի-
ու թյան՝ որ պես նե րգ րավ ման ա ռաջ նային հիմ քի և հա վա-
սա րու թյան ու նի վեր սալ չա փա նի շի մա սին, որ կի սու մ է ին 
գործըն թա ցի բո լոր մաս նա կից նե րը՝ դպ րո ցա կան նե րից 
մինչև ՄԻ ակ տի վի ստ նե ր։ Ի հա վե լու մն, այլ՝ մաս նա գի տա-
կան կար գա վի ճակ ու նե նա լը (օ րի նա կ՝ լրագ րող կամ ՄԻ 
պա շտ պան լի նե լը) այս դեպ քու մ ոչ թե մի կո ղմ էր դր վու մ՝ 
« կա ՛մ քա ղա քա ցի/ակ տի վի ստ, կա ՛մ պրո ֆե սի ո նալ պար տա-
կա նու թյու ն կա տա րող» եր կը նտ րան քի տրա մա բա նու թյամբ, 
այլ օգ տա գո րծ վու մ էր դե րային փո խա րկ մա մբ՝ լրա ցու ցիչ 
ճկու նու թյու ն հա ղոր դե լով ներ գավ մա նը և դրա շա րու նա կա-
կա նու թյա նը նպաս տե լո վ։ 

 Մաս նակ ցու մ ես ա ռա ջին հեր թին որ պես քա ղա քա ցի։ Պետք 
է՝ ըն թաց քու մ հան դես ես գա լիս որ պես ի րա վա պա շտ պան. 
հան դես ես գա լիս տե սախ ցի կի ա ռաջ և տե սախ ցի կից այն 
կո ղմ: 

Հար գան քի զգա ցո ղու թյու նը սե փա կան ան ձի, սե փա կան 
երկ րի, քա ղա քա ցի նե րի նկատ մա մբ ի րա կա նու մ ա հա վոր 
կար ևոր էր:

 Մեն քի զգա ցու մն էր, չկար լի դե րային վի ճա կը, ի հար կե 
հարց է ա ռա ջա նու մ, թե ինչ պես այդ հո րի զո նա կա նը նո րից 
վե րած վեց ուղ ղա հայա ցի:

 

Հետ հե ղա փո խա կան մար տահ րա վե րն այս տեղ այն է, որ 
նկա րա գր ված « ֆու նկ ցի ո նալ սո լի դա րու թյու նը» դեռ պե տք 
է վե րամ տած վի՝ ձև ու բո վան դա կու թյու ն ձե ռք բե րե լու հա-
մա ր՝ դրա ինք նըս տին քյան հաս կա նա լի ձևից դե պի հետ հե-
ղա փո խա կան սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան հա րա բե րու-
թյուն ներ ան ցու մ կա տա րե լիս, ո րո նք կր կին լի են բնո րոշ 
տար բե րու թյու ն նե րո վ։ Թե ինչ պես ՔՀԿ-նե րը, բայց նաև 
իշ խա նու թյուն նե րը կխո սեն ու կգոր ծե ն՝ աշ խա տեց նե լու 
հա մար սո լի դա րու թյան այս զգա ցու մը ընտ րու թյու ն նե րից 
հետո, տե ղին հա րց է ա ռա ջի կա փու լի հա մա ր։ Աս վա ծի հետ 
առնչ վող հա րց է նաև այն, թե ինչ պես պահ պա նել հո րի զո-
նա կա նու թյան փխ րու ն ձե ռք բե րու մը, որ ո մա նց կար ծի քով 
նո րից կա րող է հետ վե րած վել ուղ ղա հայա ցու թյա ն՝ վեր ջի-
նիս ինս տի տու ցի ո նալ և ա վան դույ թային ու ժո վ։ 

 Քա ղա քա ցի նե րի գոր ծոր դու թյու նը՝ որ պես կար ևոր, բայց 
ոչ բա վա րար ձե ռք բե րու մ 

Զո րե ղա ցած քա ղա քա ցին հար ցազ րույ ցի մաս նակ ցած ակ-
տի վի ստ նե րի և ՄԻ պա շտ պան նե րի մեծ մա սի ու շադ րու-
թյան կե նտ րո նու մ է։ Այս կամ այն ձևա կե րպ մա մբ՝ ՔՀ ներ-
կայա ցու ցիչ նե րը հա վատ է ին հայտ նու մ, որ նոր իշ խա նու-
թյու ն նե րն ար դեն գո րծ են ու նե նա լու և հաշ վե տու են լի նե լու 
ա վե լի զո րե ղա ցած և ձայն ու նե ցող քա ղա քա ցի ու թյան հետ, 
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քան նախ կի նու մ էր։ Մեծ մա սի մոտ առ կա է հա մոզ մու նք, որ 
տե ղի է ու նե ցել ներ քին, ի րա կան սո ցի ա լա կան փո փո խու-
թյու ն, ո րը « հաշ վա րկ վու մ է ապ րի լի 23-ից»։ Թեև առջ ևու մ 
խն դիր ներ են մատ նա նշ վու մ՝ ո մա նց գնա հա տա կան նե րով 
բա վա կա նին մտա հո գիչ, մյու ս նե րի հա մա ր՝ մի ան գա մայն 
վե րա հս կե լի, ընդ հա նու ր դա տո ղու թյու նն այն է, որ տե ղի 
ու նե ցած սո ցի ա լա կան փո փո խու թյան առն վա զն մի մա սը, 
ինչ պես տի րոջ զգա ցու մն է, ան շր ջե լի Է։ 

Ար դեն ով էլ գա, պի տի հաշ վի նս տի մեզ հետ, ու էլ հետ 
հաշ վա րկ չկա: Ար դեն ա մեն ինչ հաշ վա րկ վու մ է ապ րի լի 23-
ից սկ սա ծ… 

(…) Մար դիկ ար դեն մի նչև վե րջ գնա ցող են: Ար դեն ձևա-
վոր վու մ է պա հան ջա տեր, ինք նա գի տա կից քա ղա քա ցի: Սա 
հե ղա փո խու թյան ա մե նա մեծ ձե ռք բե րու մն ե րից մե կն է:  

 Մար տահ րա վեր ներ առջ ևու մ. այս նույն հար ցու մ հա րկ է 
հաշ վի առ նել նաև հն չած հո ռե տե սա կան գնա հա տու մն ե րը, 
ո րո նց հա մա ձայն այդ ձե ռք բե րու մն ե րը շր ջե լի են ու կա րող 
են ձեռ քից սայ թա քել, ե թե քա ղա քա կան և սո ցի ա լա կան 
հա րա բե րու թյու ն նե րու մ դե ռևս գե րիշ խող հայրիշխանական 
պա տե րն նե րը չա ռե րես վեն ու չհար ցա դր վե ն։ Բա ցի այդ, 
հարկ է մտ քու մ ու նե նալ, որ քա ղա քա ցի նե րը զո րե ղա ցան 
(հե ղա) փո փո խու թյան լայ նա մա սշ տաբ, ոչ սո վո րա կան գոր-
ծըն թա ցին սե փա կան գոր ծո ղու թյու ն նե րով մաս նակ ցու-
թյամբ, ո րո նք ու նե նու մ է ին տե սա նե լի և կո լեկ տիվ ազ դե ցու-
թյու ն։ Այժմ՝ հետ հե ղա փո խա կան փու լու մ, դե ռևս պա րզ չէ, 
թե ո րո նք կլի նեն այն տա րա ծք նե րն ու գոր ծո ղու թյու ն նե րը, 
ո րո նք մա րդ կա նց նե րգ րավ ված կպա հեն որ պես քա ղա քա-
ցի նե րի՝ ի րե նց ա ռօ րյայով ապ րե լիս ու աշ խա տե լի ս։ 

Չ նե րգ րավ վե լը՝ գոր ծոր դու թյան այլ ձև. պահ պա նե լով 
ե ռան դը նո րա զա տա կա նու թյան դեմ սպաս վող առ ավել 
ծա նր պայ քա րու մ

 Կան դեպ քեր, երբ հե ղա փո խա կան գոր ծո ղու թյու ն նե րու մ 
չներ գավ վե լը՝ ար մա տա կան քն նա դա տա կան դիր քա վոր-
մա մբ, կա րող է հա մար վել հա վա սա րա պես մաս նակ ցայի ն։ 
Հե ղա փո խու թյան ըն թաց քու մ կի րառ վող շա րժ ման պրակ-
տի կա նե րը զգա լի ո րեն ա վե լաց նու մ է ին ինք նա տի պու թյան, 
ոգ ևոր վա ծու թյան և ու ժի զգա ցու մն ե րը լայն հան րու թյան 
շր ջա նու մ։ Գոր ծըն թա ցը օր գա նա կան հա մա րե լը կար ևոր, 
լայ նո րեն տա րած ված փոր ձա ռու թյու ն էր՝ հաշ վի առ նե լով 
հան դե րձ, որ այդ պրակ տի կա նե րից շա տե րն ի րա կա նու մ 
հայտ նի, նախ կի նու մ գոր ծած ված և ու սու ցա նե լի մե թո դա-
բա նու թյան շր ջա նակ նե րու մ են։ Ու թեև դա որ պես այդ պի-
սին խն դիր չէ, և առ կա մի ջազ գային փոր ձը օր գա նա կան 
կեր պով տե ղա կան գոր ծըն թաց նե րու մ ներ կա ռու ցե լու կա-
րո ղու թյու նը նույ նի սկ ար ժա նիք կա րե լի է հա մա րել, այ դու-
հան դե րձ խն դի րն այն է, որ հետ հե ղա փո խա կան ի րա կա-
նու թյու նն ար դեն կա րող է չար տա ցո լել նույն քան ժո ղո վըր-
դա կան ցան կու թյու ն ներ և նույն քան ներ քին օ րա կա րգ։ Այս 
հա մա տե քս տու մ զու գա հեռ ներ են ան ցկաց վու մ վրա ցա կան 
օ րի նա կի հետ, որ տեղ Վար դե րի հե ղա փո խու թյու նից հե տո 
ռե ժի մի փո փո խու թյա նը հետ ևեց նո րա զա տա կան քա ղա-
քա կա նու թյու ն նե րի ար մա տա վո րու մը։ Ո մա նք նման դա տո-
ղու թյու ն նե րը հն չեց նու մ է ին որ պես ի րա կան հա վա նա կա-
նու թյու ն ու նե ցող կան խա տե սու մն եր, մի նչ դեռ մյու ս նե րը՝ 
ա ռա վե լա պես որ պես սթա փեց նող հի շե ցու մ մի հնա րա վոր 
տար բե րա կի, ո րը պե տք է թույլ չտալ սե փա կան հետ ևո ղա-
կա նու թյա մբ։ 
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Կա նաև մյու ս կող մը, երբ չես մաս նակ ցու մ։  (…) Չես կա րո-
ղա նու մ մաս նակ ցել, ո րով հե տև հե ղա փո խա կան գոր ծո ղու - 
թյու ն նե րն ակն հայտ է ին սկզ բից (…) պա հու մ ես է ներ գի ադ, 
որ պես զի պայ քա րես ռե ժի մի փո փո խու թյու նից հե տո: 

Ես զգու մ է ի, որ մե նք հնա րա վոր է՝ հայտն վե նք Վրաս տա նի 
պես մի դրու թյան մեջ, երբ իս կա պես ժո ղո վր դա կան աշ խա-
տան քի, ժո ղո վր դի գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով տե ղի է ու նե-
նու մ վար չա կար գի փո փո խու թյու ն, բայց բո վան դա կու թյան 
ի մաս տով տե ղի է ու նե նու մ շատ ա վե լի նորազատական 
կար գե րի հաս տա տու մ։ 

Ա վե լի ու ժեղ ՔՀ ու նե նա լու տե սա կե տից մար տահ րա վեր է 
այն, թե արդյոք այս ար մա տա կան ձայ նե րն ու վի ճար կու մ-
նե րը ևս կգտ նեն ի րե նց ար տա հայտ ման տա րա ծք նե րը և 
կլս վեն նոր կա ռա վա րու թյան կող մի ց։ 

Չ հաղ թա հար ված հայրիշխանություն
Քն նա դա տու թյան ռա դի կալ կող մու մ գտն վող հիմն ա կա նու մ 
ֆե մի նիս տա կան տե սա կետ նե րը հե ղա փո խու թյու նը խնդ-
րա կա նաց նու մ են նաև իր «չ լու ծ ված» հայրիշխանության 
հա մա ր։ Մի նչ դեռ հա րա բե րու թյու ն նե րի՝ հե ղա փո խու թյան 
օ րե րին ծա գած և ծա վալ ված նոր ձևե րը, ինչ պես օ րի նա կ՝ 
փո ղոց նե րու մ ան ծա նոթ մա րդ կա նց մի ջև ջեր մու թյու նը, իս-
կա կան սո լի դա րու թյան և հա վա սա րու թյան զգա ցու մը ըն-
դու ն վու մ են, սա կայն քա ղա քա կան ո լոր տու մ գե րա կայող 
հայրիշխանական ար ժեք նե րի փո փո խու թյու ն դրա նց հետ-
ևու մ չեն տես նու մ, ին չը քն նա դա տող նե րին ան գամ դր դում 
է տե ղի ու նե ցա ծը հե ղա փո խու թյու ն ան վա նել վե րա պա-
հումո վ։

 Տես նու մ ես փո ղո ցու մ ձևա վոր վող հե տա քր քիր պրակ տի-
կա ներ, որ ան ծա նոթ մար դիկ ի րար հետ մտե րիմ է ին, և մի 
տե սակ ժո ղո վր դա վա րա կան հա մե րաշ խու թյու նը հե նց ժո-
ղո վր դա կան էր։ Եվ ցա վու մ ես, որ հի մա այդ հա մե րաշ խու-
թյու ն բա ռն այդ ձևով նեն գա փոխ վել է։ Բայց այդ պրակ տի-
կա նե րը, ե թե չեն դառ նու մ քա ղա քա կան ար ժեք ներ, կոր-
չու մ են։ Հետ ևա բար հե ղա փո խու թյու նը հե ղա փո խու թյու ն 
չէր, ո րով հե տև ար ժեք նե ր՝ հայրիշխանական ար ժեք ներ չեն 
փոխ վել: 

 
Ը նդ հա նու ր առ մա մբ, չնայած հե ղա փո խու թյա նը կա նա նց 
նշա նա կա լի և ան գա մ՝ ստեղ ծա րար մաս նակ ցու թյա նը՝ ակ-
տի վի ստ նե րի մի մա սը որ պես մտա հո գու թյու ն և սպաս վող 
մար տահ րա վեր կի սու մ են հայրիշխանությունը և կա նա ցի 
ձայ նե րի պա կա սը նոր քա ղա քա կան աս պա րե զում՝ դի տար-
կե լով դա որ պես պո տեն ցի ալ սահ մա նա փա կող գոր ծոն 
գեն դե րային-զ գայու ն և այլ լու սա նց քային թե մա նե րն օ րա-
կա րգ բե րե լու հե ռան կա րի հա մա ր։ Մեկ այլ հա րց է այն, թե 
արդյոք նոր ա ռա ջա ցած հա րա բե րու թյան ձևե րն ու պրակ-
տի կա նե րը կպահ պան վեն ինս տի տու ցի ո նա լաց ման գոր-
ծըն թա ցու մ՝ հաշ վի առ նե լով, որ դրա նք պի տի « շեր տա դըր-
վեն» գոր ծող ինս տի տու տ նե րի վրա, որ տեղ դե ռևս քիչ չեն 
ա վագ սե րն դի և նա խո րդ ռե ժի մից պաշ տո նա վա րող գոր-
ծիչ ներ, աշ խա տան քային ա վան դույթ նե ր։ 

Ի նս տի տու ցի ո նա լա ցու մ՝ վս տա հու թյան ցան ցե րի 
փո խա րեն 
Վս տա հու թյան ցան ցե րի մա սին շա տե րը նշու մ են որ պես 
կար ևոր, սա կայն վտան գա վոր ռե սու րս և որ պես ըն դա մե-
նը ժա մա նա կա վոր լու ծու մ՝ հիմն ա կա նու մ մի նչև ընտ րու-
թյու ն նե րը (ո րո նք զե կույցն ա վար տե լու ժա մա նակ ար դեն 
կայա ցել է ին)։ ՄԻ ակ տի վի ստ նե րը/ՔՀԿ-նե րը նոր կա ռա-
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վա րու թյան մար մին նե րի հետ հիմն ա կա նու մ առնչ վու մ են 
այդ վս տա հու թյան ցան ցե րով, այդ թվու մ՝ ան ձնա կան կա-
պե րո վ։ Մի նչ դեռ կար ճա ժամ կետ ա ռու մով սա ար դյու նա-
վետ է, հա րց վող նե րը լավ է ին գի տակ ցու մ, որ կա րիք կլի նի 
նոր ի րա վի ճա կու մ հե տզ հե տե հրա ժար վել այս պրակ տի-
կայից, ու եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րու մ ըն դա ռաջ գնալ 
հա րա բե րու թյու ն նե րի ինս տի տու ցի ո նա լաց մա նը։ Վեր ջի նս 
են թադ րու մ է վճ ռա կա նու թյու ն և շա րու նա կա կան ինք նա-
վեր լու ծու թյու ն, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քու մ ըն կե րու թյան 
ի ներ ցի ան և ա ռա ջա ցող ա ռան ձին խն դիր նե րը լու ծե լու հեշ-
տու թյու նը կա րող են հաղ թե լ։ Բա ցի այդ` ըն կե րա կան հա-
րա բե րու թյուն նե րը կա րող են կոտ րել ան հրա ժե շտ բաց և 
սու ր քննա դա տու թյու նը «ի հար կե, հաս կա նու մ ենք» նա խա-
բա նով սկս վող մեղ մա սա ցու թյու ն նե րո վ։ Դա նախ կին ակ-
տի վի ստ, այժմ կա ռա վա րու թյան ան դամ ըն կեր նե րին կա-
րող է հե տզհե տե դա րձ նել ա վե լի (ինք նա) պա շտ պա նո ղա-
կան և փակ ի րա պես տար բեր վող տե սա կետ նե րի հան դե պ։
 
Հի մա մեր ֆու նկ ցի ան այն է, որ պե տք է ո րո շե նք, որ չպե տք 
է օգ տա գոր ծե նք որ ևէ ան ձնա կան կապ: Հատ կա պես, ե թե 
ինս տի տու ցի ո նալ ինչ-որ բա ներ ենք ա նու մ: Ե թե մար դու 
կյա նք է՝ ու րիշ բան: Ինձ թվու մ է՝ նա խո րդ իշ խա նու թյան 
փտա ծու թյու նը սկս վեց հե նց դրա նից: 

Քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի կամ ծրագ րային ա ռու մով հի մա 
շատ դժ վար է ինչ-որ բան ա ռաջ բր դել, էդ մա կար դա կով 
ան հնար է, բայց մե նք նկա տել ենք, որ կո նկ րետ քեյ սե-
րի մա կար դա կով կա րո ղա նու մ ենք ազ դե ցու թյու ն ու նե նալ 
դրա նց ըն թաց քի վրա, ո րով հե տև ըն կեր ներ ու նե նք կա ռա-
վա րու թյու նու մ։ 

 Հի մա հնա րա վոր է նրա նց ան ձնա պես դի մել և խն դիր ներ 
լու ծե լ։ Բայց սրա նից պե տք է ար դեն խու սա փե լ։ Մե նք ու նե-
նք հա րա բե րու թյու ն նե րն ինս տի տու ցի ո նա լաց նե լու հա րց։ 

 Նոր քա ղա քա կան հյու ս ված քը՝ «խ նամ քով վար վե ցո ղու
թյան» են թա կա

 Հե ղա փո խու թյա նն ան մի ջա պես հա ջոր դող շր ջա նը բնո րոշ-
վու մ է ՔՀ խմ բե րի՝ կա ռա վա րու թյան հետ գո րծ ու նե նա լիս 
դրս ևոր վող նկա տե լի հա վա սա րա կշռ մա մբ, ծան րու թե թև 
ա նե լով և զգու շա վո րու թյա մբ։ Այս պի սի « ժա մա նա կա վոր» 
խնայող մո տե ցու մը եր կու հիմն ա կան նկա տա ռու մն ե րից է 
բխու մ։ Նախ, այն « նոր ծն ված, խո ցե լի մար մի նը» (հարց-
ված ՄԻ պա շտ պան նե րից մե կի ձևա կե րպ մա մբ), ո րին 
կյանք է տր վել հա մա տեղ ջան քով, դեռ ժա մա նակ է պա-
հան ջու մ՝ ամ րա նա լու և « հա կա հե ղա փո խու թյան» հան դեպ 
դի մադ րո ղա կա նու թյու ն ձևա վո րե լու հա մա ր։ Հա մար վու մ 
է, որ չչա փա վոր ված, ռե ակ տիվ քն նա դա տու թյու նը, ո րը 
տեղ ու ներ և հնա րա վոր է՝ ար դա րաց ված էր (« գո նե մի բան 
ստա նա լու» տրա մա բա նու թյա մբ) նախ կին ռե ժի մի հետ հա-
րա բե րու թյուն նե րի դեպ քու մ, այժմ վա սա բեր կա րող է լի-
նել, այդ թվու մ՝ մե դի ա մա նի պու լաց ման հա վա նա կան նյութ 
դառ նա լու պատ ճա ռո վ։ Աս վա ծի հետ կապ ված է մեկ այլ 
մտա վա խու թյու ն, որ սու ր քն նա դա տու թյու նը կա րող է նոր 
թի մին դր դել «ի նք նա պա շտ պա նա կան» հա կազ դու մն ե րի և 
կոշ տաց նել նրա նց դիր քը։ Այս պի սի լա րու մն ան ցան կա լի է 
այս փխ րու ն փու լու մ մար դու ի րա վու նք նե րի զգայու ն թե մա-
ներ ա ռաջ տա նե լու հնա րա վո րու թյու ն բա ցե լու տե սան կյու-
նի ց։ Բա նն այն է, որ ՔՀ հետ ան հար մա րու թյու ն ներ զգա լո վ՝ 
նոր իշ խա նու թյու նը կա րող է հե տզ հե տե ա վե լի շատ հեն վել 
իր հիմն ա կան ռե սու ր սի՝ հան րային մե ծա մաս նու թյան վրա, 
ո րը ցա ծր ըն կա լու նա կու թյու ն և ըն դու նու մ ու նի ՄԻ մի շա րք 
թե մա նե րի, այդ թվու մ՝ գեն դե րային հար ցե րի և բնա պահ-
պա նա կան մտա հո գու թյու ն նե րի հան դե պ։ 
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Ի հար կե մե նք շատ խնայու մ ենք էս կա ռա վա րու թյա նը, 
կար ծես էն փխ րու ն մար մի նը, որ մի ա սին ձևա վո րել ենք, 
դե ռևս չի կայու նա ցել, որ ի մա նա նք` ինչն ենք քն նա դա տու մ 
կամ ինչն ենք պա շտ պա նու մ: էն պի սի հա րց չտաս, որ իր 
ինք նու թյու նը վի րա վոր վի, էն պի սի բան չա նես, որ պատ կե-
րա ցու մն ե րի մեջ բե կու մ մտց նես, հե տո ա վե լի կո շտ դիր քա-
վո րու մ ու նե նա: 

