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ՄՈՒՏՔ
Հետազոտության
մեթոդաբանականշրջանակը
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2020 թվականին «Սոցիոսկոպ» ՀԿն հրատարակեց «Հակա
գենդերայինարշավներիգործունեությունը,հռետորաբանությու
նըևնպատակներըհետհեղափոխականՀայաստանում»ուսում
նասիրությունը,որըվերէհանելսեռականությանևգենդերային
հարցերիշուրջառկահակագենդերային1հռետորաբանությունըև
դիսկուրսիվմիջոցները,որոնցովթիրախավորվումենգենդերային
հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները և ակտիվիստները։
Այս հետազոտությունը վերջինիստրամաբանական շարունակու
թյուննէ,որինպատակնէհավաքագրելևվերլուծելհամավարակի
ընթացքումթափառածհակագենդերայինհռետորաբանությունը
ևդավադրությանտեսությունները,որոնցովթիրախավորվումեն
առաջադիմականքաղաքացիականհասարակությաններկայացու
ցիչները,ոտնահարվումէհանրայինշահը,ևմանիպուլացվումեն
հանրայինդիրքորոշումները։

Հետազոտական նպատակով պայմանավորված՝ առանձնաց
րելենքհետազոտականհետևյալհարցերը.

1|Գլոբալևտեղական ի՞նչ դիսկուրսներ են ընկած կորոնավի
րուսիշուրջհյուսվողդավադրությանտեսություններիհիմքում։

2|Ովքե՞րենդավադրությանտեսություններիթիկունքումկանգ
նածխմբերըևուժերը,ի՞նչքաղաքականշահերևօրակար
գերունեն։

3|Ի՞նչուղերձներենշրջանառումդավադրությանտեսություննե
րի հեղինակները առաջադիմական քաղաքացիական հասա
րակության, մարդու իրավունքների, սեռականությանևգեն

1. Վերլուծականաշխատանքում հակագենդերայինարշավներասելով նկատառ
վելենհակաիրավապաշտպանևհետադիմականայնարշավները,որոնցհարձա
կումներիկիզակետըգենդերայինհավասարությանհարցնէ,ինչիհետանքակտե
լիորեն կապված են հոմոֆոբ տրամադրությունների գեներացման նպատակը և
ԼԳԲՏմարդկանցլուսանցքումպահելուձգտումը։
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դերայինհարցերիշուրջ։Դրանքի՞նչառանձնահատկություն
ներևընդհանրություններունենգլոբալդավադրականդիս
կուրսներիևհակագենդերայինարշավներիհետ։

4|Ինչպե՞սենդավադրությանտեսություններնազդումհանրա
յին առողջապահության, լայն իմաստով՝ հանրային շահի և
մարդուիրավունքներիոտնահարումներիվրա։

Հետազոտականհարցերըդիտարկելովորպեսուղենիշ՝հավա
քագրելևերկրորդայինվերլուծությանենքենթարկելթեմայիշուրջ
արդենիսկարվածտեղականևմիջազգայինհետազոտություններ
ևվերլուծություններ։Այնուհետևիրականացրելենքհամավարակի
ընթացքումթափառածդավադրությանտեսություններիևմանի
պուլ յատիվդիսկուրսներիքարտեզագրում,որոնցովթիրախավոր
վումէինմարդուիրավունքներըևգենդերայինհարցերը,առաջա
դիմականքաղաքացիականհասարակությունը։

Քարտեզագրումնիրականացվելէառցանցմեդիայիևսոցիա
լականցանցերիմշտադիտարկմանմիջոցով՝առանձնացնելովհա
մավարակի ընթացքում հանրային և քաղաքական առավել լայն
արձագանքստացածդավադրությանդիսկուրսներըևշահարկում
ները։Քարտեզագրմանհիմանվրաընտրելենքառավելտիպական
ևխիտդեպքերը։

Աշխատանքըբաղկացածէերկուբաժիններիցևամփոփումից։

Բաժին 1. Կորոնավիրուսի շուրջ դավադրության տե
սությունների, դրանց դեմ պայքարի գլոբալ և տեղական
առանձնահատկությունները հատվածում հավաքագրված են
կորոնավիրուսի շուրջ գլոբալտարածում ունեցողապատեղեկա
տվությունները և դավադրության տեսությունները, ինչպես նաև
պետություններիկողմիցդրանցդեմպայքարիփորձերը։