 Մար դու ի րա վու նք նե րի գի տակ ցու թյու ն և բազ մա զա նու թյան 
պատ կե րա ցու մ ու նե ցող մար դիկ իս կա պես Հայաս տա նու մ 
քիչ են: (…) Մտա վա խու թյու ն կա, որ իշ խա նու թյու նը, լի նե-
լով ոչ այն քան ա մու ր, կո ղմն ո րոշ վե լու է մե ծա մաս նու թյան 
վրա, հա մե նայն դե պս՝ մար դու ի րա վու նք նե րի հան դեպ ոչ 
զգայու ն մե ծա մաս նու թյան վրա:  

Այս պի սով` ՔՀ շր ջա նու մ բա վա կա նին գի տա կց ված ու վեր-
լու ծ ված հետ-հե ղա փո խա կան մար տահ րա վեր նե րից մե կն 
այն է, որ զգու շա վո րու թյան և վտան գա վոր գե րխ նամ քի 
մի ջև սահ մա նը բա րակ է, և որ թե՛ քա ղա քա ցի ա կան հա-
սա րա կու թյա նը, թե՛  քա ղա քա կան իշ խա նու թյա նը լճա ցու մ 
է սպառ նու մ, ե թե շու տով չվե րսկս վի լի ար ժեք ու լի ա ծա-
վալ քն նա դա տու թյու նը։ Վեր ջի նիս նոր ձևեր և հար թակ ներ 
մտա ծե լն, ան շու շտ, իր հեր թին ա ռա ջադ րա նք է։  

«Առ կախ ված նորազատականությունը» և բնա պահ պա
նա կան խն դիր նե րը՝ որ պես ա ռաջ նա գիծ 

Հա վա սա րա կշռ ման վե րո հի շյալ խա ղը հատ կա պես նր բին է 
բնա պահ պա նա կան խն դիր նե րի ո լոր տու մ և ա ռա նձ նա պե ս՝ 
Ա մու լ սա րի4 ոս կու հան քի դեպ քու մ, ո րու մ պայ քա րող նե րի՝ 

4. Ամուլսարը Հայաստանի հարավային և կենտրոնական հատվածները 
մատակարարող ջրահավաք ավազանի հանգույցներից է, որը թունելով կապված 

կա ռա վա րու թյան հետ ան տա գո նիզ մի և ու ղիղ առ ճա կատ-
ման նախ կին ձևե րը փո խա րին վել են բա նակ ցու թյան ո րո շա-
կի տար րե րով և բո ղո քի պա կաս կո շտ ձևե րո վ՝ նաև նկա տի 
ու նե նա լով գոր ծու մ մի ջազ գային կա պի տա լի առ կայու թյան 
խնդ րա կան կող մը։ Մյու ս կող մից, մտա վա խու թյու ն ներ կան, 
որ այս համ բե րա տար գոր ծակ ցային մո տե ցու մը ըսկ սում է 
թյու ր  մեկ նա բան վել ու չա րա շահ վել նոր թի մի կողմի ց։

 Հե ղա փո խու թյու նը գե րա զան ցա պես հի մն ված էր նախ կին 
ռե ժի մից օր ա ռաջ ա զատ վե լու և հա կա ժո ղո վր դա վա րու-
թյու նը կա սեց նե լու հրա տա պու թյան ընդ հա նու ր հա մոզ մուն-
քի վրա, բայց պա տաս խան չու ներ «ի սկ հե տո՞» հար ցի ն։ 
Հե ղա փո խու թյան ան բա վա րար գա ղա փա րա կան հիմ քը այ-
սօր վա հետ հե ղա փո խա կան ի րա վի ճա կու մ դառ նու մ է լու րջ 
բաց թո ղու մ, ո րը հաս ցե ագ րել է պե տք։ Այս հա մա տե քս տու մ 
ձա խա կան ակ տի վի ստ նե րը խնդ րա կա նաց նու մ են Փա շի-
նյա նի հայ տա րա րու թյու նը «ի զմ»-ե րի ժա մա նա կա շր ջա նի 
ա վար տի մա սի ն՝ որ պես վտան գա վոր խու սա փու մ գա ղա-
փա րա բա նա կան դիր քա վո րու մի ց։ Ե թե ան գամ նրա ա սե լի-
քը այլ (հա րա)ն շա նա կու թյու ն ու ներ, միև նույն է՝ ակն հայտ 
է, որ վար չա պե տի շու րջն այ սօր շատ չեն կա ռա վա րու թյան 
կամ ԱԺ ան դամն եր, ո րո նք հս տա կո րեն ար տի կու լաց նու մ 
են ձա խա կան դիր քա վո րու մ (կամ ու նեն նե ո լի բե րալ օ րա-
կար գի և դրա ա ռաջ խա ղաց ման ռիս կե րի քն նա դա տա կան 
ըմբռ նու մ) կամ գո նե հս տակ ար տա հայ տու մ են այլ գա ղա-
փա րա բա նա կան լոյա լու թյու ն, ին չը բա նա վե ճի դա շտ կբա-

է նաև տարածաշրջանի քաղցրահամ ջրի ամենամեծ պաշար Սևանա լճի 
ավազանի  հետ։ «Լիդիան Արմենիա» ընկերության կողմից առաջարկված ոսկու 
բաց հանքում ցիանիտային եղանակով արդյունահանման նախագիծը, ըստ 
բնապահպանների, շրջակա համայնքների բնակիչների և միջազգային անկախ 
փորձագետների՝ իրական բարձր ռիսկեր է պարունակում բնական միջավայրի 
վրա ազդեցության (ջրերի և հողերի աղտոտման) առումով ինչպես շահագործման, 
այնպես էլ՝ դրա դադարումից հետո հարյուրամյակների կտրվածքով։ Այս և այլ 
ռիսկերի պայմաններում «Լիդիան Արմենիայի» իրավանախորդներին հաջողվել 
է ստանալ իրավական անհրաժեշտ լիցենզիաները ՀՀ նախկին կոռումպացված 
իշխանության օրոք՝ առանց հանրային լսումների պատշաճ իրականացման և 
հանրային բողոքը հաշվի առնելու։
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ցե ր։ Այս պի սի դիր քա վո րու մն ու ըմբռ նու մը խի ստ անհրա-
ժե շտ են՝ դի մա կայե լու հա մար այն պի սի ո լորտ նե րում 
նորազատական քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի ազ դե ցու թյա նը, 
ինչ պի սիք են հան քար դյու նա բե րու թյու նը և միջ- կամ անդր-
ա զ գային հե տա քրք րու թյու ն ներ կայաց նող այլ տնտե սու-
թյու ն նե րը։ ՔՀ հա մար մար տահ րա վե րն է այժմ, թե արդյոք 
և ինչ պես հնա րա վոր կլի նի ներ գոր ծել երկ րի տն տե սա-
կան քա ղա քա կա նու թյա նը վե րա բե րող ո րո շու մն ե րի վրա։  

Նույն Ա մու լ սա րի հար ցու մ հի մա մե նք կաշ կա նդ ված ենք, 
ո րով հե տև նա խո րդ կա ռա վա րու թյան ժա մա նակ ե թե այս-
քան ձգձգ վեր, մե նք կա րող է ի նք միջ պե տա կան ճա նա-
պարհ փա կել, լու րջ ցույ ցեր ա նել, իսկ հի մա չե նք ու զու մ նոր 
կա ռա վա րու թյա նը դեմ դու րս գալ, ու զու մ ենք շա նս տա լ։ 
Բայց տես նու մ ենք, որ կա ռա վա րու թյու նն էլ ա ռի թից օգտ-
վու մ է ու ձգձ գու մ։ 

Նի կո լն ինչ –որ ին տու ի տիվ բա ներ ու նի՝ որ պես ուղ ղա կի 
մա րդ կամ լրագ րող, ո րը հե տա քն նող է և «ք թի ծակ» ու նի 
ու կա րող է զգա լ՝ ինչ –որ բա նի հետ ևու մ մար դիկ կշա հեն, 
թե՞ վնաս կս տա նան, բայց իր կա ռա վա րու թյու նու մ շատ են 
մար դիկ, ո րո նք կա՛մ հնից մնա ցած են, կա՛մ է լի ժա մա նա-
կա կից նորազատական ար ժեք նե րի կրո ղն են, այդ թվու մ 
նաև այս պես կոչ ված ՔՀ դաշ տից ե կա ծ։  

Ես գի տակ ցել եմ, որ իշ խա նա փո խու թյու նից հե տո ան ձա մբ 
ինձ ան հրա ժե շտ է մեծ, ահ ռե լի ռե սու րս ան ձնա կան ֆի զի կա-
կան է ներ գի այի և հո գե կան պատ րա ստ վա ծու թյան, ո րով հե-
տև ռե ժի մի փո փո խու թյու նից հե տո նորազատականացման 
դեմ պայ քա րե լու մեծ ան հրա ժեշ տու թյու ն եմ տես նե լու, և 
պիտի ա նեմ դա։ 

Օ րա կա րգ ձևա վո րող և ոչ կա ռա վա րու թյա նը կադ րեր 
մա տա կա րա րող ՔՀ 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա ն՝ քա ղա քա կա նու թյան 

մեջ նե րգ րավ վե լու աս տի ճա նի և ձևի վե րա բե րյալ եր կու 
հիմն ա կան տե սան կյու ն կա։ ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի 
մա սը կա տա րել են քա ղա քա կա նու թյու ն մտ նե լու ոչ դյու րին 
ընտ րու թյու ն՝ կա ռա վա րա կան մար մին նե րու մ աշ խա տան-
քի հրա վիր վե լով կամ ԱԺ ընտ րու թյու ն նե րին որ պես թեկ-
նա ծու ա ռա ջա դր վե լով, և այդ պի սով ակն կա լու մ են ի րա կա-
նաց նել « փո փո խու թյու ն ներ սից»։ Մյու ս նե րն ա վե լի հակ ված 
են կար ծել, որ կա ռա վա րու թյան հետ այժմ պե տք է ա վե լի 
շատ աշ խա տել, ինչն ան պայ մա նո րեն չի նշա նա կու մ հա մա-
գոր ծակ ցել կամ ձու լ վե լ։ Տե ղին է թվու մ այն տե սա կե տը, որ 
այս աշ խա տան քը՝ լի նի գոր ծակ ցու թյան, թե վե րա հս կո ղու-
թյան ձևով, պե տք է տե ղի ու նե նա սե փա կան գի տա կց ված 
դիր քա վոր մա մբ և  հա րա բե րա կան սահ մա նագ ծի վրա, և 
որ օ րա կար գե րի վրա ազ դե լու փոր ձե րը չեն կա րող հան-
գեց վել կա ռա վա րու թյա նը ո լո րտն ի մա ցող կադ րեր մա տա-
կա րե լուն։ Հա րց ված ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րը կի սու մ են այն 
ըմբռնու մը, որ ՔՀԿ-նե րը հե տզ հե տե պե տք է դառ նան օ րա-
կա րգ սահ մա նող ներ ի րե նց հա մա պա տաս խան ո լո րտ նե-
րում՝ ճա րե լով ձևեր հան րային քա ղա քա կա նու թյու նը ձևա-
կեր պե լու ն մաս նակ ցե լու հա մա ր։ 

Ա մեն ՀԿ ին քը պե տք է ձևա վո րի քն նար կու մն եր իր բնո րոշ 
ո լո րտ նե րու մ, որ ա սի` ես ձևա վո րու մ եմ ընդ հա նու ր հան-
րային կար ծի քի հի ման վրա օ րա կա րգ։ Եվ որ պես ՀԿ ես 
էլ հրա պա րա կե լու եմ, ու ղար կե լու եմ կա ռա վա րու թյա նը, 
ա սե լու եմ՝ սա՛ ա րա, ո րով հե տև ինձ հա մար ժո ղո վր դա վա-
րա կան պրո ցե սը մի այն դա է: (…) Մի նչ դեռ նս տել-ս պա սել, 
կամ աշ խա տող մա տա կա րա րել կա ռա վա րու թյա նն ու (…) 
սպա սել, որ հե նց կա ռա վա րու թյու նը մեզ հա մար ա նը նդ-
հատ ո րո շու մն եր պե տք է կայաց նի, շատ սխալ բան է։
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Մե դի ան շատ լավ հար թակ է, որ տեղ կա րե լի է մի ան գա մից 
ցույց տալ [ կա ռա վա րու թյա նը], որ այ սա քն նա դատ վու մ է, 
իսկ սա՝ այս քան հա մա խոհ է ա պա հո վու մ: Մե խա նի զմն ե-
րից մե կը դա է՝ պար բե րա բար հի շեց նե լը, որ երբ օ րա կար-
գու մ նաև այս հա րցն է դնու մ, որ քան մա րդ է պատ րա ստ 
հա մա գոր ծակ ցել:

 

Օ րե նս դի րի և դրա հետ առն չու թյան ու ժե ղա ցու մը՝ որ պես 
ազ դե ցու թյան ան ցու ղի 

Օ րե նս դիր իշ խա նու թյան ու ժե ղա ցու մը և դրա հետ ՔՀ 
առն չու թյան ակ տի վա ցու մը կար ևոր մե խա նի զմ է, որ կապ 
ու նի պե տու թյու ն-ՔՀ վե րաձ ևա վոր վող հա րա բե րու թյու ն նե-
րի հե տ։ ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի մի մա սի մատ նա նշ մա մբ՝ 
Հայաս տա նու մ մար դիկ, այդ թվու մ նաև քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նը, ո րո շա կի ո րեն սո վո րել են չա փա զա նց 
շատ ա պա վի նե լու գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նն ու դրա նից 
ե կող ո րո շու մն ե րին, և նոր քա ղա քա կան դա սա վո րու թյան 
մեջ դա հաղ թա հա րե լու կա րիք կա։ Օ րե նս դիր ո լոր տը կա-
րող է դիտ վել որ պես միջ նոր դա վո րող օ ղակ, ո րի մի ջո ցով 
ՔՀԿ-նե րը ազ դե ցու թյու ն կգոր ծադ րեն քա ղա քա կա նու-
թյուն նե րի վրա, մաս նա վո րա պե ս՝ ԱԺ պատ գա մա վոր նե րի 
հետ ակ տի վո րեն աշ խա տե լու մի ջո ցով հաս նե լով այն պի սի 
օ րի նագ ծե րի ա ռաջ քաշ մա նն ու ըն դու ն մա նը, ո րո նք բխու մ 
են ա ռա ջա դի մա կան ՔՀ տես լա կան նե րի ց։ 

Ու շագ րավ է, որ ՔՀ նե ղա ցող տա րած քի մա սին խո սե-
լը դեռ ար դի ա կան է մնու մ նոր ի րա վի ճա կու մ այն ի մաս-
տով, որ որ պես նոր ի րա վի ճա կու մ ազ դե ցու թյու ն ու նե նա-
լու հիմն ա կան ու ղի շատ ՔՀ գոր ծիչ ներ տես նու մ են ինս-
տի տու ցի ո նալ քա ղա քա կա նու թյու ն մու տք գոր ծե լը։ Ըն թա-
նու մ է ակ տիվ հո սք քա ղա քա ցի ա կան սեկ տո րից դե պի 
ինս տի տու ցի ո նալ քա ղա քա կա նու թյու ն՝ կա ռա վա րու թյու ն, 
ԱԺ կամ ար տա խո րհր դա րա նա կան կու սակ ցու թյու ն ներ, 

ին չը ո մա նց դր դու մ է մտա հոգ վել «ա մայա ցող» ՔՀ դաշ-
տի հա մա ր։ ՔՀ-ում մնա լով հան դե րձ օ րե նս դիր իշ խա նու-
թյան հետ ա ռա վել ին տեն սիվ և ան մի ջա կան աշ խա տան-
քը ՔՀ օ րա կար գե րն ա ռաջ տա նե լու մյու ս կար ևոր ճա-
նա պա րհն է թվու մ, ո րը դեռ նույն քան փոր ձա րկ ված չէ ։ 

 Ա նհ րա ժե շտ է ու ժե ղաց նել օ րե նս դի րի նշա նա կու թյու նը, 
ա վե լաց նել վեր ջի նիս հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան մե խա-
նիզմն ե րը: Աշ խա տե լը պատ գա մա վոր նե րի հետ, ի րե նց 
ցույց տա լը՝ փո փո խու թյու ն նե րից ինչն է կար ևոր, ինչն է ըն-
դու նե լի, ին չը չէ, շատ կար ևոր է: Բայց մե նք փաս տա ցի այդ 
մա սը բաց ենք թող նու մ, ո րով հե տև բո լո րս սո վոր ենք, որ 
ո րո շու մ կայաց նո ղը կա ռա վա րու թյու նն է, ու ինչ բե րի Ազ-
գային ժո ղով, ըն դու ն վու մ է:

Մ տայ նու թյու ն նե րից ան դի ն. դժ վա րու թյու ն նե րը՝ որ պես 
հնա րա վո րու թյու ն ներ 

Վե րը քն նա րկ ված բո լոր դժ վա րու թյու ն նե րի հետ մեկ տե ղ 
ՔՀ փո փոխ վող տա րած քին նայե լու մեկ այլ ձև է ներ կայիս 
ա նո րոշ պա հն օգ տա գոր ծե լը՝ հա րա բե րու թյու ն նե րի նոր 
ձևեր փոր ձար կե լու հա մա ր։ Դրա նց ճի շտ ժա մա նա կն է 
թվու մ։ ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի շր ջա նու մ գի տակ ցու մ և ըն-
դու նու մ են ինք նա վա րու թյան ա վե լի մեծ աս տի ճա նի և ինք-
նա կա տա րե լա գո րծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես նաև 
կա րի քը՝ վե րաձ ևա կեր պե լու ոչ մի այն պե տու թյան, այլև 
դո նոր նե րի և ի հար կե նաև լայն հան րու թյան հետ հա րա-
բե րու թյու ն նե րը։ ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րը մատ նան շու մ է ին 
դո նոր նե րից կախ ման փոք րաց ման և սե փա կան պրոակ-
տի վու թյան ա վե լաց ման, կա րիք նե րից բխող ծրագ րային 
ուղ ղու թյու ն ներ ձևա կեր պե լու կար ևո րու թյու նը։ Թե պետ 
ո լոր տը, հաս կա նա լի ո րեն, չի կա րող ամ բող ջո վին դո նոր-
նե րից ան կախ և ինք նա բավ լի նել, ո րոշ ՔՀ ներ կայա ցու-
ցիչ ներ հա մոզ մունք են հայտ նու մ, որ ներ կան կա րող է լավ 
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պահ լի նել ինչ պես դո նոր նե րի, այն պես էլ լայն հան րու թյան 
հետ հա րա բե րու թյու ն նե րը վեր բեռ նե լու հա մար, օ րի նա կ՝ 
դիտար կե լով ա ռանց  քային ֆի նան սա վոր ման (core funding), 
ֆի նան սա կան աղ բյու ր նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հնա րա վո-
րու թյուն  ներ, հան րու թյան հետ հա րա բե րու թյու ն նե րի վե րա-
կա ռուց ման մեջ օգ տա գոր ծե լով ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի, 
այդ թվում ՄԻ ջա տա գով ե րի բա րե լավ ված հան րային ի մի-
ջը հե ղա փո խու թյան ար դյու ն քու մ, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի-
ա կան կր թու թյա նն ու ինք նա կր թու թյա նը տեղ տա լո վ։ 

Քա ղա քա ցի ա կան դաշ տը եր կու բան ու նի ա նե լու` ինք նա-
զար գա նա լու-չա մայա նա լու և դու րս գա լու դո նոր նե րի դաշ-
տից. ու րիշ հա րց է՝ ու զո ՞ւմ է, պատ րա ՞ստ է, կա րո ՞ղ է։ 

Տար բեր վող մտա հո գու թյու ն նե րի, ըն կա լու մն ե րի ու ՔՀ 
ա պա գայի վե րա բե րյալ տես լա կան նե րի ա րան քու մ ՔՀ ներ-
կայա ցու ցիչ նե րը կի սու մ են մի ան գա մայն գո րծ նա կան այն 
մո տե ցու մը, որ հն չու մ է մո տա վո րա պես այս պե ս. « Շա րու-
նա կու մ ենք աշ խա տել»։

2.3. Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
մտա հո գու թյու ն նե րն ու ժա մա նա կա վոր կա-
ռա վա րու թյան ծրա գի րը. երկ խո սու թյան ու 
ան հա մա ձայ նու թյան կե տե րը 

2018 թ. հե ղա փո խու թյու նից հե տո ձևա վոր վեց ժա մա նա կա-
վոր կա ռա վա րու թյու ն, որն իր նոր ծրա գի րը ներ կայաց րեց 
2018 թ. հու նի սի 1-ին։ Նա խա տես ված էր, որ այն պե տք է 
ա ռա ջար կեր քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից 
տա րի ներ շա րու նակ բա րձ րա ձայն վող խն դիր նե րի լու ծում-
նե րը։ Ստո րև ներ կայաց նու մ ենք, թե ինչ պես են ար տա-
ցոլ վել այդ խն դիր նե րը կա ռա վա րու թյան նոր ծրագ րու մ ու 
պաշ տո նա կան հա ղոր դագ րու թյու ն նե րու մ, նե րա ռյա լ՝ հան-
րային ե լույթ նե րու մ ու հայ տա րա րու թյու ն նե րու մ։ Վեր լու-
ծու թյու նը դի տար կու մ է հե ղա փո խա կան կա րա վա րու թյան 
ծրագ րե րի ու օ րա կար գի հա մադ րե լի ու թյու նը քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյան օ րա կար գի ու ծրագ րե րի հե տ՝ դու րս 
բե րե լով ինչ պես հնա րա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան, այն պես 
էլ՝ հա կադ րու թյան ո լո րտ նե րն ու հար ցե րը ։

 Դի տա րկ վող հար ցե րի շր ջա նա կի մեջ են մտե լ. 

- մար դու հիմն ա րար ի րա վու նք նե րը,

- կա նա նց ի րա վու նք նե րը, գեն դե րային հա վա սա-
րությու նը ու ԼԳԲ ՏԻՔ ան ձա նց ի րա վու նք նե րը ,

- բ նա կան մի ջա վայ րին ու բնա պահ պա նու թյա նն 
առնչ վող ի րա վու նք նե րը,

- բա նա կը ։

Այս հար ցե րը դի տար կե լու հա մար ու սու մն ա սիր վել են ժա-
մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան 2018 թ. ծրագ րի հա մա պա-
տաս խան հատ ված նե րը, կա ռա վա րու թյան ան դամն ե րի 
հու նի սից-հոկ տեմ բեր ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծու մ պաշ-
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«Արդարության զգացումի և օրենքի 
առջև բոլոր մարդկանց հավասա-
րությունն ապահովելու կարևորա-
գույն նախապայմանն անկախ դա-
տական համակարգի գոյությունն է։ 
Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
Հայաստանում դատական համա-
կարգի անկախության հիմնական 
խոչընդոտը եղել են իշխանության 
օղակներից դատարաններից իջեց-
վող ապօրինի հրահանգները։ Հրա-
հանգավորման այս մեխանիզմը 
դատավորներին հնարավորություն 
է տվել պատասխանատվություն 
չկրել դատական վճիռների հա-
մար, որովհետև այդ վճիռներն, ըստ 
էության, կայացվել են իշխանության 
ամենավերին օղակներում, իսկ 
դատավորները փաստացի միայն 
ստորագրել են դրանք։ Կառավա-
րությունը բացառում է իշխանական 
կամ որևէ այլ օղակներից դատա-
վորների գործունեությանն ապօրինի 
միջամտելու գործելակերպը։ Սրան 
զուգահեռ, կառավարությունը պետք 
է կարողանա նաև բացառել դա-
տավորների կողմից անձնական 
նյութական շահագրգռվածությամբ՝ 
կաշառքով, առաջնորդվելու հնարա-
վորությունը։ Կառավարությունը հա-
մոզված է, որ այս երկու հիմնական, 
ինչպես նաև դատարանների անկա-
խությանը նպաստող այլ պայ-
մանների ապահովումը բնականորեն 
կհանգեցնեն դատական անկախ 
համակարգի գոյությանը և իշխա-
նության ճյուղերի իրական տարան-
ջատմանը»։ 

տո նա կան հայ տա րա րու թյու ն նե րը նշ ված թե մա նե րի վե րա-
բե րյալ, ինչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
ան դամն ե րի հայ տա րա րու թյու ն նե րն ու ե լույթ նե րն՝ ի պա-
տաս խան կա ռա վա րու թյան գոր ծո ղու թյու ն նե րի ն։  

 Մար դու հիմ ա րար ի րա վու նք նե ր

 Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 5.1. Օրեն քի առջև բո լո րի հա վա-
սա րու թյու ն, ար դա րա դա տու թյու ն և մար դու ի րա վու նք նե րի 
պա շտ պա նու թյու ն  
ՀՀ դա տա րան նե րի կախ վա ծու թյու նը տաս նա մյակ ներ շա-
րու նակ ե ղել է երկ րի գլ խա վոր խն դիր նե րից մե կը, ո րի 
պատ ճա ռով երկ րու մ մար դու ի րա վու նք նե րի պա շտ պա-
նու թու նը գրե թե ան հնա րին էր։ Նախ կին կա ռա վա րա կան 
ծրագ րե րի մեջ թեև ընդ գծ վել է այն փաս տը, որ ՀՀ դա-
տա րան նե րն ան կախ չեն, սա կայն եր բեք չի մատ նա նշ վել, 
թե ո րո նք են դրա պատ ճառ նե րը։ Խնդ րին ա ռա ջա դր ված 
հիմն ա կան լու ծու մն ե րը ե ղել են « նոր դա տա կան օ րե նս գի րք 
ստեղ ծե լու» տրա մա բա նու թյան շր ջա նակ նե րու մ՝ փոր ձե լով 
մա րդ կա նց հա վաս տի աց նել, որ խն դի րը օ րե նք նե րու մ թե-
րու թյու ն նե րն են, այլ ոչ թե կա ռա վա րու թյան խնդ րա հա րույց 
գոր ծո ղու թյու ն նե րն այդ ո լոր տու մ։ Ի տար բե րու թյու ն կա-
ռա վա րու թյան նա խո րդ ծրագ րե րի՝ նոր կա ռա վա րու թյան 
ծրագ րի մեջ շատ պա րզ նկա րա գր վու մ է դա տա րան նե րի 
ան կախ չլի նե լու պատ ճա ռը։ Մաս նա վո րա պես` աս վու մ է, որ 
դա տա վոր նե րին վեր ևից հրա հա նգ ներ են տր վել, և նրա նք 
չեն կրել պա տաս խա նատ վու թյու ն ի րե նց վճիռ նե րի հա մա ր։ 
Թեև որ պես այս խնդ րի լու ծ ման մի ակ ե րաշ խիք նոր կա-
ռա վա րու թյան ծրագ րու մ նշ վու մ է կա ռա վա րու թյան « քա ղա-
քա կան կամ քը», ին չը նշա նա կու մ է ո լոր տու մ խնդ րի լու ծ-
ման ուղ ղու թյա մբ ա ռա ջըն թա ցի ու ար դյու նք նե րի հա մար 
պա տաս խա նատ վու թյան ստա նձ նու մ, այն շա րու նա կու մ է 
մնալ ան հս տակ ու հն չու մ է ա վե լի շատ որ պես խոս տու մ, 
ե թե դրա հիմ քու մ չմատ նա նշ վեն կո նկ րետ քայ լեր, թե դա-

տա րան նե րի ան կա խու թյա նը ինչ-
պես է ա պա հով վե լու ։  

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան նախ կին ան դա մ, ի րա վա-
պա շտ պան և փաս տա բան Ար տակ 
Զեյ նա լյա նի նշա նա կու մը Ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րա րի պաշ-
տո նու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան շատ ան դամն եր ող ջու-
նել են որ պես դրա կան քայլ։  

Օ գոս տո սի 21-ին Ար տակ Զեյ նա լյա-
նը մա մու լի ա սու լի սու մ ամ փո փել է 
նա խա րա րու թյան վեր ջին 100 օ րե-
րի գոր ծու նե ու թյու նը: Անդ րա դառ-
նա լով բան տե րի ծան րա բեռն ված 
լի նե լու խնդ րի ն՝ Զեյ նա լյա նը նշել 
է, որ չկա դա տա պար տյալ, որ չու-
նե նա սե փա կան մահ ճա կա լը, իսկ 
ինչ վե րա բե րու մ է քրե ա կա տա րո-
ղա կան հիմն ա րկ նե րի գեր բե ռն վա-
ծու թյա նը, ա պա այդ խն դի րը դեռ 
չեն լու ծե լ։ Նա խա րարն իր ե լույ թում 
նաև նշել է դրա կան ա ռաջ խա ղաց-
ման մա սին, որ բան տե րու մ և կա-
լա նա վայ րե րու մ տե ղա դր վել են 
տե սա հե ռա խոս ներ, ո րոն ցով դա-
տա պար տյալ նե րը և կա լա նա վոր-
նե րը կա րող են ամս վա ըն թաց-
քու մ առն վա զն եր կու ան գամ 20 
րո պե տևո ղու թյա մբ կապ հաս տա-
տել ի րե նց հա րա զատ նե րի հետ: Ի րա վա պաշտ  պան  նե րի և 
փաս տա բան նե րի հետ զրու ցե լիս ամ բող ջո վին այլ պատ կեր 
է ստաց վու մ։ Ըստ ի րա վա պա շտ պան նե րի՝ քրե ա կա տա րո-



ՆԵՂԱՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴԵՊԻ ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ. ՎԵՐԱՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵԼՈՎ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ 64 65

ղա կան հիմն ա րկ նե րու մ բա րե լա վում-
նե րը չն չին են, իսկ դա տաի րա վա կան 
հա մա կար գու մ, կա րե լի է ա սել, բա-
ցա կայու մ են։ Ըստ այս խի ստ քըն-
նա դա տու թյա ն՝ ան կախ դա տաի րա-
վա կան հա մա կար գին դե ռևս չե նք 
հա սել, իսկ ար դա րա դա տու թյան նա-
խա րա րու թյու նը հե ղա փո խու թյու նից 
հե տո ստե ղծ ված նոր կա ռա վա րու-
թյան ա մե նա քիչ փո փո խու թյու ն նե րի 
են թա րկ ված նա խա րա րու թյու նն է։ 
Հաշ վի առ նե լով այն փաս տը, որ Ար տակ Զեյ նա լյա նը տա րի-
ներ շա րու նակ դա տա կան տար բեր ա տյան նե րու մ պայ քա-
րել է Հայաս տա նու մ մար դու ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու-
թյան հա մար, նրա նից ակն կա լիք նե րն ա վե լի շատ են ե ղել, 
և հետ ևա բար ներ կայիս ի րա վի ճա կն՝ ա ռա վել մտա հո գիչ ու 
ա նա կն կա լ։    

Օ գոս տո սի 17-ին հե ղա փո խու թյան 100-օր վա կա պակ ցու-
թյա մբ կազ մա կե րպ ված հան րա հա վա քին Փա շի նյա նը հայ-
տա րա րեց ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան գոր ծըն թաց 
մեկ նար կե լու, դրա մե խա նի զմն ե րը ստեղ ծե լո վ՝ դա տա կան 
իշ խա նու թյան բա րե փո խու մն եր ի րա կա նաց նե լու իր մտադ-
րու թյան մա սին։ 

Ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան ինս տի տու տը տվյալ պե-
տու թյան գոր ծող օ րե նսդ րու թյա մբ կամ նոր օ րե նք նե րի մի-
ջո ցով կի րառ վող մե խա նի զմն ե րի ու գոր ծո ղու թյու ն նե րի 
հա մա լիր է։ Ի թի վս այլ հան գա մա նք նե րի, երբ կի րառ վել 
է ան ցու մային ար դա րա դա տու թյու ն, վեր ջի նս կի րա ռել են 
ռեպ րե սիվ ռե ժիմն եր ու քա ղա քա ցի ա կան պա տե րա զմն եր 
հաղ թա հա րած պե տու թյու ն նե րը։ Ան ցու մային ար դա րա դա-
տու թյան ա ռաջ նային նպա տա կը զո հե րի ի րա վու նք նե րի 
պա շտ պա նու թյու նն ու վե րա կա նգ նու մն է։ Այս ինս տի տու տի 
հիմ քու մ ըն կած են Մար դու ի րա վու նք նե րի հա մը նդ հա նու ր 

հռ չա կա գի րը, ինչ պես նաև ՄԱԿ-ի հռ չա կագ րային այլ փաս-
տա թղ թե րը: 

Ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան ան դամն ե րից հն չած կար ծիք նե րը 
տար բեր են։ Օ րի նակ` ըստ փաս տա բան Եր վա նդ Վա րոսյա-
նի. «...այն ծայ րա հեղ մի ջոց է, ո րը կի րա ռել են այն պի սի 
պե տու թյու ն ներ, ո րո նք այլ ելք չեն տե սել, քան ո րո շա կի 
զո հո ղու թյու ն նե րի գնով, մաս նա վո րա պե ս՝ մար դու ի րա-
վունք նե րի պա շտ պա նու թյան ո լոր տու մ, հաս նել ինչ-որ հա-
սա րա կա կան հա մե րաշ խու թյան»5։ Միև նույն ժա մա նակ Ար-
դա րա դա տու թյան նա խա րար Ար տակ Զեյ նա լյա նը դրա կան 
է գնա հա տել վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նի՝ «ան ցու մային 
ար դա րա դա տու թյու ն» ստեղ ծե լու մա սին ա ռա ջար կը՝ պն դե-
լով, որ այն չի հա կա սե լու կամ կա սեց նե լու ՀՀ Սահ մա նադ-
րու թյան որ ևէ դրույթ, այլ « լի նե լու է օ րի նա կան և ա ջակ ցող, 
իսկ բու ն հար ցե րը լու ծե լու է հե նց ՀՀ գոր ծող դա տա կան 
հա մա կար գը: Դա տա րան նե րը չեն լու ծար վե լու, դա տա րան-
նե րի դա տա րան չի ստե ղծ վե լու»6։ 

Խո սե լով ար դա րա դա տու թյան մա սի ն՝ ի րա վա պա շտ պան 
Ա վե տիք Իշ խա նյա նը նշել է. « Մեր պա րա գայու մ ան ցու մային 
ար դա րա դա տու թյու նը չպե տք է դի տար կե նք որ պես նոր 
դա տա րան ներ, (...) դա պե տք է վե րա բե րի ա ռան ձին հա նձ-
նա ժո ղովն եր ստեղ ծե լու ն, ո րո նք պե տք է վս տա հե լի լի նեն, 
բա ցա հայ տեն նախ կի նու մ կա տար ված մու թ հար ցե րը, (...)  
ոս տի կա նա կան բա ժան մու նք նե րու մ խոշ տան գու մն ե րով ըն-
թա ցած և մա սա մբ բա ցա հայտ ված սպա նու թյու ն նե րը, (...) 
հատ կա պես հրա դա դա րից հե տո խա ղաղ պայ ման նե րու մ 
95-99 թվա կան նե րին ու այ սօր վա ան հայտ պայ ման նե րու մ 
բա նա կու մ մա հե րը և բնա կա նա բար, այ սօր վա ա մե նաա ղմ-
կա հա րույց հար ցը՝ 2008 թվա կա նի մար տի 1-ի գոր ծը»։ Ըստ 

5. https://168.am/2018/08/18/996966.html
6. http://www.armtimes.com/hy/article/142668

«Խնդրի լուծումը երաշխավորող 
միակ գործոնը կառավարության 
քաղաքական կամքն է։ Կառավարութ-
յունը, վայելելով Հայաստանի քաղա-
քացիների ակնհայտ մեծամասնութ-
յան վստահությունը և հանդես 
գալով նրանց անունից, հաստատում 
է օրենքի առաջ բոլոր մարդկանց 
հավասարությունն ապահովելու գոր-
ծում իր վճռականությունը և խնդիրը 
լուծելու իր կարողությունը»։   
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Իշ խա նյա նի՝ ա մե նա մեծ խն դի րը գոր ծող դա տա կան հա մա-
կա րգն է, ո րի հան դեպ վս տա հու թյու ն չի ե ղել ու չի լի նի ան-
ցու մային ար դա րա դա տու թյան ժա մա նակ ևս7։ 

Օ գոս տո սի 17-ի հան րա հա վա քի ժա մա նակ Փա շի նյա նը դի-
մել էր ՀՀ դա տա վոր նե րի ն՝ ա սե լո վ. « Խե լք նե րդ գլու խ նե րդ 
հա վա քեք և կա տակ չա նեք ժո ղո վր դի հետ»։ Այս ար տա-
հայ տու թյու նը կապ ված էր այն փաս տի հետ, որ օ գոս տո սի 
13-ին վե րա քն նիչ դա տա րա նը վե րաց րեց ա ռա ջին ա տյա նի 
դա տա րա նի՝ Հայաս տա նի երկ րո րդ նա խա գահ Ռո բե րտ 
Քո չա րյա նի նկատ մա մբ կա լան քը որ պես խա փան ման մի-
ջոց ըն դու նե լու մա սին ո րո շու մը8, և նա ա զատ ար ձակ վե ց՝ 
նա խա գա հա կան ան ձե ռնմ ե լի ու թյան հիմ քո վ։ Կար ևոր է 
հաս կա նալ, որ ինչ պես ան ցու մային ար դա րա դա տու թյան 
մար մին ներ ստեղ ծե լու միտ քը, այն պես էլ Փա շի նյա նի կոշտ 
կո չը դա տա վոր նե րին բա ցա ռա պես կապ ված է (նախ կին 
կա ռա վա րու թյան ան դամն ե րի կողմից) պե տու թյան դեմ են-
թադ րա բար կա տար ված հան ցա նք նե րի հա մար քրե ա կան 
հե տա պն դու մն ե րի հե տ։ Ինչ պես նշ վեց, դա տա վոր նե րին 
ուղղ ված կո չն ու ղիղ կապ ու ներ Քո չա րյա նին կա լան քից 
ա զա տե լու հետ, իսկ ան ցու մային ար դա րա դա տու թյու նը 
ինքնըս տին քյան առնչ վու մ է մի այն պե տու թյան դեմ հան ցա-
նք կա տա րած ան ձա նց՝ նախ կին կա ռա վա րու թյան ան դամ-
նե րի ն։ Ան ցու մային ար դա րա դա տու թյու նը չի փո խա րի նու մ 
գոր ծող դա տա րան նե րը, ու դա տաի րա վա կան հա մա կար գը 
շա րու նա կու մ է աշ խա տել նույն կե րպ։  

Սեպ տեմ բե րի 11-ին ան հայտ ան ձի նք հա մա ցան ցու մ տե-
ղադ րե ցին Ազ գային ան վտան գու թյան ծա ռայու թյան պետ 
Ար թու ր Վա նե ցյա նի և Հա տու կ քնն չա կան ծա ռայու թյան 
պետ Սա սու ն Խա չատ րյա նի մի hե ռա խո սազ րույ ցի ձայ նագ-
րու թյու ն։ Գա ղտ նա լս ված ձայ նագ րու թյու նը թեժ քն նար-

7. https://www.youtube.com/watch?v=TNYmjtiBgUI
8. Ռոբերտ Քոչարյանը 2008 թվականի «Մարտի 1-ի» քրեական գործով 
մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ: 

կումն ե րի ար ժա նա ցավ հան րային ու քա ղա քա կան շր ջա-
նակ նե րու մ։ Ձայ նագ րու թյան հրա պա րա կու մից հե տո՝ նույն 
օ րը, տե ղի ու նե ցավ մա մու լի ա սու լիս, որ տեղ Վա նե ցյա նը և 
Խա չատ րյա նը հաս տա տե ցին, որ ձայ նագ րու թյան մեջ խո-
սա ցող ան ձի նք ի րե նք են և որ խո սու մ է ին մար տի 1 քրե ա-
կան գոր ծի մա սին, հատ կա պե ս՝ Քո չա րյա նի ու Յու րի Խա-
չա տու րո վի ձեր բա կա լու թյու ն նե րի մա սի ն9։ Խո սակ ցու թյան 
ժա մա նակ Ար թու ր Վա նե ցյա նը հայտ նու մ է, որ վար չա պե տը 
Խա չա տու րո վի վե րա բե րյալ ա սու մ է « փա կեք», իսկ ա վել ուշ 
Խա չատ րյա նը նշու մ է, որ մի քա նի օր կա լան քի մեջ կպա-
հի Խա չա տու րո վին, որ « խել քը գլու խը գա ու դրա նից հե տո 
ցու ց մու նք տա», ինչն ի րա վու նք նե րի խախ տու մ է, քա նի որ 
ա զա տու թյու նից զր կու մը չի կա րող լի նել ցու ց մու նք կոր զե լու 
գոր ծի ք10։  

Գա ղտ նա լս ման ժա մա նակ վե րոն շյալ ար տա հայ տու թյու ն-
նե րը խո սու մ են ի րա վա կան կա ռույց նե րու մ ի ներ ցի այով շա-
րու նակ վող կա մայա կա նու թյան տար րե րի, մար դու հիմն ա-
րար ի րա վու նք նե րի խախ տու մն ե րի մա սին, ո րո նք շրջանց-
վե ցին մա մու լի ա սու լի սի ժա մա նակ, և դրա նց շու րջ չտր վեց 
որ ևէ մեկ նա բա նու թյու ն:

 Բա նա կ

Կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 3.1. «Ա ռա քե լու թյան զգա ցո ղու-
թյու ն» 
Ա զգ-բա նակ հայե ցա կար գը, ո րը բազ մի ցս քն նա դատ վել է 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ու ի րա վա պա շտ պան-
նե րի կող մից, դու րս է մնա ցել նոր կա ռա վա րու թյան ծրագ-
րի ց։ Ու թեև նոր կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վել է Ազգ-բա-
նակ հայե ցա կար գից, այն փո խա րե նն ա ռա ջադ րել է մեկ 

9. https://www.youtube.com/watch?v=g3FaIWMB6e0&t=196s
10. https://www.youtube.com/watch?v=AZOc3HxZLLA

 https://www.youtube.com/watch?v=AZOc3HxZLLA
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այլ՝ ոչ պա կաս խնդ րա հա րույց հայե-
ցա կա րգ՝ բա նա կի ա ռա քե լու թյան 
գա ղա փա րը։ 

Ը ստ նոր ըն դու ն ված փաս տա թղ թի 
տրա մա բա նու թյա ն՝ « պար տա կա նու-
թյան զգա ցո ղու թյու նը» փո խա րին-
վու մ է «ա ռա քե լու թյան զգա ցո ղու-
թյա մբ», ո րի մա սին ման րա մաս նե րը 
հա ղոր դել է պա շտ պա նու թյան նոր 
նա խա րար Դա վիթ Տո նոյա նն իր հետ 
հար ցազ րույց նե րից մե կու մ11։ 

Պա շտ պա նու թյան նա խա րա րի հար ցազ րույ ցին ան դրա-
դար ձել է « Խա ղա ղու թյան երկ խո սու թյու ն» ՀԿ-ի նա խա գահ, 
ի րա վա պա շտ պան Էդ գար Խա չատ րյա նը։ Նա մաս նա վո-
րա պես գրել է. «Ե թե դեռ չեք կար դա ցել այս փաս տա թու ղ-
թը, ա պա ար ժե կար դա լ։ Ընդ հա նու ր առ մա մբ այն գր ված 
է նույն՝ սպա ռա զի նու թյու ն նե րի մր ցա վազ քի տրա մա բա նու-
թյան մեջ և բա վա կա նին պա թե տիկ ո ճո վ։ «Ա զգ-բա նա կի» 
ռազ մա հայ րե նա սի րա կան պա թո սն այս տեղ փո խա րին վել է 
« հայ րեն քի պա շտ պա նի ինք նու թյան» ձևա վոր ման պա թո-
սով»12։ Խա չատ րյա նի մտա հո գու թյու նը տե ղին է, ու մեզ ևս 
դր դու մ է խնդ րա կա նաց նել այս լրա ցու մ-փո փո խու թյու նը։ 
Ա ռա քե լու թյան ու ինք նու թյան հաս կա ցու թյու ն նե րը կա րող 
են նույն չափ մա նի պու լյա տիվ լի նել, որ քան պար տա կա նու-
թյան գա ղա փա րը։ Ա վե լին, ի տար բե րու թյու ն վեր ջի նիս, 
դրա նք հղու մ են ա վե լի ներ քին բնու թագ րե րի ու պա կաս 
ա նո րոշ են, ին չի շնոր հիվ կա րող են ա վե լի լավ գոր ծիք լի նել 
ռազ մա կա նա ցու մը մտա ծո ղու թյան մեջ նե րք նայ նաց նե լու 
հա մա ր։ 

11. https://mediamax.am/am/news/interviews/29332/
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 Գեն դե րային հա վա սա րու թյու ն, կա նա նց ի րա վու նք ներ, 
ԼԳԲ ՏԻՔ ի րա վու նք նե ր

 Կա ռա վա րու թյան նոր ծրա գի րն ա ռան ձին խո սք չի հատ-
կաց նու մ գեն դե րային հա վա սա րու թյա նն ու հան դու ր ժո-
ղա կա նու թյան խթան մա նը։ Չնայած հե ղա փո խու թյան ժա-
մա նակ հն չող հայ տա րա րու թյու ն նե րին, որ երկ րի կա ռա-
վար ման մեջ կա նա նց դե րը պե տք է ա վե լի զգա լի դառ նա, 
կա ռա վա րու թյու նը որ ևէ նկա տե լի քայ լեր չձեռ նար կեց այդ 
ուղ ղու թյա մբ։ Ե թե ման րա մաս նե նք, ա պա չա վե լաց վեց կա-
նա նց հա մար հաս տիք նե րի թի վը կա ռա վա րու թյու նու մ, չա-
ռա ջա րկ վեց օ րի նա գիծ կա նա նց և տղա մա րդ կա նց աշ խա-
տա վա րձ ե րի հա վա սա րու թյան վե րա բե րյալ, իսկ կին նա-
խա րար նե րի թի վը չգե րա զան ցեց նույ նի սկ 20 տո կո սը։ 

Գեն դե րային հա վա սա րու թյու ն են թադ րող մի ակ փո փո խու-
թյու նը վար չա պե տին կից «Ը նտ րա կան օ րե նսգր քի» բա րե-
փո խու մն եր մշա կող հա նձ նա ժո ղո վի ըն դու նած նոր դրույթն 
էր, հա մա ձայն ո րի` ար ձա նա գր վեց ման դատ նե րի բա շխ-
ման մեկ նար կային փու լու մ կա նա նց 30% ներ կայաց վա ծու-
թյան ե րաշ խի քը։ Թե րևս այս ա ռա ջար կի ման րա մաս նե րին 
չա նդ րա դառ նա նք, քա նի որ կա ռա վա րու թյան հաս տա տած 
ընտ րա կան օ րե նս գիր քը չըն դու ն վեց Ազ գային ժո ղո վի երկ-
րո րդ լս ման ժա մա նա կ։

 Գեն դե րային հար ցե րի հան դեպ ընդ հա նու ր «լ ռու թյան» ֆո-
նին տե ղի են ու նե ցել ԼԳԲ ՏԻՔ ան ձա նց հո լո վող մի քա նի 
դիպ ված ներ, ո րո նց ստիպ ված են ե ղել ան դրա դառ նալ նոր 
կա ռա վա րու թյան ան դամն ե րը։ Դրան ցից ա ռա ջի նը Ար դա-
րա դա տու թյան նա խա րար Ար տակ Զեյ նա լյա նի ֆեյս բու քյան 
գրա ռու մն ե րից մե կն է, որ տեղ նա հեր քել է սո ցի ա լա կան 
ցան ցե րու մ տա րած ված այն լու րե րը, թե ինքն իբրև ցան կա-
նու մ է ՀՀ-ում օ րի նա կա նաց նել նույ նա սե ռա կա նու թյու նը: 
Մաս նա վո րա պես նա գրել է. «Մ տա ծու մ է ի չար ձա գան քել 
ան հի մն գրա ռու մն ե րին, բայց այս պա րա գայու մ չար ձա գան-
քե լը ո րոշ նե րի մոտ ի րե նց սու տն ա ռա վել մեծ մա սշ տա բով 

«Ամբողջ պետական համակարգում, 
առավել ևս բանակում, արհեստա-
վարժ անձնակազմի և զորակոչիկ-
ների շրջանում անհրաժեշտ է 
պարտականության զգացողությունը 
փոխարինել առաքելության զգացո-
ղությամբ։ Յուրաքանչյուր սպա, 
ենթասպա և շարքային պետք է առաջ-
նորդվի պետության և ժողովրդի 
առաջ ունեցած պատմական առաքե-
լության գիտակցումով»։   
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տա րա ծե լու հնա րա վո րու թյու ն է ըն ձե ռու մ: Հար գե լի նե րս, ես 
ո՛չ այս շա բաթ, ո՛չ նա խո րդ ամ սին և ո՛չ էլ ընդ հան րա պես 
իմ նա խա րար նշա նակ վե լու ց հե տո Քրե ա կան օ րե նսգր քու մ 
փո փո խու թյու ն ա նե լու որ ևէ օ րե նսդ րա կան նա խա ձեռ նու-
թյա մբ հան դես չեմ ե կել: Սո ցի ա լա կան տի րույ թու մ սկս ված 
այս ար շա վն ան հե թեթ ու ան հի մն է»13։ ԼԳԲ ՏԻՔ ակ տի վիստ-
նե րի և ի րա վա պա շտ պան նե րի հա մար այս մեկ նա բան ման 
մեջ խն դի րն այն չէ, որ նա չի պատ րա ստ վու մ «օ րի նա կա-
նաց նել նույ նա սե ռա կա նու թյու նը» (վեր ջի նս ինք նին ան հաս-
կա նա լի և նույ նի սկ զա վեշ տա լի հեր քու մ է հն չու մ, քա նի որ 
նույ նա սե ռա կա նու թյու նը Հայաս տա նու մ ա նօ րի նա կան չէ), 
այլ խն դի րը « նույ նա սե ռա կան» բա ռը գոր ծա ծե լու ց խու սա-
փու մն է` հատ կա պես հաշ վի առ նե լով, որ Ար տակ Զեյ նա լյա-
նի՝ նախ կի նու մ ի րա վա պա շտ պան լի նե լու հան գա ման քը։ 
Մաս նա վո րա պես « Փի նք Ար մե նի ա» հա սա րա կա կան կազ-
մա կեր պու թյան հայ տա րա րու թյան մեջ աս վու մ է. «Ար տակ 
Զեյ նա լյա նը, նախ կի նու մ զբաղ վե լով ի րա վա պա շտ պան 
գոր ծու նե ու թյա մբ, ջան քեր է գոր ծադ րել երկ րու մ խտ րա կա-
նու թյան բա ցառ ման ուղ ղու թյա մբ և ա ջակ ցել է ցան կա ցած 
տե սա կի խտ րա կա նու թյան դեմ օ րե նսդ րու թյան կայաց մա-
նը։ Ա վե լին, խտ րա կա նու թյու նն ար գե լող օ րեն քի ըն դու նու մը 
ե ղել է պա րոն Զեյ նա լյա նի 2016 թ. ա մա նո րյա ցան կու թյու նն 
ու մաղ թան քը։ Շտա պե լով հայտ նել, որ վե րոն շյալ լու րե րը 
սու տ են՝ Ար տակ Զեյ նա լյա նը չի ան դրա դար ձել գրառ ման 
բո վան դա կու թյան ան հե թեթ, վի րա վո րա կան և խտ րա կան 
բնույ թին»14։ 

Հան րային մեծ հն չե ղու թյու ն ստա ցավ օ գոս տո սի 3-ին տե ղի 
ու նե ցած բռ նու թյան դեպ քը, երբ ե րե կոյան ժա մը 20:00-ի 
սահ ման նե րու մ Շու ռ նու խ գյու ղու մ 9 ե րի տա սա րդ նե ր՝ այդ 
թվու մ մի քա նի ԼԳԲ ՏԻՔ ակ տի վի ստ ներ, որոնք հա վաք վել 

13. http://armtimes.com/hy/article/141423
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է ին ի րե նց ըն կե րոջ տա նը, են թա րկ վել է ին հար ձակ ման, 
ո րի հետ ևան քով մի քա նի սը ստա ցել է ին թե թև ա ռող ջա կան 
վաս վա ծք ներ, իսկ ընդ հա նու ր առ մա մբ բո լո րը հայտն վել 
է ին ա հա բեկ վա ծու թյան ու շփոթ մու ն քի մե ջ15։ Մի ջա դե պի 
վե րա բե րյալ կա ռա վա րու թյան մի քա նի ներ կայա ցու ցիչ ար-
ձա գան քե ցին ի րե նց ֆեյս բու քյան է ջե րու մ (Զա ռա Բա թոյան, 
Սար գիս Խան դա նյան)։ Օ գոս տո սի 7-ին «Ա զա տու թյու ն» 
ռա դի ո կայա նի ֆեյս բու քյան ա սու լի սի ժա մա նակ փոխ վար-
չա պետ Տիգ րան Ա վի նյա նը, պա տաս խա նե լով Facebook-ի 
օգ տա տե րե րից մե կի հար ցին, թե արդյո ՞ք ժա մա նա կը չէ, որ 
իշ խա նու թյու նը ԼԳԲ ՏԻՔ ան ձա նց ի րա վու նք նե րի պա շտ-
պա նու թյան, ի րա վա հա վա սա րու թյան և խտ րա կա նու թյան 
դեմ հս տակ ու քա ղա քա կան դիր քո րո շու մ հայտ նի՝ փոխ-
վար չա պե տն ա սա ց. «Ես չէ ի ու զե նա ա ռա նձ նաց նել որ ևէ 
խու մբ, ո րով հե տև երբ խո սու մ ես ա ռան ձին որ ևէ խմ բի մա-
սին, ստաց վու մ է, որ այդ խմ բի շա հե րը ո րո շա կի ո րեն ա վե-
լի կար ևոր վու մ են մնա ցա ծի շա հե րի ց։ Սա շատ կար ևոր է 
մար դու ի րա վու նք նե րի տրա մա բա նու թյան շր ջա նակ նե րում։ 
Բռ նու թյու նն ա նըն դու նե լի է, բռ նու թյան որ ևէ դրս ևո րու մ 
ա նըն դու նե լի է, լի նի դա փոք րա մաս նու թյան, ե կե ղե ցա կան-
նե րի, այ լազ գի նե րի նկատ մա մբ։ Հետ ևա պես կո նկ րետ այս 
մի ջա դե պի հետ քե րով պե տք է գնան ի րա վա պահ մար մին-
նե րը, ի րա վա պահ մար մին նե րի ի րա վա սու թյու ն նե րի շր ջա-
նակ նե րու մ է գտն վու մ այս գոր ծը»16։

Բ նա պահ պա նու թյու ն 

Նոր կա ռա վա րու թյան ծրա գիր 5.7. Շր ջա կա մի ջա վայ րի 
և բնա կան ռե սու րս նե րի հա մա լիր պահ պա նու թյու նը, բա-
րե լա վու մը, վե րա կա նգ նու մը և ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը 
նա խո րդ կա ռա վա րու թյան ծրագ րու մ նույն պես ե ղել են։ Այ-

15. http://www.pinkarmenia.org/hy/2018/08/violence-shurnukh/
16. https://bit.ly/2stl1HX
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դու հան դերձ, երկ րու մ ահ ռե լի ծա վալ-
նե րի ու ան պա տաս խա նա տու հան-
քար դյու նա բե րու թյու նն ու դրա հետ-
ևա նք նե րը տաս նա մյակ շա րու նակ 
ակ տի վի ստ նե րի կող մից բա րձ րա-
ձայն վող ա մե նա մեծ խն դիր նե րից են 
(Իշ խա նյան և այլք, 2013)։ Ա մու լ սա րի 
հան քի ծրագ րին քա ղա քա ցի ա կան ու 
հա մայն քային դի մադ րու թյու նը բա րդ 
հա րց է, ո րը Փա շի նյա նի գլ խա վո րած 
նոր կա ռա վա րու թյու նը ժա ռան գել է 
նա խո րդ վար չա կազ մի ց։ Ժա մա նա-
կա վոր կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու-
մից հե տո Նի կոլ Փա շի նյա նը փոր ձա-
գետ նե րի խու մբ էր ստեղ ծել և հա նձ-
նա րա րել պար զել, թե արդյոք հան քի 
աշ խա տա նք նե րը կա նգ նեց նե լու հիմ-
քեր կան, թե ոչ։ 

Մայի սի 24-ին փոխ վար չա պետ Ա վի-
նյա նը Ֆեյս բու քյան իր է ջու մ գրա ռո-
ւմ կա տա րեց, որ հան դի պել է բո ղո քի 
ակ ցիա ներ ի րա կա նաց նող քա ղա քա-
ցի ներ հե տ։ Ըստ գրառ ման` ակ տի վի ստ նե րը հա մա ձայ նել 
է ին դա դա րեց նել բո ղո քի գոր ծո ղու թյու ն նե րը, մի նչ դեռ ի րա-
կա նու մ այդ պես չէ ր17։ 

Մեկ ա միս ան ց Ա վի նյա նը հայտ նու մ է, որ Ա մու լ սա րու մ 
ստեղծ ված ի րա վի ճա կի լու ծ ման հա մար ձևա վոր վե լու է աշ-
խա տան քային խու մբ Բնա պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես-
չա կան մա րմն ի ղե կա վար, նախ կին բնա պահ պան-ակ տի-
վի ստ  Ար թու ր Գրի գո րյա նի գլ խա վո րու թյա մբ18։ Նույն օ րը՝ 
հու նի սի 25-ին, Փա շի նյա նը ցու ցա րար նե րին կոչ է ա նու մ 

17. https://web.facebook.com/avinyan89/posts/10215539833878901
18. https://web.facebook.com/avinyan89/posts/10215764569897161

դա դա րեց նել Վայոց ձո րի մար զու մ ան հնա զան դու թյան ակ-
ցի ա նե րն ու բա ցել Ա մու լ սա րի հա նք տա նող ճա նա պա րհ-
նե րն՝ այդ գոր ծո ղու թյու նը ո րա կե լով նոր կա ռա վա րու թյան 
դեմ սա բո տա ժ. «Ե թե այդ գոր ծո ղու թյու ն նե րի նպա տա կը 
սա բո տա ժը չէ և Կա ռա վա րու թյան հա մար փա կու ղային 
ի րա վի ճա կի ստեղ ծե լը, ես կոչ եմ ա նու մ՝ դա դա րեց րեք քա-
ղա քա ցի ա կան ան հնա զան դու թյան այդ գոր ծո ղու թյու ն նե րը։ 
Մի՛ խան գա րեք մեզ, որ մե նք ու սու մն ա սի րե նք և ու նե նանք 
փաս տեր և դրա նց հի ման վրա ո րո շու մն եր կայաց նե նք։ 
Ո րով հե տև կա րող է՝ ի րա կա նու թյու նը այն պի սին չէ, ինչ եր-
ևու մ է, կա րող է՝ գոր ծո ղու թյու ն նե րի նպա տա կը այն չէ, ին չի 
մա սին հայ տա րար վու մ է»19։

 Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տար բեր ներ կայա ցու-
ցիչ ներ բա ցա սա բար ար ձա գան քե ցին Փա շի նյա նի հայ տա-
րա րու թյա նը։  Մաս նա վո րա պես, դե պի Ա մու լ սար տա նող 
ճա նա պա րհ նե րը փա կող ցու ցա րար նե րը տե սա նյու թ տա-
րա ծե ցին, ո րու մ հան դես ե կան Փա շի նյա նին ուղ ված հետ-
ևյալ հայ տա րա րու թյա մբ. «Ար դեն ո րե րո րդ ան գամ խի ստ 
վի րա վոր ված ենք զգու մ այն պատ ճա ռով, որ Ա մու լ սա րի 
պա շտ պա նու թյա նն ուղղ ված մեր գոր ծո ղու թյու ն նե րը ո րա-
կու մ եք որ պես սա բո տաժ և կա ռա վա րու թյան նկատ մա մբ 
ան վս տա հու թյու ն: Ձեր և փոխ վար չա պետ Տիգ րան Ա վի նյա-
նի հայ տա րա րու թյու ն նե րն ար ժե զր կու մ են մեր պայ քա րը՝ 
հա նու ն այն պի սի հիմն ա րար ի րա վու նք նե րի, ինչ պի սիք են 
կյան քի ի րա վու ն քը, ջրի ի րա վու ն քը, ա ռո ղջ բնա կան մի ջա-
վայ րու մ ապ րե լու ի րա վու ն քը: Քա ղա քա ցի ա կան ան հնա-
զան դու թյու նը, ո րը նաև Թավ շյա հե ղա փո խու թյան հիմ-
նա կան մե թոդ նե րից էր, ոչ մի այն պայ քա րի մե թոդ է, այլև 
հիմն ա րար ի րա վու նք. մեր ի րա վու նք նե րը ոտ նա հա րող այս 
հան քար դյու նա բե րա կան ա նար դա րու թյան նկատ մա մբ ան-
հնա զան դու թյու նը հա մա րու մ ենք մեր ի րա վու նքն ու քա ղա-

19. https://bit.ly/2TRzwAX

«Շրջակա միջավայրի քաղաքակա-
նության նպատակն է շրջակա 
միջավայրի և բնական ռեսուրսների 
համալիր պահպանությունը, բարելա-
վումը, վերականգնումը և ողջամիտ 
օգտագործումը՝ հավասարակշռելով 
այն սոցիալական արդարության և 
տնտեսական արդյունավետության 
հետ: Շրջակա միջավայրի պահպա-
նության ոլորտում հիմնական խնդիրն 
է նվազագույնի հասցնել շրջակա 
միջավայրի՝ օդի, կլիմայի, ջրի, հողի, 
բուսական և կենդանական աշխարհի 
վրա վնասակար ազդեցությունները, 
բացառել բնական ռեսուրսների 
գերշահագործումը և ապօրինի օգ-
տագործումը, ապահովել կանխ-
արգելման միջոցառումների իրակա-
նացումը։ Հատուկ ուշադրություն 
կդարձվի ռիսկային ոլորտների վերա-
հսկողությանը, շրջակա միջավայրի 
մոնիթորինգի, թույլտվությունների, 
լիցենզիաների միասնական և ժամա-
նակակից համակարգերի ներդրման 
աշխատանքներին»:
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քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Ա վե լին, ՀՀ Սահ-
մա նադ րու թյան 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տն ամ րագ րու մ է, որ 
յու րա քան չյու ր ոք պար տա վոր է հոգ տա նել շր ջա կա մի ջա-
վայ րի պահ պա նու թյան մա սին. ուս տի մե նք նաև կա տա րու մ 
ենք մեր սահ մա նադ րա կան պար տա վո րու թյու նը»20: 