Բաժին 2. Հակագենդերային արշավները կորոնավի
րուսի համատեքստում մասումառանձնացրել ենքառաջադի
մականքաղաքացիականհասարակությանթիրախավորման,կա
նանցևգենդերային,ինչպեսնաևմարդուիրավունքներիևհան
րայինառողջությանշահարկմանհարցերը։

Ամփոփումբաժնումհակիրճիմիենբերվելկորոնավիրու
սիհամավարակիընթացքումթափառածդավադրությանտեսու
թյուններիևդրանքհեղինակողխմբերիհիմնականուղերձներնու
նպատակները,հետազոտությանհիմնականեզրահանգումները։
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Բաժին1
Կորոնավիրուսիշուրջ
դավադրությանտեսությունների,
դրանցդեմպայքարիգլոբալև
տեղական
առանձնահատկությունները
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2019թվականիդեկտեմբերինՉինաստանիՎուհանքաղաքում
բռնկվեցնորտեսակիկորոնավիրուս (Covid19) շնչառականվա
րակը,որըհետզհետետարածվեցամբողջաշխարհում։2020թվա
կանի մարտի 11ին Առողջապահության համաշխարհային կազ
մակերպությունը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համա
վարակիտարածմանաշխարհագրականսահմաններնարդենիսկ
ներառում էինաշխարհի երկրների մեծ մասը, հայտարարեց, որ
կորոնավիրուսիտարածումըհասել էպանդեմիայիմակարդակի2։
Մինչօրս (հետազոտությանիրականացմանպահին)աշխարհում
կորոնավիրուսիվարակըհայտնաբերվելէավելիքանհարյուրմի
լիոնավորմարդկանցշրջանում,ավելիքաներեքմիլիոնմարդմա
հացելէհամավարակիհետևանքով3։

2020թվականի մարտի1ին Հայաստանումգրանցվեց կորո
նավիրուսի վարակմանառաջին դեպքը4։ Հայաստանում ևս, ինչ
պես աշխարհի շատ երկրներում, հարյուր հազարավոր մարդիկ
վարակվեցինկորոնավիրուսով,հազարավորմարդիկարդենիսկ
մահացել են համավարակի պատճառով։ Ներկայումս տարբեր
երկրներում մշակվում և փորձարկվում են պատվաստանյութեր,
սկսվել է համավարակի դեմ պատվաստումների գործընթացը։
Ադուհանդերձ,համավարակիդեմպայքարիորևէմեթոդդեռևսչի
հանգեցրելվարակվածությանչափերիկտրուկնվազման։

Արդենավելիքանմեկտարիէ՝կորոնավիրուսիտարածումն
ուղեկցվում է ինչպես դրա մասին աճող տեղեկատվությամբ,
այնպես էլ ապատեղեկատվությամբ։ Ընդ որում՝ համավարակի

2. World Health Organization (WHO). @WHO. (2020, March 11). Media briefing on
#COVID19 with @DrTedros. #coronavirus. [Tweet]. Twitter. վերցվել է՝ http://bit.ly/
WHO_MediaBriefing

3.Worldometer.(2021,May17).COVID19CoronavirusPandemic. Worldometers.info.
վերցվելէ՝https://www.worldometers.info/coronavirus/

4.Միրզոյան,Ա.(2020,մարտ11).Առողջապահությանհամաշխարհայինկազմա
կերպությունը հայտարարել է նոր կորոնավիրուսի՝ պանդեմիայի մակարդակին
հասնելումասին. Հետք.վերցվելէ՝https://hetq.am/hy/article/114312 

http://bit.ly/WHO_MediaBriefing
http://bit.ly/WHO_MediaBriefing
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://hetq.am/hy/article/114312
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շրջանակումտարածվողապատեղեկատվությունը ոչ միայնպա
րունակումէոչճիշտ,հաճախնաևհանրայինառողջությանըվնա
սողտեղեկություններ,այլևմեծմասամբհամեմվածէդավադրու
թյանտեսություններով5։

Համավարակիմասինկամհամավարակովպայմանավորված
ապատեղեկատվության տարածումը, հատկապես դրա տարած
մանսկզբնականշրջանում,ուներինչպեսիրական,այնպեսէլայս
կամ այն քաղաքական ուժերի շահերից և օրակարգերից բխող
կեղծդրդապատճառներ։Համավարակիառնչությամբտարածվող
ապատեղեկատվությանիրականպատճառներիցկարողենքմաս
նավորապեսառանձնացնելհետևյալները.