Հու լի սի 6-ին ՀՀ Վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյա նը ժա մա նեց 
Ա մու լ սար, Ջեր մու կու մ հան դի պեց Ա մու լ սա րու մ ոս կու ար-
դյու նա հան ման ի րա վու նք ստա ցած « Լի դի ան Ար մե նի ա» 
ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րի, բնա պահ պան նե րի ու 
ջեր մու կ ցի նե րի հե տ։ Փա շի նյա նն ա սաց, որ ե թե շա հա-
գո րծ ման թույլ տա լու գոր ծո ղու թյու ն նե րը սկս վե ին իր կա-
ռա վա րու թյան օ րոք, նա չէր ցան կա նա, որ այդ պի սի հա նք 
լի ներ, բայց նա հաս կա նու մ է, որ «ահ ռե լի» գու մար ներ են 
ար դեն նե րդր վե լ։ Նա հայ տա րա րեց, որ հան քի հետ կապ-
ված ո րո շու մն ե րը պե տք է հի մն ված լի նեն փաս տե րի, այլ 
ոչ թե է մո ցի ա նե րի վրա ու ա ռա ջար կեց կա ռա վա րու թյա նը 
ժա մա նակ տրա մադ րել Ա մու լ սա րի հան քու մ ստու գու մն եր 
ան ցկաց նե լու հա մա ր։ Ցու ցա րար նե րն ի րե նց հեր թին պըն-
դե ցին, որ այդ ըն թաց քու մ հան քը չպե տք է շա հա գո րծ վի։ 
« Լի դի ան» ըն կե րու թյան ներ կայա ցու ցիչ նե րն այս տար բե-
րա կն ա նըն դու նե լի հա մա րե ցի ն։ Կող մե րին այդ պես էլ հա-
մա ձայ նու թյան չե կա ն։ Ցու ցա րար նե րը հայ տա րա րե ցին, որ 
շա րու նա կե լու են բո ղո քի ակ ցի ա նե րը և չեն պատ րա ստ վու մ 
բա ցել հա նք տա նող ճա նա պա րհ նե րը։ 

Օ գոս տո սի 10-ին Ն. Փա շի նյա նը հայ տա րա րեց « Կա նաչ 
Հայաս տա նի» հայե ցա կար գի մա սի ն՝ հռ չա կե լով հետ ևյա լը. 
«Տն տե սա կան կա ռու ց ված քի մա սին մեր պատ կե րա ցու մ-
նե րու մ ա ռա նց քային տեղ է զբա ղեց նու մ է կո Հայաս տա նի՝ 
Կա նաչ Հայաս տա նի հայե ցա կար գը, և տեխ նո լո գի ա նե րը 
եր բեք և ո րե ւէ դեպ քու մ չի կա րե լի հա կադ րել բնու թյա նը, 
բնա պահ պա նու թյա նը, հա կա ռա կը, մե նք այս ա մե նը դի-

20. https://www.facebook.com/armecofront/videos/2253392084700843/

տար կու մ ենք մեկ ընդ հա նու ր հայե ցա կար գի մեջ»21։

Այս պի սով` նոր կա ռա վա րու թյան ծրագ րի ու պաշ տո նա կան 
հայ տա րա րու թյու ն նե րի և  քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան ակն կա լիք նե րի ու ար ձա գա նք նե րի հա մա դր ված վեր-
լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա ռա նձ նաց նել խն դիր նե րի լու ծ-
ման ե րեք տիպ կամ մա կար դա կ.

•  խն դիր ներ, ո րո նք նախ կի նու մ բա րձ րա ձայն վել են 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կող մից և ար-
ձա գա նք են ստա ցել կա ռա վա րու թյու նից, 

•   խն դիր ներ,  ո րո նք բա րձ րա ձայն վել են քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան կող մից և կա ռա վա րու թյան 
օ րա կար գու մ են, սա կայն քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան դիր քո րո շու մից տար բեր վող տե սան-
կյան ներ քո,

•   խն դիր ներ, ո րո նք բա րձ րա ձայն վել են քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան կող մից, բայց չեն մտել կա-
ռա վա րու թյան օ րա կա րգ։

Ը նդ հա նու ր առ մա մբ, որ քան փո քր է կա ռա վա րու թյան ար-
ձա գան քի հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՔՀ պա հա նջ նե րին, 
այն քան ա վե լի վս տահ կա րող ենք են թադ րել հար ցի շու րջ 
կա՛մ մի ջազ գային ազ դե ցու թյու ն, կա՛մ լո կալ զգայու նու թյան 
մա սի ն։ Խո րհր դա րա նա կան վեր ջին ընտ րու թյու ն նե րի ար-
դյու ն քու մ նոր կա ռա վա րու թյան վե րջ նա կան ձևա վոր ման 
հետ կար ծես ան խու սա փե լի են դառ նա լու լու ծու մն ե րին 
միտ ված, հս տակ մո տե ցու մն ե րը և կո նկ րետ ձևա կեր պու մ-
նե րն ինչ պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան, այն պես 
էլ նոր կա ռա վա րու թյան կող մի ց։ 

21. http://armtimes.com/hy/article/145840
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2.4. Հայաս տա նի շա րու նակ վող հե ղա փո-
խու թյան մար տահ րա վեր նե րը. էմբ լե մա տիկ 
կո նֆ լի կտ նե ր

 Հե ղա փո խու թյու նից հե տո Փա շի նյա նը սկ սեց դիտ վել որ-
պես ան քն նե լի ո րեն ա ռա ջա տար քա րիզ մա տիկ ա ռաջ նո րդ։ 
Այդ կեր պա րի հիմ քու մ, որ կե րտ վեց հե նց հե ղա փո խու թյան 
գոր ծըն թա ցով ու գոր ծըն թա ցու մ, ոչ մի այն իր քա ղա քա-
կան նպա տա կին հետ ևո ղա կա նու թյու նն էր ու ան նա հա նջ 
ա ռա ջա մար տիկ լի նե լը, այլև եր բեմն ի հա կա ռա կո րդ ընդ-
դի մա դիր նե րի հետ գոր ծըն կե րու թյան վե րա կա նգ նու մը, 
քաղ հա սա րա կու թյան դի մադ րող գոր ծիչ նե րի հետ նե րա ռա-
կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, քայ լե րի թա փան ցի կու թյու նը, 
ցան ցային մե թոդ նե րի՝ ցու ցա րար նե րի ինք նա կազ մա կե րպ 
կրե ա տիվ գոր ծո ղու թյու ն նե րի խրա խու սու մը և ժո ղո վր դա-
կան տա րա սեռ զա նգ ված նե րին ան վա րան հեն վե լու պատ-
րաս տա կա մու թյու նն ու ժո ղո վր դի ա ռաջ է մո ցի ո նալ բա ցու-
թյունը ։

Ն րա պատ կե րա ցու մն ե րը իշ խա նա կան կար գի մա սին 
կտրուկ տար բեր վու մ են նա խո րդ քսան տա րի նե րի ղե կա-
վար ներ Քո չա րյա նի (1998-2008) և Սա րգ սյա նի (2008-2018) 
ու ժային հի ե րար խիկ մտա ծո ղու թյու նից, որոնք ըստ հայաս-
տա նյան մա մու լի են թադ րու թյու ն նե րի` ժա մա նա կին հա մա-
գոր ծակ ցել են խո րհր դային ԿԳԲ-ի հե տ։ Նի կոլ Փա շի նյա նը 
իր լի բե րալ-դե մոկ րա տա կան հա վա տա լիք նե րով գե րա զան-
ցու մ է նույ նի սկ Հայաս տա նի հետ խո րհր դային ա ռա ջին ժո-
ղո վր դա վա րա կան ա լի քի ա ռաջ նո րդ, ա ռա ջին նա խա գահ 
Տեր-Պետ րո սյա նին (1991-1998) հատ կա պես նրա նով, որ 
գործ նա  կա նու մ կար ևո րու մ է ժո ղո վր դի կա րող, գոր ծոր-
դային ուժն ու թա փան ցիկ կա ռա վա րու մը։ Նրա ա ռա վե-
լու թյու ն նե րից է նաև « տե ղա կա նու թյու նը», սո վո րա կան լի-
նե լու, մա րդ կա նց հետ հա ղոր դա կց վե լու և աշ խա տե լու իր 

կա րո ղու թյու նը։ Այս հատ կա նիշ նե րը նրան կե նտ րո նա կան 
ֆի գու ր դա րձ րին և՛ հե ղա փո խու թյան ըն թաց քու մ, և՛ դրա-
նից հե տո, սա կայն դրա նք բա վա րար չեն լի նե լու ժա ռա նգ-
ված տն տե սա կան խն դիր նե րը (ինչ պես օ րի նա կ՝ հան րային 
վե րա հս կու մից դու րս գտն վող մի ջազ գայի ն՝ և՛ ռու սա կան, 
և՛ արևմ տյան կա պի տալ նե րգ րա ված հան քար դյու նա բե րու-
թյու նից կախ ված լի նե լը) կամ այլ վի ճա հա րույց սո ցի ա լա կան 
հար ցե րը (սո ցի ալ-տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյուն ներ, 
կա նա նց և գեն դե րային զգայու ն խն դիր նե րի շու րջ լա րու մ-
ներ) հաս ցե ագ րե լու հա մա ր։ Փա շի նյա նն այ սօր ժա ռան գու-
թյու ն է ստա ցել ավ տո րի տար ղե կա վա րի հա մար կար ված 
սու պեր վար չա պե տի պաշ տոն, ո րի ան մի ջա կան են թա-
կայու թյան ներ քո են գտն վու մ ԱԱԾ-ն, ՀՔԾ-ն և ոս տի կա նու-
թյու նը, մի շա րք ստու գող տես չու թյու ն նե ր։ Այս կա ռույց նե րի 
մի ջո ցով Փա շի նյա նի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը 
հռ չա կել և ար դեն իսկ ի րա կա նաց նու մ է զա վթ ված պե տու-
թյու նը կո ռու պ ցի այից և այ լա սե րու մից մաք րե լու ժո ղո վր դա-
հա ճո գոր ծո ղու թյու ն նե ր՝ գրե թե ա մեն շա բաթ բա ցա հայ-
տե լով նախ կին իշ խա նա վոր նե րի հետ կա պա կց ված ան-
ձա նց կող մից ի րա կա նաց րած շլա ցու ցիչ կո ռու պ ցի ոն կամ 
մեծ թա լա նի հան ցա նք նե ր՝ քո ղա զեր ծե լով նա խո րդ ռե ժի մի 
կեղ ծիք նե րը։ Սա մեծ ար ձա գա նք է գտ նու մ տաս նա մյակ ներ 
շա րու նակ խաբ ված և թա լան ված, պե տու թյու նից օ տար ված 
մա րդ կա նց սր տե րու մ։ Հե ղա փո խու թյու նից ա միս ներ ան ց 
հան րային վս տա հու թյու նը և են թա կա ու ժային և տես չա կան 
մար մին նե րի լոյա լու թյու նը դե ռևս Փա շի նյա նի մի ակ է ա կան 
ռե սու րս նե րն են։ Նրան շա րու նա կու մ են ա ջակ ցել քա ղա-
քա ցի ա կան այն խմ բե րը, ո րո նք նշա նա կա լի դեր են ու նե-
ցել հե ղա փո խու թյա ն մեջ, սե փա կա նու թյան զգա ցու մ ու նեն 
դրա հաղ թա նա կի նկատ մա մբ և ի րե նց պա տաս խա նա տու 
են զգու մ դրա լի ար ժեք հաս տատ ման հա մա ր։ Հան րային 
վս տա հու թյան ցու ցի չը առն վա զն մայ րա քա ղա քու մ, որ տեղ 
փո քր երկ րի բնա կիչ նե րի մեկ եր րոր դից ա վե լին է ապ-
րում, սեպ տեմ բե րի 23–ին կայա ցած Եր ևա նի քա ղա քային 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ 78 79

խորհրդի ար տա հե րթ ընտ րու թյան տվյալ նե րով 81% է, ինչն 
ար տո նու մ է Փա շի նյա նին շա րու նա կել հե ղա փո խու թյան 
ինս տի տու ցի ո նա լա ցու մը։ 2018 թ. դեկ տեմ բե րի 9-ին կայա-
ցած ԱԺ ընտ րու թյու ն նե րի ար դյու ն քու մ նրա թի մի տա րած 
վս տահ հաղ թա նա կը նրան ար դեն պաշ տո նա պես դա րձ-
րեց ժո ղո վր դի վար չա պե տ՝ դրա նից բխող մեծ պա տաս խա-
նատ վու թյա մբ։ Արդյոք ժո ղո վր դի սե րն ու վս տա հու թյու նը 
բա վա րար կլի նե ՞ն՝ ի րա կա նաց նե լու այն ար մա տա կան ռե-
ֆո րմն ե րը, որ հռ չա կել է հե ղա փո խու թյու նը և ո րո նք ըստ 
է ու թյան կն շա նա վո րեն ա վա րտն այն ա մե նի, ին չին հեն ված 
էր նա խո րդ ռե ժի մը՝ կո ռու պ ցի այի վե րա ցու մ, ան կախ դա-
տա րան ներ, ընտ րա կան օ րե նսգր քի փո փո խու թյու ն և այլն։ 
Եվ արդյոք հնա րա վո ՞ր է դրա նց հաս նել երկ րու մ դե մոկ րա-
տի ան և հան րային տա րա սեռ խմ բե րի հա մե րաշ խու թյու նը 
ամ րա պն դե լո վ՝ և ոչ մի այն ընդ հան րաց ված ժո ղո վր դի պո-
պու լյա րու թյան վրա հեն վե լո վ։ Հար ցազ րույց նե րի վեր լու-
ծու թյու նը վեր  է հա նու մ, որ կան զգայու ն թե մա ներ, ո րո նք 
ժո ղո վր դա կա նու թյու նը դա րձ նու մ են եր կա կի խաղ և հա կա-
սա կան ռե սու րս։ 

Հետ հե ղա փո խա կան կամ ըն թա ցող հե ղա փո խու թյան 
Հայաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը դեմ հան դի ման է հայտն վել 
մոտ ե րեք տաս նա մյակ կու տակ ված հի մնախն դիր նե րի լու ծ-
ման ա ռա ջ։ Այս գոր ծու մ, պատ րա ստ լի նե լով հա մա գոր ծակ-
ցել հե ղա փո խու թյա նն ա ջա կից բո լոր ու ժե րի հետ, ի րա կա-
նու մ Փա շի նյա նի կա ռա վա րու թյու նը չու նի ակն հայտ ա ջակ-
ցու թյու ն ար տա քին աշ խար հից, իսկ ներ սու մ իր հիմն ա կան 
հե նա րա նը քա ղա քա ցի ա կան ու քա ղա քա կան դաշ տի լի բե-
րալ և ա ռա ջա դի մա կան հատ վա ծն է։ ՔՀ ա ռա վել ար մա-
տա կան հատ վա ծը, ներ կա լի նե լով փո ղո ցային պայ քա րու մ, 
դե ռևս հա պա ղու մ է ամ բո ղջ թա փով ինս տի տու ցի ո նալ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան մեջ մտ նել, սա կայն բա րե կամ պա հան-
ջա տի րոջ կար գա վի ճա կով մաս նա գի տա կան ա ջակ ցու թյու-
նից և ուղ ղոր դող նա խա ձեռ նու թյու ն նե րից չի խու սա փու մ։ 

Այժմ էլ այս խմ բե րը դրա կար ևոր ա ռաջ նա հեր թու թյու ն նե րի 
սահ ման ման ու ի րա կա նաց ման հիմն ա կան ջա տա գով ե րն 
են մնու մ։ Այդ ա ռաջ նա հեր թու թյու ն նե րն առնչ վու մ են եր կու 
հիմն ա կե տի՝ 1) մար դու ի րա վու նք նե րի ու ժո ղո վր դա վա րա-
կան ինս տի տու տ նե րի կայաց ման հա մար նպաս տա վոր ո րո-
շու մն ե րի, մո տե ցու մն ե րի և մեխանիզմների ամ րա գր մա նը, 
2) օ լի գար խիկ-կո ռու մ պաց ված տն տե սա կան կա ռու ց ված քի 
և շա հա գո րծ մա նն ու ռե սու րս նե րի չա րա շահ մա նը հա կա-
դըրմա նը, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան պա հան ջին հա մար-
ժեք տն տե սա կան կյան քի ա պա հով մա նը։ 

Թեև շու րջ ե րե սու ն տար վա կու տակ ված պրոբ լեմն ե րը բազ-
մա թիվ և բազ մա զան են, սա կայն երկ րու մ առ կա են հե ղա-
փո փո խու թյան կա րի քը խտաց նող էմբ լե մա տիկ կո նֆ լիկտ-
ներ, ո րո նք ի րեն ցու մ մի ա ժա մա նակ նե րամ փո փու մ են վե-
րոն շյալ եր կու ուղ ղու թյան հար ցե րը։ Սրա նք այն կո նֆ լիկտ-
նե րն են, ո րո նց հա մար ժեք հան գու ցա լու ծու մից է կախ ված 
սո ցի ա լա կան կյան քի կա ռու ց ված քային դրա մա տիկ փո փո-
խու թյու ն նե րի (էմբ լե մա տիկ կո նֆ լի կտ նե րի այս պի սի սահ-
մա նու մը՝ Ulich Brand-ի) հնա րա վոր ըն թաց քը: Ստո րև կու ր-
վագ ծե նք եր կու այդ պի սի կո նֆ լի կտ, ո րո նք ար տա ցո լու մ են 
վե րը նշ ված եր կու ա ռաջ նա հե րթ ուղ ղու թյու ն նե րը: 

Ա մու լ սա րի ոս կու հան քի ար դյու նա հան ման կա նխ ման 
հիմ ա խն դի րը

 Մի նչ հե ղա փո խու թյու նը ար դեն տա սը տա րի հան քար դյու-
նա բե րու թյու նը Հայաս տա նի տն տե սա կան գե րա կա ճյու ղե-
րից էր հա մար վու մ։ Այս եր կա րա մյա` հան քար դյու նա բե րու-
թյան հա մար նպաս տա վոր քա ղա քա կա նու թյան հետ ևան քով 
ար տո նյալ պայ ման նե րով (օր.` զրո հա րկ պո չամ բա րային 
թա փոն նե րի հա մար, ձևա կան հան րային լսու մն եր, ձևա-
կան պե տա կան վե րա հս կո ղու թյու ն և այլն) Հայաս տա նու մ 
հան քար դյու նա բե րա կան գոր ծու նե ու թյու ն ծա վա լե լը գրա-



ՆԵՂԱՑՈՂ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԴԵՊԻ ՀԵՏՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔ. ՎԵՐԱՊԱՏԿԵՐԱՑՆԵԼՈՎ  
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐՆ ՈՒ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԱՆԿՅԱՆ ՏԱԿ 80 81

վել է օֆ շո րային ըն կե րու թյու ն նե րի, ո րո նք կո ռու պ ցի ոն ռիս-
կայ նու թյու ն պա րու նա կող կաս կա ծե լի օ րի նա կա նու թյամբ 
լի ցեն զի ա ներ են ստա ցել Հայաս տա նու մ մե տա ղա կան հան-
քեր շա հա գոր ծե լու հա մա ր։ Դրա նց բե րած բնա պահ պա նա-
կան, ա ռող ջա պա հա կան և սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի գի-
տակ ցու մն էր պատ ճա ռը, որ դե ռևս 2007-ից ա ռաջ ե կան 
ինք նա կազ մա կե րպ դի մադ րա կան նա խա ձեռ նու թյու ն ներ 
(Ishkanian 2016)։ Հե տա գայու մ դրա նք վե րած վե ցին եր կա-
րա մյա շար ժու մն ե րի և ըստ է ու թյան հան դի սա ցան այ սօր-
վա դի մադ րա կան քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան գոր-
ծոր դու թյան կայաց ման և քա ղա քա կա նաց ման ու ղի նե րը 22։ 
Բնա պահ պա նա կան պայ քա րի ա կու նք նե րու մ կա նգ նած 
այդ մա րդ կան ցից շա տե րն այ սօր Ա մու լ սա րու մ ոս կու հան-
քար դյու նա հան ման շա հա գո րծ ման դեմ պայ քա րի կար ևոր 
մա սն են կազ մու մ։ Ա մու լ սա րի հան քի դեմ 2012-ից սկ սած 
նրա նց պայ քա րը Հայաս տա նի ա մե նա թեժ ճա կատ նե րից 
է, որ տեղ հե ղա փո խու թյու նից հե տո տե ղա ցի նե րը նա խա-
ձեռ նել են հա նք տա նող ճա նա պա րհ նե րի եր կա րա ժամ կետ 
բլո կա դա՝ կա սեց նե լով շի նա րա րա կան աշ խա տա նք նե րը և 
կան խե լով հան քի բա ցու մը ։

Ա մու լ սա րի ոս կու հան քար դյու նա հան ման նա խագ ծի յու րա-
հատ կու թյու նն այն է, որ շա հա գոր ծող Լի դի ան Ար մե նի ա ըն-
կե րու թյան ֆի նան սա վո րող նե րը ա մե րի կյան և բրի տա նա-
կան կա պի տա լի ներ կայա ցու ցիչ ներ են23։ Դա թույլ է տա լիս 
ըն կե րու թյա նն իր կա պի տա լը օ րի նա կա նո րեն պա շտ պա նել 
ան գամ դի վա նա գի տա կան-քա ղա քա կան մա կար դա կու մ, 

22. 2007-ից սկսված Թեղուտի հանքի դեմ շարժման անկյունաքարային 
անդամներից մեկն, օրինակ, այժմ ՔՊ վաչության անդամ, պատգամավոր 
Լենա Նազարյանն է։ Այլ համախոհների հետ միասին նա հետագայում 
քաղաքացիական դաշտից իր պայքարը ինստիտուցիոնալ քաղաքական հարթակ 
տեղափոխեց՝ միանալով «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության 
ձևավորմանը՝ փոփոխության առավել արդյունավետ ճանապարհ գտնելու 
մտադրությամբ։ Նրա պայքարի ընկերներից շատերը շարունակեցին պայքարը 
բնապահպանական ակտիվիզմի մեջ։
23. http://www.armecofront.net/amulsar/funding-equipping-amulsar/ 

ինչ պես նաև սպառ նալ արևմ տյան ֆի նան սա կան նե րդ-
րումն ե րի կա սե ցու մով և մի ջազ գային դա տա վա րու թյու ն-
նե րո վ։ Սրան զու գա հեռ, մե դի ա դաշ տու մ կազ մա կե րպ վու մ 
են Լի դի ան Ար մե նի այի լոբ բիս տա կան ար շավ եր, հան քը 
շր ջա փա կած ա կիտ վի ստ նե րին հե ղի նա կա զր կող մե դի ա-
հար ձա կու մն եր, նրա նց տա րա բա ժա նե լու տե ղե կատ վա կան 
ար շավ եր, հա կա ցույ ցեր, տե ղա ցի աշ խա տա կից նե րի մի-
ջո ցով ներ հա մայն քային լա րու մն ե ր։ 

Այս կո նֆ լիկ տու մ կար ծես իր օ գու տ նե րն է փոր ձու մ կոր զել 
Հայաս տա նի մեկ այլ հան քար դյու նա հա նող ըն կե րու թյու ն՝ 
Զան գե զու րի պղն ձա մո լիբ դե նային կոմ բի նա տը, ո րի սե-
փա կա նու թյան հայտ նի մա սը գեր մա նա կան Քրո նի մե տին է 
պատ կա նու մ, իսկ ան հայտ՝ օֆ շո րային տե րե րը, ըստ բնա-
պահ պան նե րի, ռու սա կան կամ ռու ս-հայ կա կան սե փա կա-
նա տե րեր են։ Հա մար վու մ է, որ ռու սա կան կող մի հա մար 
արևմ տյան կա պի տա լի այս պի սի ներ կայու թյու նն ինք նին 
խնդ րա հա րույց է, ո րի պատ ճա ռով էլ շա հա գր գիռ կո ղմ են 
հան դի սա նու մ։ Սա իր հեր թին թույլ է տա լիս Լի դի ան Ար մե-
նի ային Ա մու լ սա րի փր կու թյան ողջ շար ժու մը ներ կայաց նել 
որ պես իր մր ցակ ցի կող մից ֆաբ րի կաց ված ար շա վի՝ ան-
նկատ թող նե լով տե ղա ցի նե րի հան րային շա հն ու կար ծի քը, 
մի ա ժա մա նակ հող նա խա պատ րաս տե լով ա պա գայու մ մի-
ջազ գային ար բիտ րա ժային դա տա րա նու մ ՀՀ-ին պա տաս-
խա նատ վու թյան կան չե լու հա մա ր։

 Նոր կա ռա վա րու թյան ծրագ րու մ և վար չա պետ Փա շի նյա նի 
տար բեր ե լույթ նե րու մ հն չել է « նե րա ռա կան տն տե սու թյու ն» 
ձևա վո րե լու նպա տա կը, ո րով ոչ թե ցու ցա նի շային տն տե-
սա կան ա ճի, այլ հա սա րա կու թյան լայն շեր տե րի կեն սա մա-
կար դա կի աճն է կար ևոր վու մ (ն ման BeyondGDP կոն ցեպ-
տին)։ Զու տ հան քա ռե սու րս նե րի սպա ռու մից հրա ժար վե լու 
և է կո տն տե սու թյու ն ձևա վո րե լու մա սին ևս հս տակ հայ տա-
րա րու թյու ն ներ են հն չե լ։ «Ա զատ և եր ջա նիկ Հայաս տա նի» 
կե րտ ման փա շի նյա նա կան կար գա խո սի տրա մա բա նու թյու-

http://www.armecofront.net/amulsar/funding-equipping-amulsar/
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նը հնա րա վոր է դա րձ նու մ է կո-սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան 
պրոգ րե սիվ նպա տա կի ա ռա ջադ րու մը։ Ա ռայժմ ա նո րոշ է 
մնու մ, սա կայն, թե ինչ քա ղա քա կա նու թյու ն նե րով և ինչ պի-
սի ո րո շու մն ե րով կա րող է կա ռա վա րու թյու նը հաս նել դրա ն։ 

Ա մու լ սա րի խն դի րը ի րա պես էմբ լե մա տիկ է, և ո րո շու մն ե րն 
ու նե նա լու են ան դառ նա լի բնա պահ պա նա կան, ֆի նան սա-
տն տե սա կան, ա ռող ջա պա հա կան, սո ցի ա լա կան (ան գամ 
աշ խա տա կից նե րի գեն դե րային աս պեկ տով) հետ ևա նք ներ 
ոչ մի այն հա րա կից հա մայնք նե րի, այլև ողջ երկ րի հա մա ր։ 
Մի կող մի ց Ա մու լ սա րի հան քի սպառ նա լիք նե րը և դրա նք 
դի մադ րող քա ղա քա ցի ա կան հան րու թյան (բ նա պահ պան-
նե րի, տե ղա ցի նե րի և ի րա վա պա շտ պան նե րի) կոն սո լի դա-
ցի ան, մյու ս կող մի ց արևմ տյան նե րդ րու մն ե րի կա սեց ման 
և հնա րա վոր տույ ժե րի սպառ նա լիք նե րը դժ վա րին վի ճա-
կում են դրել նոր կա ռա վա րու թյա նը։ Այ ցե րը, ստու գու մն ե րը 
և բազ մա շա հա ռու աշ խա տան քային խմ բե րը դեռ չեն բե րել 
ո րո շու մն ե րի կայաց մա ն։ 

Ա մու լ սա րի բազ մա շե րտ խնդ րի հան գու ցա լու ծու մը կնա-
խան շի նոր Հայաս տա նի հե ղա փո խա կա նու թյան մա կար-
դա կը և հան րային խն դիր նե րի լու ծ ման ա պա գա սկզ բու նք-
նե րը, ինչ պես նաև ՔՀ կա րո ղու թյան չա փը՝ ազ դե լու երկ րի 
տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա։ Արդյոք հա րյու րա-
վոր սո վո րա կան մա րդ կա նց հան րայի ն՝ տն տե սա կան ու սո-
ցի ա լա կան շա հի, թե՞ մեծ կա պի տալ տնօ րի նող ա ռան ձին 
մի ա վոր նե րի տն տե սա կան շա հե րը ա ռաջ նա հեր թու թյու ն 
կգ րան ցեն, ՀՀ քա ղա քա ցու գոր ծոր դու թյու նը, թե՞ մի ջազ-
գային կոր պո րա ցի ա նե րի շա հե րը կկար ևոր վեն, բնա կան 
ռե սու րս նե րի ան խնա սպառ ման ու ար տա հան ման, թե՞ բնա-
կան մի ջա վայ րի խնայ ման ու է կո լո գի ա կան հիմ քով տն տե-
սու թյան ա ռաջ նոր դու թյա մբ պե տք է ըն թա նա նոր Հայաս-
տա նի ա պա գա ն։ Արդյոք դե մոկ րա տի այի և արևմ տյան 
պրոգ րե սի վու թյան ա ջակ ցու թյու նը կհան գեց վի արևմ տյան 

կա պի տա լի պա շտ պա նու թյա ն24, թե՞ ի վեր ջո Հայաս տա նի 
քա ղա քա կա նու թյու նը դու րս կգա Արև մու տք-Ռու սաս տան 
աշ խար հա քա ղա քա կան հա կա սու թյու ն նե րի վա սա կար 
ծու ղա կի ց։

«Մ նա ցած նե րի»25 ի րա վու ն քի ճա նա չու մը և հան րային 
հա մե րաշ խու թյան մեջ նե րա ռու մը 

Չ նայած ԼԳԲ ՏԻՔ մա րդ կա նց ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու-
թյան գոր ծու նե ու թյու նը Հայաս տա նու մ սկս վել է շու րջ 20 տա
րի ա ռաջ, սա կայն այս հայաց քով դիս կու րս նե րը նա խո րդ 
ռե ժի մի օ րոք մնա ցել են սահ մա նա փակ շր ջա նակ նե րում, 
լու սա նց քային և մե րժ վա ծ։ Հան րային լայն շեր տե րին, ընդ-
հա կա ռա կը, մշ տա պես մա տու ց վել են ԼԳԲ ՏԻՔ ան ձա նց 
հան դեպ ա տե լու թյան քա րոզ ներ, նրա նց հան դեպ բռ նու-
թյու նը ար դա րաց նող, խրա խու սող դիր քո րո շու մն ե ր26։ 

Հետ հե ղա փո խա կան շր ջա նու մ նույն պես ե ղան մի քա նի 
դր վագ ներ, ո րոն ցու մ նախ կին իշ խող է լի տայի պա շտ պա-
նու թյա նը զին վո րա գր ված ան հատ նե րը հրահ րե ցին և նպա-
տա կաու ղղ ված կեր պով շա հար կե ցին թե մա ն՝ ԼԳԲ ՏԻՔ 
մա րդ կա նց հան դեպ ա տե լու թյան խոս քի մա նի պու լյա տիվ 
ար շավ եր ի րա կա նաց նե լո վ։ Պա տա նե կան ա մա ռային 
ճամ բար նե րից մե կի ման կա կան կառ նա վա լային հան դե-
սը այս ար շա վի շր ջա նա կու մ ներ կայաց վեց որ պես « գեյ 
պրո պա գան դա», և պա տա նի նե րի բաց դեմ քե րով դի մա-
հար դար ված կեր պար նե րի պատ կեր նե րը թևա ծե ցին ողջ 

24. https://www.opendemocracy.net/od-russia/peter-liakhov-knar-khudoyan/citizens-
battling-a-controversial-gold-mining-project-amulsar-armenia
25. Երևանյան մի երգիչ իր օգոստոսյան համերգի ֆեյսբուքյան հայտարարությամբ 
համերգին հրավիրել էր միայն հետերոսեքսուալներին՝ «մնացածների» մուտքը 
խստիվ արգելելով։
26. Ամենից վառ օրինակը 2012-ին DIY փաբի պայթեցման արդարացումն էր 
իշխող ՀՀԿ և պառլամենտական ՀՅԴ կուսակցության հայտնի խոսակների 
կողմից։
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ին տեր նե տային տա րած քո վ։ Ե րե խա նե րի ի րա վու նք նե րի 
ոտ նա հա րու մը և նրա նց թի րա խա վոր ման զոհ դա րձ նե լը 
հետ չի պա հու մ պահ պա նո ղա կան քա րո զիչ նե րին մա նի-
պու լա ցի ա նե րին դի մե լու նկր տու մն ե րի ց՝ իբր հե նց հա նու ն 
նույն այդ ե րե խա նե րի։ Դա լրա ցու ցիչ հնար է հան րու թյան 
ներ սու մ մի ֆա կան թշ նա մու հիմ քով նոր բա ժա նա րար գծեր 
ա ռաջ բե րե լու ։ 

Այս ար շավ ե րը շա րու նա կու թյու նն են Հայաս տա նի հա րա-
վային մար զե րից մե կի սահ մա նա մե րձ Շու ռ նու խ գյու ղա կու մ 
քու իր հա վա քի մեկ նած 9 ե րի տա սա րդ նե րի հան դեպ օ գոս-
տո սի 3-ին կազ մա կեր պած բռ նու թյան մի ջա դե պի։ Ինչ պես 
հե տա գայու մ պա րզ դար ձավ մի ջա դե պի տու ժող նե րի և 
ի րա վա պա շտ պան նե րի հայ տա րա րու թյու ն նե րից, հա մայն-
քի ղե կա վա րը մաս նակ ցել և հնա րա վոր է՝ նույ նի սկ կազ-
մա կեր պել է այս հար ձա կու մը բո լո րո վին այլ՝ քա ղա քա կան 
հաշ վե հար դա րի թա քու ն նպա տա կո վ։ 

Գյու ղի ըն տա նիք նե րից մե կի տա նը այդ օ րե րին հյու րըն կալ-
վել էր ըն տա նի քի ԼԳԲ ՏԻՔ ակ տի վի ստ որ դին իր 8 հյու րե րի 
հե տ։ Ուշ ե րե կոյան նրա նց տան վրա հար ձակ վել են մեր-
ձա կա Գո րիս քա ղա քից ան ծա նոթ տղա մար դիկ և հա մայն-
քի բնա կիչ ներ (հիմն ա կա նու մ կա նայք և ան չա փա հաս ներ), 
սե ռա կան կո ղմն ո րոշ մա նը հղող հայ հոյա նք ներ և նվաս տա-
ցու ցիչ կո չեր հն չեց րել, սպառ նա ցել և ծե ծե լով ու քա րե րով 
հե տա պն դե լով ե րի տա սա րդ նե րին դու րս են քշել հա մայն-
քի ց՝ մի ջին և թե թև ֆի զի կա կան վաս վա ծք ներ հա սց նե լով 
նրա նց։ 

Թի րա խա վոր ված ըն տա նի քը հա մայն քու մ հայտ նի է իր 
ընդ դի մա դիր կեց ված քով, իսկ որ դու սե ռա կան կո ղմն ո րո-
շու մը նո րու թյու ն չէր հա մայն քի հա մա ր։ Փոխ վել էր այն, որ 
վեր ջին շր ջա նու մ՝ հե ղա փո խու թյու նից հե տո, ըն տա նի քի 
հայ րը կազ մա կեր պել է հար ևան նե րի ստո րագ րա հա վաք, 
նոր վար չա պե տին կո լեկ տիվ բո ղոք-դի մու մ ներ կայաց րել 
հա մայն քի ղե կա վա րի գոր ծու նե ու թյան հնա րա վոր կո ռու պ-

ցի ոն ռիս կե րի մա սի ն։ Այս նա մա կի է լե կտ րո նային հաս ցե ի 
օգ տա տե րը ըն տա նի քի ԼԳԲ ՏԻՔ ակ տի վի ստ որ դին էր, որի 
դեմ էլ կազ մա կե րպ վել էր հար ձա կու մը։ Գոր ծի առ թիվ քրե-
ա կան գոր ծի հա րու ց ման հա պա ղու մը (հա րու ց վեց շու րջ 
քսան օր ան ց՝ օ գոս տո սի 22-ին) լրա ցու ցիչ ան հա նգս տու-
թյու ն նե րի ա ռիթ դար ձավ ի րա վա պա շտ պան նե րի հա մա ր։ 

ԼԳԲ ՏԻՔ մա րդ կա նց դեմ քա րո զար շավ ե րով հան րային 
կար ծի քի բևե ռա ցու մ կազ մա կեր պո ղ քա ղա քա կա նա պես 
շա հա գր գիռ ու ժե րը (Քո չա րյա նի և ՀՀԿ-ի ա ջա կից նե րը) 
ան շու շտ հեն վու մ են ակ տիվ կամ պա սիվ հո մո ֆո բի այի 
հան րային գե րա կայող դիր քո րո շու մն ե րի վրա։ Ար դյու ն-
քում նոր կա ռա վա րու թյու նը, ո րի հիմն ա կան ռե սու ր սը հե նց 
հան րային ա ջակ ցու թյու նն է, դժ վա րին եր կը նտ րա նք նե րի 
ա ռաջ է հայտ նվու մ, թե ինչ պես ար ձա գան քել մա րդ կա նց 
տու ժած ի րա վու նք նե րի վե րա կա նգն մա նը և կրած վաս նե-
րի փոխ հա տու ց մա նը։ ԼԳԲ ՏԻՔ մա րդ կա նց ի րա վու նք նե րի 
բա րձ րա ձայն պա շտ պա նու թյու նը ա պա տե ղե կաց ված և մա-
նի պու լաց ված հան րային գի տակ ցու թյան շա հա րկ ման ու 
նոր կա ռա վա րու թյան հան դեպ վս տա հու թյան խա թար ման 
հնա րա վո րու թյու ն կա րող է դառ նա լ։ Այս մտա հո գու թյու ն-
նե րը հաս կա նա լո վ՝ ՄԻ պա շտ պան նե րը մեծ ակն կա լիք ներ 
չու նեն և  դե ռևս ու ղիղ բա րձ րա ձայն պա հա նջ ներ չեն ներ-
կայաց նու մ նոր վար չա պե տի ն՝ ժա մա նա կա վո րա պես բա-
վա րար վե լով փոխ վար չա պե տի կող մից Շու ռ նու խի դեպ քի 
առն չու թյա մբ բռ նու թյու նը մեր ժող խոս քե րով, ի րե նց ներ-
կայաց րած բո ղոք նե րին տր ված կես լու ծու մն ե րո վ։ 

Ճի շտ է, ԼԳԲ ՏԻՔ մա րդ կա նց ի րա վու նք նե րի պա շտ պա նու-
թյա նն ա ջակ ցող դիր քո րո շու մը դե ռևս պահ պա նու մ է հան-
րային կար ծի քի մա նի պու լաց ման իր նե րու ժը: Մյու ս կող մից, 
սա կայն, վար չա պետ Փա շի նյա նի հան դեպ հան րային լայն 
ա ջակ ցու թյու նն ու վս տա հու թյու նը սե ռա կան կո ղմն ո րոշ-
ման հիմ քով հե տա պնդ ման և խտ րա կա նու թյան սո վե տա-
կան տրա մա բա նու թյու նն իր խոս քով կոտ րե լու հնա րա վո-
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րու թյու ն է տա լի ս։ Այս ան հրա ժե շտ քայ լը նոր կա ռա վա րու-
թյան հա մար հի մք կլի նի ինս տի տու ցի ո նալ և օ րե նսդ րա կան 
լու ծու մն եր մշա կե լու հա մա ր՝ Հայաս տա նու մ ան խտ րա կան 
հա մե րաշ խու թյան ձևա վոր ման, հա վա սա րու թյան և սո ցի ա-
լա կան ար դա րու թյան հաս տատ ման հե ղա փո խա կան շր ջա-
դար ձու մ։

 Հե ղա փո խու թյու նն ար դեն իսկ փո խել է Հայաս տա նի հան-
րային կյան քի և քա ղա քա կա նու թյան տրա մա բա նու թյու-
նը, ճեղ քել է կեղ ծի քն ու մա նի պու լյա ցի ա ն։ Այն հար ցադ-
րել է գեր հա րս տա ցու մը աղ քա տա ցող մա րդ կա նց կող քին, 
ա զատ տա րա ծք ներ ձևա վո րել քա ղա քա կան դաշ տու մ։ Այս 
բաց ված տա րա ծք նե րը, սա կայն, խնամ քով վե րա բեր մու ն քի 
կա րիք ու նե ն։ Դրա նք հա վա սա րու թյան ու սո ցի ա լա կան ար-
դա րու թյան ա ռա վել հս տակ ձևա կե րպ ված և հետ ևո ղա կան 
քա ղա քա կա նու թյու ն նե րով չլց վե լու դեպ քու մ ի զո րու են ծնել 
նախ կի նից էլ ա ռա վել պահ պա նո ղա կան, ավ տո րի տար ու 
ծայ րա հե ղա կան ու ժե ր։
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3.  
 Հայ կա կան հե ղա փո խու թյունից 

հե տո. քա ղա քա ցի ա կան 
հասարա կու թյան փո փոխ վող 

տա րած քը 

Հա րկ է վեր հի շել, որ 2010-ա կան նե րի շար ժու մն ե րը հո դա-
վո րու մ է ին ինչ պես քա ղա քա կան պա հա նջ ներ հա նու ն ա վե-
լի շատ ժո ղո վր դա վա րու թյան, ար ժա նա պատ վու թյան և սո-
ցի ա լա կան ար դա րու թյան, այն պես էլ նե րա ռու մ է ին բո ղո քի 
գոր ծո ղու թյու ն ներ ընդ դեմ խս տամ բե րու թյան և ան հա վա-
սա րու թյան (Ishkanian, Glasius 2018)։ Աշ խար հի տար բեր 
հատ ված նե րու մ տե ղի ու նե ցող այս շար ժու մն ե րը վեր լու ծող 
հե ղի նակ նե րից շա տե րը պն դու մ են, որ այս ընդ վզու մն ե րը 
զայ րույ թի ար տա հայ տու թյու ն է ին և ար տա ցո լու մ է ին ժո-
ղո վր դա վա րու թյան, սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և ար ժա-
նա պատ վու թյան պա կա սի շու րջ ա ճող մտա հո գու թյու ն ներ 
(Kaldor և Selchow 2012, Glasius և Pleyers 2013, Tejerina և 
այլք 2013, Della Porta 2015)` հան դի սա նա լով բե կու մն ային 
պահ դժ գո հու թյան (Biekart և Fowler 2013) ու վր դով մու ն քի 
(Calhoun 2013) գլո բա լաց ման մե ջ։ 

Այ դու հան դե րձ, այժմ ար դեն ակն հայտ է, որ ակ տի վի ստ-
նե րի պա հա նջ նե րն, ինչ պես նաև ժո ղո վր դա վա րու թյան, 
սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան և մաս նակ ցու թյա ն՝ նրա նց 
ըմբռնումն ե րն ու պրակ տի կա նե րը, դժ վա րու թյա մբ են « հո-
սե լու» դե պի դու րս ու վե ր՝  փո խա կեր պե լու հա սա րա կու թյու-
նը և կամ քա ղա քա կան ո րո շու մն ե րի կայա ցու մը: Փո խա-
րե նը, շատ երկր նե րու մ, ինչ պես Բրա զի լի այու մ, Հնդ կաս-
տա նու մ, Ֆի լի պին նե րու մ, Մեծ Բրի տա նի այու մ և ԱՄՆ-ում 
տե ղա ցի ա կան և աջ թևի պո պու լիս տա կան շար ժու մն ե րը 
վե րել քի գծի վրա են, և մե նք ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ ենք 
լսու մ ժո ղո վր դա վա րու թյան ճգ նա ժա մի, մահ վան, ան կու մի 
կամ դրա նից հոգ նա ծու թյան մա սին (Keane 2009, Flinders 
2016, Plattner 2015, Appadurai 2017), լսու մ ենք մաս նա գետ-
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նե րի ու ու սյալ նե րի պն դու մն ե րն առ այն, որ այժմ ապ րու մ 
ենք « մեծ ռեգ րե սի այի» ժա մա նակ նե րու մ (Geiselberger 2017) 
կամ « զայ րույ թի ժա մա նա կա շր ջա նու մ» (Mishra 2017)։ 

Հայաս տա նու մ Թավ շյա հե ղա փո խու թյու նը ի հայտ ե կավ 
այս հա մաշ խար հային ի րա դար ձու թյու ն նե րի ա րան քու մ։ 
Հայաս տա նու մ գոր ծըն թաց նե րն, ան շու շտ, ձևա վոր վու մ են 
երկ րի ու րույն պատ մու թյա մբ, սո ցի ալ-մ շա կու թային գոր ծոն-
նե րով ու քա ղա քա կան դի նա մի կայով, սա կայն ոչ մի եր կիր 
վա կու ու մու մ չի գտն վու մ։ Այդ ի մաս տով օգ տա կար ենք հա-
մա րու մ դի տար կել այլ հետ հե ղա փո խա կան հա մա տեքստ ե-
րի փոր ձը՝ վեր լու ծե լու պե տու թյու ն-քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյու ն հա րա բե րու թյու ն նե րի փո փոխ վող դի նա մի կան 
ու ժո ղո վր դա վա րաց ման, քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վիզ մի և 
մաս նակ ցու թյան հե ռան կար նե րը՝ հե ղա փո խու թյու ն նե րին 
հա ջոր դի վ։ Այդ պի սի հա մե մա տա կան դի տար կու մը մեզ 
հնա րա վո րու թյու ն կըն ձե ռի հաշ վի առ նել հայաս տա նյան 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը սպա սող ռիս կե րը և 
ա պա գային ուղղ ված ո րոշ ա ռա ջա րկ ներ ա նել։ 

Բազ մա կար ծու թյան հե ռան կար նե ր

 Տար բեր հե տա զո տող ներ հա մա րու մ են, որ հետ հե ղա փոխա-
կան հա մա տե քս տե րու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյունը մի տու մ ու նի թու լա նա լու ։ Այս պես, թե՛ 1994 թ. Հա րա-
վային Աֆ րի կայու մ ա պար տե ի դի ռե ժի մի ան կու մը, թե՛ 2000 
թ. սեր բա կան հե ղա փո խու թյու նը, թե՛ Վրաս տա նու մ 2003-ի 
Վար դե րի հե ղա փո խու թյու նը (Broers 2005, Muskhelishvili, 
Jorjoliani 2009, Grodsky 2012) և կամ Ուկ րաի նայու մ 2004 թ. 
Նա րն ջա գույն հե ղա փո խու թյու նը (Laverty 2008, Lutsevych 
2013) դի տար կե լու դեպ քու մ գտ նե լու ենք զար գաց ման հա-
ման ման նմու շ ներ (Broers 2005, Danković և Pickering 2017, 
Grodsky 2012, Laverty 2008, Leonard 2014, Lutsevych 2013, 
Muskhelishvili և Jorjoliani 2009): Մի կող մից հետ հե ղա փո խա-

կան հա մա տե քս տե րու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու-
նը թու լա նու մ է «կր ճատ ված բազ մա կար ծու թյան» բե րու մով 
(Laverty 2008), ո րոն ցու մ ընդ դի մա դիր գոր ծիչ նե րի շա րքն 
ա վե լի փո քր է։ Մյու ս կող մի ց հե տա զո տող նե րը մատ նան շու մ 
են պե տու թյան կող մից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
«գ րա վու մը» (կամ մեկ այլ ձևա կե րպ մա մբ՝ քա ղա քա ցի ա-
կան հա սա րա կու թյան կող մից պե տու թյան «գ րա վու մը»), 
ո րի դեպ քու մ « քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան հա սա րա-
կու թյու ն նե րի» մի ջև դաշ նակ ցու թյան ա վե լա ցու մը կա րող է 
բե րել «այն [ քա ղա քա ցի ա կան] ինս տի տու տ նե րի թու լաց մա-
նը, ո րո նք ու նակ են կա ռա վա րու թյա նը հաշ վե տու պա հել» 
(Broers 2005: 347)։

Չ նայած կա ռա վա րու թյու նու մ ա վե լի մեծ ընդ գրկ վա ծու թյու-
նը և վեր ջի նիս հա սա նե լի դառ նա լը պո տեն ցի ալ օ գու տ ներ է 
պա րու նա կու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ակ տոր-
նե րի հա մար, մյու ս կող մից կա նաև վտա նգ՝ դառ նա լու չա-
փա զա նց մոտ հար մա րա վետ լի նե լու հա մա ր։ Այս պես, Վար-
դե րի հե ղա փո խու թյու նից հե տո Վրաս տա նի կա ռա վա րու-
թյու ն ան ցած նախ կին քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
գոր ծիչ նե րը հայտն վե ցին ի րա վի ճա կու մ, ո րու մ ստիպ ված 
է ին « գո րծ ու նե նալ նոր (ընտ րա) զա նգ ված նե րի հետ ու նոր 
նպա տակ ներ ըն դու նել» և «ա ռաջ նա հեր թու թյու ն տալ ինս-
տի տու ցի ո նալ նպա տակ նե րին», ինչն իր հեր թին լար վա ծու-
թյու ն էր ստեղ ծու մ նոր կա ռա վա րու թյան այդ ներ կայա ցու-
ցիչ նե րի և նրա նց նախ կին կազ մա կեր պու թյու ն նե րի մի ջև։ 
Կա ռա վա րու թյու նու մ հայտն ված նախ կին քա ղա քա ցի ա-
կան ակ տի վի ստ նե րի մի մա սը պն դու մ է ին, որ ի րե նց « դա-
վա ճան ված» է ին զգու մ նախ կին գոր ծըն կեր նե րի կող մից 
(Grodsky 2012: 1702)։ 

2018-ի մայի սից ի վեր քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
շատ ակ տի վի ստ ներ պաշ տոն ներ են ստա նձ նել վար չա պետ 
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Նի կոլ Փա շի նյա նի նոր կա ռա վա րու թյու նու մ։ Շատ ու րիշ-
ներն էլ այժմ մի ա ցել են քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու ն նե րի՝ 
Փա շի նյա նի « Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նա գիր» կու սակ ցու-
թյա նը կամ « Քա ղա քա ցու ո րո շու մ» ՍԴԿ-ին, իսկ 2018 թ. 
դեկ տեմ բե րի 9-ին կայա ցած խո րհր դա րա նա կան ընտ րու-
թյու ն նե րի ար դյու ն քու մ նրան ցից շա տե րն էլ ընտր վել են՝ 
ծա ռայե լու Ազ գային Ժո ղո վու մ։ Ո րոշ տե սա կետ նե րի հա մա-
ձայն՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ ներ դար ձած այս քա ղա քա ցի ա-
կան ակ տի վի ստ նե րն այդ պի սով կա րող են ներ սից ազ դել 
կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան վրա։ Ա վե լի զգու շա-
վոր տե սա կետ նե րի հա մա ձայն՝ մտա վա խու թյու ն կա, որ 
քա ղա քա ցի ա կան գոր ծիչ նե րի ներ հոս քը դե պի պե տա կան 
հաս տա տու թյու ն ներ ու կա ռա վա րու թյու ն կա րող է (վե րը 
քննա րկ ված այլ հետ հե ղա փո խա կան հա մա տե քս տե րի փոր-
ձի հա ման մա նու թյա մբ) ի րա կա նու մ հան գեց նել պե տու թյան 
կող մից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան կոոպ տա ցի այի 
և նվա զեց նել վեր ջի նիս շա հա պա շտ պա նա կան և կա ռա վա-
րու թյու ն հաշ վե տու պա հե լու կա րո ղու թյու ն նե րը ։

 Դե ռևս շատ վաղ է ա սել, թե ինչ պես կզար գա նան պե տու-
թյուն-քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն հա րա բե րու թյու ն-
նե րը Հայաս տա նու մ, սա կայն երկ րու մ ժո ղո վր դա վա րու թյան 
ա ռաջ խա ղաց ման հա մար կար ևոր է, որ նոր կա ռա վա րու-
թյու նը պա շտ պա նի և պահ պա նի քա ղա քա ցի ա կան հա սա-
րա կու թյան գոր ծու նե ու թյան տա րած քը։ Ա վե լին, քա ղա քա-
կա նու թյու ն նե րի գոր ծըն թա ցու մ (և՛ դրա նց ձևա կե րպ ման, և՛ 
ի րա կա նաց ման փու լե րու մ) քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան մաս նակ ցու թյան ա ռու մով  կա ռա վա րու թյու նը պե տք 
է ունկն դիր լի նի և նե րգ րա վի ՔՀ բո լոր հատ ված նե րի ն՝ նե-
րա ռյալ ար մա տա կան և քն նա դա տա կան դի րք ու նե ցող ակ-
տի վի ստ նե րի ն՝ մի այն հո ժար, « հա մա տե ղե լի» և զի ջող դիր-
քա վո րու մ ու նե ցող նե րի հետ գո րծ ու նե նա լու փո խա րե ն։ Ար-
դեն իսկ գրա նց վել է մի ջա դեպ, երբ Ա մու լ սա րի հան քի մոտ 
շու ր ջօ րյա հեր թա պա հու թյու ն ի րա կա նաց նող բնա պահ պան 
ցու ցա րար նե րին ֆի զի կա պես թույլ չեն տվել ներ կա գտնվել 

Բ նա պահ պա նու թյան նա խա րա րու թյան կազ մա կեր պած 
մա մու լի ա սու լի սին1:

Ար մա տա կան ընդ դի մու թյու նից դե պի բա րե փո խա կան 
կոն սեն սու ս 

Ե րկ րո րդ գոր ծո նն այն է, որ հետ հե ղա փո խա կան հա մա-
տեքս տե րն ա ռաջ են բե րու մ ա վե լի մեծ սպա սե լիք ներ նոր 
ղե կա վա րու թյու նից, ո րո նք հե շտ չէ ի րա գոր ծել կա րճ ժա-
մա նա կա հատ վա ծու մ, իսկ եր բե մն ան գամ եր կա րա ժամ կետ 
կտր ված քո վ։ Հայաս տա նի դեպ քու մ նոր կա ռա վա րու թյու նը 
2018-ի մայի սին իշ խա նու թյու նը ստա նձ նե լու ց շատ չան ցած 
սկ սեց մե ղադ րա նք ներ ա ռա ջադ րել բա րձ րաս տի ճան ան-
ձա նց, այդ թվու մ՝ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և այ լոց (օ րի-
նա կ՝ ՀՀ նախ կին նա խա գահ Սե րժ Սա րգ սյա նի եղ բոր և 
եղ բո րոր դի նե րի) նկատ մա մբ՝ կո ռու պ ցի այի և իշ խա նու թյան 
չա րա շահ ման հատ կա նիշ նե րո վ։ Սա զար մա նա լի չէ՝ հաշ վի 
առ նե լով, թե ինչ պես էր ներ կայիս վար չա պետ Փա շի նյա նը 
դեռ ԱԺ-ում իր պատ գա մա վո րու թյան օ րոք հա ճախ պա-
խա րա կու մ ա ճող կո ռու պ ցի ան և ՀՀԿ-ա մե րձ օ լի գա րխ նե րի 
իշ խա նու թյու նը, ո րո նք ի հայտ է ին ե կել ԽՍՀՄ փլու զու մից 
հե տո սկս ված սե փա կա նաշ նո րհ ման գոր ծըն թա ցու մ։

 Հե ղա փո խու թյան ըն թաց քու մ Փա շի նյա նի՝ Սե րժ Սա րգ սյա նի 
հրա ժա րա կա նի և օ լի գար խիկ իշ խա նու թյու նը, կո ռու պ ցի ան 
ու ան պատ ժե լի ու թյու նը վե րաց նե լու վե րա բե րյալ պա հա նջ-
նե րը լայ նո րեն ար ձա գա նք վե ցին ստա տու ս քվոյից հոգ նած 
շատ ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի շր ջա նու մ։ Այ նու հան դե րձ, մի բան 
է կո ռու պ ցի այի դեմ ար տա հայտ վե լը, մեկ այլ բա ն՝ դրա դեմ 
պայ քա րը գլու խ բե րե լը։ Հա ման մա նո րեն, թեև Փա շի նյա նը 
բազ մի ցս խո սել է Հայաս տա նու մ աղ քա տու թյու նը հաղ թա-
հա րե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին, սա կայն հս տակ է, որ 

1. https://bit.ly/2FBw09Z
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հե շտ չի լի նե լու աղ քա տու թյու նը նվա զեց նել կամ հաս ցեա-
գ րել ա ճող ան հա վա սա րու թյան խն դիր նե րը՝ ա ռա նց երկ-
րի տնտե սա կան ու սո ցի ա լա կան քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի 
ներ կայիս մո դել նե րը վե րա նայե լու ։ Ներ կայումս նշան ներ 
չկան, որ Փա շի նյա նը կամ Քա ղա քա ցի ա կան պայ մա նագիր 
կու սակ ցու թյու նը պատ րա ստ վու մ են հրա ժար վել 1991-ից 
հետո ներ թա փան ցած նո րա զա տա կան քա ղա քա կա նու-
թյուն նե րից և ըն դու նել սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան քա ղա քա-
կա նու թյու ն ներ, ո րո նք կնե րա ռեն սո ցի ա լա կան ա պա հո վու-
թյա նն ուղղ ված ծախ սե րի մե ծա ցու մ և վե րա բաշ խա կան ու 
պրոգ րե սիվ հար կային մո տե ցու մն ե ր։ 

Կր կին դի մե լով պատ մա կան ու հա մե մա տա կան գրա կա-
նու թյա նը՝ հս տակ է, որ բա ցի այն վտա նգ նե րից, որ ա ռաջ 
է քա շու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան պե տա կան 
«գ րա վու մը», հետ հե ղա փո խա կան հա մա տե քս տե րու մ 
դժգո հու թյան կա րող է հան գեց նել նաև նո րա զա տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի դի մադ րո ղա կա նու թյու նը։ Այս-
պես, հա մա ձայն Մու ս խե լիշ վի լի ի և Ջոր ջո լի ա նի ի՝ Վրաս-
տա նու մ « ժո ղո վր դա վա րու թյան ան կու մը հետ հե ղա փո խա-
կան կա ռա վար ման մեջ» պայ մա նա վոր ված չէր հե նց մի այն 
պե տու թյան կող մից քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
զավ թու մով կամ Սա հա կաշ վի լի ի կե նտ րո նաց ված, պո պու-
լիս տա կան և կա մայա կան ղե կա վար մա մբ (այ սի նքն՝ նվա-
զած բազ մա կար ծու թյա մբ)։ Փո խա րե նը նրա նք Սա հա կաշ-
վի լի ի տա պալ մա նը հան գեց րած ա ռա նց քային գոր ծոն են 
հա մա րու մ նրա կա ռա վա րու թյան « գա ղա փա րա բա նա կա ն՝ 
նո րա զա տա կան և ան գամ լի բեր տար դիր քա վո րու մն ե րը, 
որ հե նք ե ղան նոր բա րե փո խա կան ռազ մա վա րու թյու ն նե-
րին» (Muskhelishvili և Jorjoliani 2009: 694)։ 

Նույն կե րպ, Հա րա վային Աֆ րի կայու մ ա պար տե ի դի ան կու-
մից և Նել սոն Ման դե լայի ընտ րու թյու նից հե տո Աֆ րի կյան 
ազ գային կո նգ րե սը (ԱԱԿ) սու ղ հնա րա վո րու թյու ն ներ ու-
նե ր՝ ե րես թե քե լու նո րա զա տա կան քա ղա քա կա նու թյու ն նե-

րից, ո րո նց նպաս տու մ է ին ա պար տե ի դի ա վար տից հե տո 
եր կի րն ա ռա տո րեն մու տք գոր ծած երկ կող մա նի և բազ մա-
կո ղմ օ ժան դա կու թյան զո րեղ կա ռույց նե րը։  Մի նչ դեռ դո-
նո րային օգ նու թյան պա կաս չկար, «դժ վար էր ձևա կեր պել 
նոր ար մա տա կան տես լա կան» և « վի ճար կել նո րա զա տա-
կան հա մա կար գը» (Leonard 2014: 381)։ Այս հա մա տե քս-
տում ո րոշ ՔՀԿ-ներ, ո րո նք մտե րիմ հա րա բե րու թյու ն ներ 
ու նե ին դո նոր նե րի և ԱԱԿ կա ռա վա րու թյան հետ, բայց 
ո րո նք չէ ին հա մար վու մ նե րք ևի, տե ղային քա ղա քա ցի ա-
կան ու ժե րին հաշ վե տու, ան կա րող (կամ դժ կամ) գտն վե ցին 
« մար գի նա լաց ված նե րի մտա հո գու թյու ն նե րը ա ռաջ տա նե-
լու հա մար քա ղա քա կան հան րու թյան վրա ազ դե ցու թյու ն 
գոր ծադ րել» (Leonard 2014: 385)։ Սա բե րեց Հա րա վային 
Աֆ րի կայու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ճե ղք մա-
նը եր կու տի պի՝ ա ռա վել հո ժար և ա ռա վել ար մա տա կան 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան այս պի սի տա րա բա ժա նու մն ա մեն ևին բնո րոշ չէ մի-
այն Հա րա վային Աֆ րի կայի ն։ Իս կա պես, շատ երկր նե րու մ 
և նաև Հայաս տա նու մ (Ishkanian 2015) տե ղի է ու նե ցել ու 
շա րու նա կու մ է ու նե նալ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
խմ բե րի մաս նա տում և հե տզ հե տե ա վե լա ցող քն նա դա տու-
թյու ն այն ՔՀԿ-նե րի հաս ցե ին, ո րո նք « չա փա զա նց մոտ» 
են դառ նում դո նոր նե րին և կա ռա վա րու թյու ն նե րի ն՝ այդ պի-
սով տա նու լ տա լով ա ռա վել ար մա տա կան դիր քեր և քն նա-
դա տու թյու ն ա ռաջ տա նե լու ի րե նց ու նա կու թյու նը (Banks, 
Hulme և Edwards 2015, Glasius և Ishkanian 2015, Lutsevych 
2013, Eikenberry 2009): Ի հար կե, կա րե լի է նաև պն դել, որ 
կազ մա կեր պու թյու ն նե րի բազ մա զա նու թյու նը ա ռո ղջ քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ա ռա նց քային բնու թագ րիչ է։

 Մի նչև վեր ջե րս Հայաս տա նի ձա խա կան կո ղմն ո րոշ ման 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան ակ տի վի ստ նե րը տե սա-
դաշ տու մ են պա հել և ա ռաջ մղել երկ րու մ նո րա զա տա կան 
քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի քն նա դա տու թյու նը՝ ցու ցա նե լով 
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դրա նց ազ դե ցու թյու նն ա ճող աղ քա տու թյան ու ան հա վա սա-
րու թյան վրա։ Այս ակ տի վի ստ նե րը, սա կայն, մեծ զա նգ ված 
չեն կազ մու մ ու մեծ հաշ վով շա րու նա կու մ են մար գի նա լաց-
ված մնա լ։ Սրա վկայու թյու նն են նաև այն փոք րա թիվ քվե-
նե րը, որ հա վա քեց նոր ձևա վոր ված սո ցի ալ-դե մոկ րա տա-
կան կու սակ ցու թյու նը՝ Քա ղա քա ցու ո րո շու մը, դեկ տեմ բե րի 
9-ի խո րհր դա րա նա կան ընտ րու թյու ն նե րի ն։ Ա մու լ սա րի ոս-
կու հան քի դեպ քը հա ճախ շր ջա նակ վու մ է որ պես ա ռա նց-
քային օ րի նա կը նրա, թե ինչ պես են նո րա զա տա կան քա ղա-
քա կա նու թյու ն նե րը և տրա մա բա նու թյու նը, ո րոն ցու մ օ տա-
րե րկ րյա նե րդ րող նե րի և կոր պո րա ցի ա նե րի շա հե րը վեր են 
դաս ված շր ջա կա մի ջա վայ րի, ինչ պես նաև Հայաս տա նի 
քա ղա քա ցի նե րի ա ռող ջու թյան ու բա րե կե ցու թյան հա մե-
մատ, շա րու նա կու մ գե րիշ խել քա ղա քա կան մտա ծո ղու թյան 
մե ջ։ Ո րոշ նե րը Ա մու լ սա րի ա պա գայի հա մար մղ վող պայ քա-
րը բնու թագ րու մ են որ պես հետ հե ղա փո խա կան կա ռա վա-
րու թյան «ա ռա ջին խո շոր ճգ նա ժա մը» (Liakhov և Khudoyan 
2018)։ Այս վեր լու ծու թյու նը գրե լու դրու թյա մբ (դեկ տեմ բեր 
2018) հան քի շու րջ ի րա վի ճա կը մնու մ է չհան գու ցա լու ծ վա ծ։ 
Ա ռա ջի կա ա միս նե րին կար ևոր կլի նի դի տար կե լ՝ արդյոք 
հան քար դյու նա բե րա կան ըն կե րու թյան պա հա նջ նե րն ու 
շա հե րն ի րե նց կար ևո րու թյա մբ կգե րա զան ցեն հան քին 
մոտ ապ րող տե ղի բնա կիչ նե րի, ինչ պես նաև Հայաս տա նի 
և սփյու ռ քի այլ հատ ված նե րի բնա պահ պա նա կան ակ տի-
վիստ նե րի  մտա հո գու թյու ն նե րին, որոնք բա րձ րա ձայ նել են 
Ա մու լ սա րի հան քով ա ռաջ բեր վող ռիս կե րը բնա կան մի ջա-
վայ րի և ազ դա կիր հա մայնք նե րի ա ռող ջու թյան, ան վտան-
գու թյան և բա րե կե ցու թյան հա մա ր։ Ե թե, այ դու հան դե րձ, 
ակ տի վիստ նե րի ձայ նե րն ան տես վեն, ինչ պես վե րը նկա րա-
գր վա ծ՝ նոյեմ բե րին տե ղի ու նե ցած մի ջա դե պու մ, ա պա դա 
լավ բան չի գու շա կու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն-
պե տու թյու ն հա րա բե րու թյու ն նե րի ա պա գայի հա մա ր։ 

Նո րա զա տա կա նու թյան` ողջ աշ խար հու մ կայու նու թյան 

կամ դի մադ րո ղա կա նու թյան (resilience) մա սին գրող մաս-
նա գետ նե րը պն դու մ են, որ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու-
թյան ակ տոր նե րը և հատ կա պես սո ցի ա լա կան շար ժու մն ե-
րը կար ևոր դեր ու նեն կա տա րե լու ՝ նո րա զա տա կան գա ղա-
փար նե րի և քա ղա քա կա նու թյու ն նե րի մար տահ րա վեր նե րը 
հո դա վո րե լու ա ռու մո վ։ Քրաու չը (Crouch) հղու մ է քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյա նը՝ որ պես « չոր րո րդ ու ժի», ո րը 
« պե տու թյան, շու կայի և կոր պո րա ցի այի փո խառ ճա կատ-
ման ե ռան կյու նու ց» ան դին է, և ո րը կա րող է «քն նա դա տել, 
գրո հել, և մեր կաց նել այս հար մա րա վետ ե ռան կյու նու սխալ-
նե րն ու չա րա շա հու մն ե րը» (Crouch 2011: x): Քրաու չն, ի հար-
կե, այն քան հե ռու ն չի գնու մ, որ պես զի պն դի, թե « քա ղա քա-
ցի ա կան հա սա րա կու թյան զբաղ ված, բայց ցա ծր ձայ նե րը» 
կկա րո ղա նան ստեղ ծել « կոր պո րա ցի ա նե րի գե րի շխ ման 
վրա հի մն ված կա պի տա լիզ մից տար բեր վող սո ցի ա լա կան 
կա րգ», բայց տես նու մ է քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
հնա րա վո րու թյու նը՝ « կյան քը դա րձ նե լու շատ ա վե լի բար-
վոք, քան այն կլի ներ պե տու թյու ն նե րի ու կոր պո րա ցի ա-
նե րի հույ սին թո ղն վե լու դեպ քու մ» (Crouch, 2011: x)։ Փե կը 
(Peck) և այլք նույն պես տես նու մ են հնա րա վո րու թյու ն ներ 
սո ցի ա լա կան շար ժու մն ե րի հա մար, սա կայն ըն դու նու մ են, 
որ դժ վար է վե րց նել « տե ղա կան և օր գա նա կան նա խա ձեռ-
նու թյու ն նե րը, « նե րք ևից» սկի զբ ա ռած նո րա րա րու թյու նն 
ու սո ցի ա լա կա նու մ ներ կա ռու ց ված ռազ մա վա րու թյու ն նե-
րը» և տե ղա փո խել դրա նք «այլ տե ղեր»՝ նո րա զա տա կա նու-
թյան դեմ գլո բա լաց ված դի մադ րու թյու ն ձևա վո րե լու հա մար 
(Peck, Theodore, Brenner 2012: 27)։ Թետ չե րն ու Շմիդ տը 
նշու մ են, որ դե ռևս նո րա զա տա կա նու թյան վե րել քին դի-
մագ րա վող հա մա պար փակ հա կա-շար ժու մ չի ե ղել, սա կայն  
հու սադ րու մ են, որ թե րևս « նոր գա ղա փար ներ» ու « շա հե րի 
կոա լի ցի ա ներ» ի հայտ կգան (Thatcher, Schmidt 2013: 421) 
և « սո ցի ա լա կան շար ժու մն ե րը» բնո րո շու մ են որ պես « նո-
րա զա տա կան գա ղա փար նե րից հե ռա նա լու ցու ցի չ՝ երբ ևէ 
ար ված ա մե նա խո շոր քայ լի՝ առն վա զն քա ղա քա կան դիս-
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կուր սի մա կար դա կու մ» (Thatcher, Schmidt 2013: 426)։ 

Այս պի սով` սո ցի ա լա կան ար դա րու թյա նն ա ռաջ նա հեր թու-
թյու ն տվող քա ղա քա կա նու թյու ն նե րը ա ռաջ մղե լու  հե-
ռանկա րի տե սան կյու նից կար ևոր է լի նե լու ա պա հո վել 
Հայաս տա նու մ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան տա-
րած քը։ Շատ քա ղա քա ցի ա կան ակ տի վի ստ ներ հար ցազ-
րույց նե րու մ մեզ հայտ նու մ է ին, որ այդ պա հին ձե ռն պահ 
են մնու մ չա փա զա նց քն նա դա տա կան լի նե լու ց՝ սպա սե լով 
մի նչև նոր կա ռա վա րու թյու նն ա վե լի կոն սո լի դաց ված կդառ-
նա։ Այ դու հան դե րձ, նրա նք նաև մատ նան շու մ են, որ այս պի-
սի « լար վա ծու թյան թու լա ցու մը» հա վե րժ չէ, և որ նոր կա ռա-
վա րու թյու նը պե տք է բաց լի նի՝ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա-
կու թյան կող մից քն նա դա տու թյու ն ստա նա լու և նրա առջև 
հաշ վե տու լի նե լու հա մա ր։ Սա նշա նա կե լու է, որ կա ռա վա-
րու թյու նն ա պա հո վու մ է տեղ ու տա րա ծք ի րա կան մաս նակ-
ցու թյան և խո րհր դակ ցու թյան հա մա ր՝ տու րք չտա լով ըն-
դա մե նը ձևա կան հա մա պա տաս խա նու թյան, ո րի  դեպ քու մ 
կնե րգ րավ վեն  մի այն չբո ղո քող, կոն ֆոր մի ստ քա ղա քա ցի-
ա կան հա սա րա կու թյան խմ բե ր։ Կա ռա վա րու թյու նը պե տք է 
նաև ե րաշ խա վո րի Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան բո լոր 
քա ղա քա ցի նե րի մաս նակ ցու թյան ու խոս քի ա զա տու թյու նը՝ 
արժ ևո րե լով, հար գե լով ու ա ռաջ մղե լով ան հատ նե րի ի րա-
վու նք նե րն ու ար ժա նա պատ վու թյու նն՝ ան կախ սե ռից, սե-
ռա կան կո ղմն ո րո շու մից, հաշ ման դա մու թյու նից, ազ գային 
կամ կրո նա կան պատ կա նե լու թյու նի ց։ Եվ վեր ջա պես, կար-
ևոր կլի նի ա զատ ու ան կախ մա մու լ ու նե նա լը, որն ա պա ցու-
ցել է իր ա ռա նց քային դե րը ժո ղո վր դա վա րու թյան և օ րեն-
քի գե րա կայու թյան գոր ծու մ (Themudo 2013)։ Բո լոր նշ ված 
գոր ծոն նե րը վճ ռա կան դեր կու նե նան նրա նու մ, թե ինչ պես 
հե ղա փո խու թյու նից հե տո Հայաս տա նու մ կզար գա նան քա-
ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն-պե տու թյու ն հա րա բե րու-
թյու ն նե րը։ Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու նը կա րող է 
հույ սով լի լի նել, բայց հար կա վոր կլի նի նաև զգոն մնալ:
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4.  
Ամ փո փու մ. ա ռա ջա րկ ներ և 

հետա գա ա նե լիք ներ  

Դի տար կե լով հայ կա կան հե ղա փո խու թյու նը որ պես երկ-
րում ժո ղո վր դա վա րաց ման հու սադ րող նշա ն՝ միև նույն ժա-
մա նակ կար ևոր է հի շել, որ դեռ շատ ա նե լիք ներ կա ն։ Եվ 
չնայած քա ղա քա կան կան խա տե սու մն եր և ան գամ ի րա վի-
ճա կի սահ մա նու մն եր տա լը վեր ջին ա միս նե րի ծայ րա հեղ 
փո փո խա կան ու դի նա միկ քա ղա քա կան ի րա կա նու թյան 
մեջ գրե թե ա նի մա ստ ձեռ նա րկ է դար ձել, այ նու ա մե նայ նիվ 
կա րե լի է ակն կա լել, որ շու տով այդ դի նա միզ մը կն վա զի՝ իր 
տե ղը զի ջե լով ինս տի տու ցի ո նա լաց ման գոր ծըն թաց նե րի ն։ 
Եվ այդ հա մա տե քս տու մ է, որ ո րոշ ա ռա ջա րկ ներ կա րող են 
դառ նալ քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան (չ)ա նե լիք նե րի 
կար ևոր հի շե ցու մն ե ր։ Զե կույ ցի տար բեր հատ ված ներ ար-
դեն իսկ պա րու նա կու մ են հե տա գա քայ լե րի վե րա բերյալ 
քն նար կու մ և ա ռա ջա րկ նե ր։ Ստո րև հա կի րճ կեր պով դրանք 
ի մի ենք բե րե լ։ 

•  Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն-կա ռա վա րու-
թյուն հա րա բե րու թյու ն նե րի ինս տի տու ցի ո նա լա ցու մ՝ 
վս տա հու թյան ցան ցե րի վրա հի մն վե լու փո խա րեն 

Շա րու նակ վող հե ղա փո խու թյու նը ՔՀ հա մար նոր քա ղա քա-
կան մա րմն ի հետ գո րծ ու նե նա լու դժ վա րին փու լ է։ Հա վա-
սա րա կշռ ման նր բին ու բա րդ գոր ծո ղու թյու ն է՝ մի կող մից 
խու սա փել կա ռա վա րու թյան հետ չա փա զա նց մեր ձե ցու մից 
կամ դրա կող մից կոոպ տաց վե լու ց և մի ա ժա մա նակ երկ րի 
սո ցի ալ-քա ղա քա կան վե րամ տա ծու մի գոր ծըն թա ցից դուրս 
մնա լու չափ չդիս տա նց վե լ։ Ցան կա ցած դեպ քու մ կա ռա վա-
րու թյան հետ զգոն և « գոլ» լի նե լը է ա կան կմն ա մոտ ա պա-
գայու մ, ինչ պես վկայու մ է հե նց ՔՀ ներ կայա ցու ցիչ նե րի 
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կող մից հա ճախ մեջ բեր վող վրա ցա կան փոր ձը։ Հար ցազ-
րույց նե րի մաս նա կից նե րն ի րե նք իսկ հակ ված է ին վեր հի-
շել այդ և հա ման ման այլ փոր ձե րը՝ որ պես կա ռա վա րու-
թյան հետ վտան գա վո ր՝ հե ղա փո խա կան ձե ռք բե րու մն ե րը 
չե ղար կող ձու լ ման հետ ևա նք նե րի մա սին զգու շաց նող դաս, 
ո րը պե տք է հաշ վի առ նե լ՝ ան կախ այս հե ղա փո խու թյան 
ա ռա նձ նա հատ կու թյու ն նե րի ց։ 

Ի նչ ևէ, քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան վե րա դիր քա վո-
րու մը հս տակ գծ ված ու ֆի զի կա պես պատ կե րաց նե լի գոր-
ծըն թաց չէ։ Հա վա նա կան է, որ խո րհր դա րա նա կան ընտ րու-
թյու ն նե րին հա ջոր դի քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան և՛ 
գոր ծակ ցող, և՛ առ ճա կատ վող սեգ մե նտ նե րի վե րաձ ևա վո-
րու մը, և եր կու սն էլ մեծ հաշ վով կա րող են ֆու նկ ցի ո նալ ու 
ան հրա ժե շտ լի նել ա ռա նց քային խն դիր նե րի հաս ցե ա գր ման 
մե ջ։ Ուս տի սա նաև գոր ծո ղու թյու ն նե րի և հա րա բե րու թյուն-
նե րի բազ մա զա նեց ման և ոչ ան պայ մա նո րեն փա կու ղու 
ի րա վի ճակ է։ Ի հա վե լու մն, մի նչ դեռ ո րոշ ձա խա կա նու թյան 
հա րող ՔՀ ան դամն եր ու ակ տի վի ստ ներ կշա րժ վեն դե պի 
նոր ձևա վոր վող ընդ դի մա դիր կու սակ ցու թյու ն ներ (ինչ պես 
օ րի նա կ՝ Քա ղա քա ցու որո շու մ սո ցի ալ-դե մոկ րա տա կան 
կու սակ ցու թյան դեպ քու մ), շատ ու րիշ նե րի հա մար կար ևոր 
կմն ա ինս տի տու ցի ո նալ քա ղա քա կա նու թյու նից դու րս մնալն 
ու ու ժեղ (և ձախ) կո ղմ պա շտ պա նե լը քա ղա քա կա նու թյուն-
նե րի վրա ազ դե լի ս։ 

•  Քն նա դա տու թյան լեզ վի և հար թակ նե րի ձևա վո րու մ 
ու զար գա ցու մ 

Քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյու ն-պե տու թյու ն հա րա-
բե րու թյու ն նե րի՝ վե րը նկա րա գր ված հար ցու մ ոս կե մի ջին 
դի րք պահ պա նե լու մա սին ա նո րոշ խո սակ ցու թյան փո խա-
րե ն կար ծես ժա մա նա կն է երկ խո սու թյան նոր տա րա ծք ներ 
ստեղ ծե լու ուղ ղու թյա մբ գոր ծո ղու թյու ն նե րի։ Քն նա դա տու-
թյա ն՝ այ սօր պա կա սող լե զու ն և հար թակ նե րը ձևա վո րե լն 

ան հրա ժե շտ կլի նի դժ վար, այդ թվու մ՝ տա բու աց ված թե-
մա նե րը և՛ հան րային դիս կու ր սի, և՛ կա ռա վա րու թյան օ րա-
կար գի դա շտ բե րե լու հա մա ր։ Քն նա դա տու թյան ե ղած 
փոր ձը, ո րը նա խո րդ ռե ժի մի դեպ քու մ մե ծա մա սա մբ ե ղել է 
հա կազ դո ղա կան, չխ նայող և ընդ վզ ման ո գով, նոր ի րա վի-
ճա կու մ ա վե լի հս տակ է գի տա կց վու մ որ պես ան բա վա րար 
ու ժա մա նա կավ րե պ։ Աս վա ծը են թադ րու մ է սու ր, սա կայն 
կա ռու ցո ղա կան քն նա դա տու թյան ա վան դույ թի ձևա վո րում 
հայաս տա նյան քա ղա քա ցի ա կան, քա ղա քա կան և նաև 
ա կա դե մի ա կան դիս կու ր սու մ, որն իր հեր թին են թադ րու մ է 
այ լը նտ րան քային գի տա հե տա զո տա կան և կր թա կան հար-
թակ նե րի ու ցան ցե րի գոր ծար կու մ։ Սա կա րող է ընդ լայ նել 
ինչ պես քա ղա քա ցի ա կան գոր ծո ղու թյան, այն պես էլ սո ցիա-
լա կան մտ քի տա րա ծու թյու նը, ո րո նք հե տա գայու մ կա րող 
են նաև դառ նալ հան րու թյան լայն շր ջան նե րին մատ չե լի 
ու հաս կա նա լի գի տե լի ք՝ քա ղա քա ցի ա կան կր թու թյա նն ի 
նպա ստ։

•  Ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի աղ բյու ր նե րի բազ-
մա զա նեց ման և ՔՀ-դո նոր հա րա բե րու թյու ն նե րի վե-
րա նայ ման կա րիք 

Որ պես զի ա ռա ջա դեմ ՔՀ գոր ծիչ նե րը կա րո ղա նան մաս-
նակ ցել սո ցի ալ-քա ղա քա կան օ րա կար գի ձևա վոր մա նը սե-
փա կան և ա ռա վել պրոակ տիվ դիր քե րից, կար ևոր կլի նի 
հնա րա վո րի սահ ման նե րու մ վե րա նայել ՔՀԿ-նե րի դո նո րա-
կան ֆի նան սա վոր ման ձևե րն ու սկզ բու նք նե րը, կազ մա կեր-
պու թյու ն նե րին ըն ձե ռել ա զա տու թյան հնա րա վո րու թյու ն՝ 
ա ռաջ նա հեր թու թյու ն նե րն ըստ գնա հատ ված և վե րա նայ-
վող կա րիք նե րի ձևա վո րե լու և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քու մ 
վե րա նայե լու  ա ռա նց քային ֆի նան սա վոր ման (core funding) 
շր ջա նակ նե րու մ։ Դո նոր նե րի ա ջակ ցու թյան մո տե ցու մն ե-
րու մ այդ պի սի փո փո խու թյու նը ՔՀԿ-ին թույլ կտա ա ռա վել 
ար դյու նա վե տո րեն ար ձա գան քել նոր ձևա վոր վող սո ցի-
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ա լա կան ի րո ղու թյու ն նե րի ն՝ սո ցի ալ-քա ղա քա կան կյան քի 
այս դի նա միկ փո փո խա կան փու լու մ, ո րը մի տու մ ու նի դեռ 
շա րու նակ վե լու ։ Ի հա վե լու մն, ճի շտ ժա մա նա կն է թվու մ 
նաև վե րամ տա ծել ՔՀ տա րած քու մ հա րա բե րու թյու ն նե րն ու 
սուբ յե կտ-մաս նա կից նե րի ն՝ բա ցե լով դաշ տը նոր ձևա վոր-
ված ակ տիվ ու սա նո ղա կան խմ բե րի, տե ղա կան հա մայն-
քային խմ բե րի, ար հես տակ ցա կան մի ու թյու ն նե րի հա մա ր՝ 
տար բեր գոր ծըն թաց նե րու մ նրա նց ա վե լի ընդ լայն ված մաս-
նակ ցու թյա մբ։ 

Ի վեր ջո, ե թե ներ կայու մս տե ղի ու նե ցա ծի մա սին պն դու մ 
ենք որ պես խո շոր սո ցի ա լա կան փո փո խու թյու ն և ոչ պար-
զա պես իշ խա նա փո խու թյու ն, ա պա բո լոր կար ևոր ինս տի-
տու տ նե րն ու հա րա բե րու թյու ն նե րը են թադ րա բար պե տք է 
փո խա կեր պու մ ապ րե ն՝ բա ցա ռու թյու ն չա նե լով հե նց քա ղա-
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան հա մա ր։ Սա կա րող է նշա նա-
կել ՔՀ կեր պի է ա կան փո փո խու թյու ն, ո րի դեպ քու մ ան ցնու մ 
ենք ՔՀ՝ որ պես ո րո շա կի, հա տու կ խմ բե րի մա սին ա ռա վել 
նեղ բնո րո շու մից դե պի դրա ա ռա վել լայն ըմբռ նու մը՝ որ-
պես տե ղե կաց ված/կրթ ված քա ղա քա ցի ու թյու ն։ Հե ղա փո-
խու թյան օ րե րին հա մազ գային մաս նակ ցու թյու նը այդ պի սի 
հնա րա վո րու թյան վկայու թյու նը ե ղա վ։ Այդ մաս նակ ցու թյու-
նը հետ հե ղա փո խա կան ի րա վի ճա կու մ քա ղա քա ցու ա ռօ րյա 
գոր ծո ղու թյու ն նե րու մ ու մտա ծո ղու թյու նու մ ամ րա պնդ վե լու 
կա րիք ու նի, քա նի դեռ այդ քա ղա քա ցին կր կին չի դար ձել 
հար մա րա վե տո րեն պա սի վ՝ պար զա պես ա պա վի նե լով կա-
ռա վա րու թյա նը ։
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