Կորոնավիրուսն իր բնույթով նոր է, նույնիսկ այսօր՝ վարակի
առաջին դեպքի գրանցումիցավելի քան մեկտարիանց, դեռ
ամբողջությամբհետազոտվածչէ։

Առողջապահության ոլորտում առաջատար, հեղինակություն
ունեցող կազմակերպությունը՝ Առողջապահության համաշ
խարհային կազմակերպությունն (ԱՀԿ) ինքն էլ համավա
րակիտարածմանտարբերփուլերումհանդեսէեկել(գալիսէ)
իրարամերժ հայտարարություններով։ Օրինակներից ամենա
ակնառուն դիմակներ դնելու/չդնելու երկառածն էր։ Այսպես,
համավարակի առաջին օրերին ԱՀԿն տարածել էր հայտա
րարություն, որ առողջ մարդիկ դիմակ դնելու կարիք չունեն։
2020թվականիապրիլի1ին,իրտարածածմեկայլհայտարա
րությամբ կառույցը հայտարարել էր, որ միայն վարակված
պացիենտները և նրանց խնամողները պետք է դնեն դիմակ։
Իսկ2020թվականիհունիսի5ինԱՀԿնբոլորինհորդորեցդնել
դիմակ6։

5. Կարևոր է ընդգծել, որ պատմականորեն բազմաթիվ համաճարակներ գրեթե
մշտապեսուղեկցվելենթե՛տեղական,թե՛միջազգայինդավադրությանտեսություն
ներովևառասպելներով։Մարդիկիրենցհամարանհայտվարակիսկզբնաղբյուրը
սովորաբար հակված են լինում կապելտարատեսակ միֆերի հետ կամ ընդհան
րապես ժխտել վարակիառկայությունը՝տեղի ունեցողը կապելով երկնային կամ
գերբնականերևույթներիհետ։Ֆիդանյան,Դ. (2020,հունիս4). Համաշխարհային
պատմության շրջանակներումպանդեմիաների շուրջառկա միֆերը. Tiv1. վերց
վելէ՝https://www.tiv1.am/31779.html

6.Bayram,A.(2020,July7).WHOcriticizedfor“contradictory”COVID19statements.
UNhealthagency’sguidelinesregardingCOVID19receivepublic ire for“being late”
and“contradictory”.aa.com.tr.վերցվելէ՝http://bit.ly/WHOcriticized 
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http://bit.ly/WHO-criticized
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ՀՀառողջապահությաննախարարությունըհամավարակիդեմ
պայքարում,կարելիէասել,որդեգրելէրԱՀԿհայտարարություննե
րինևընթացակարգերինհետևելուռազմավարությունը,ևՀՀԿա
ռավարության ընդունած որոշումները մեծ մասամբ հիմնավոր
վումէինԱՀԿիկողմիցընդունվածորոշումներով։Սակայն,քանիոր
ԱՀԿիհայտարարություններումկայինհակասություններ,ևդրան
ցից մի քանիսը նույնիսկ իրարամերժ բովանդակություն ունեին,
ՀՀառողջապահությաննախարարությանհայտարարություններնէլ
հանրությանշրջանումընկալվումէինիբրևհակասական։Այսպես,
2020 թվականի մարտի 27ին ՀՀառողջապահության նախարար
Արսեն Թորոսյանը Ծաղկաձորի Գրողների միության հանգստյան
տանըմեկուսացածքաղաքացիներինայցելությանժամանակայն
հարցին, թե ինչու դիմակ չի դրել, պատասխանում է. «...Դրսում
դիմակկրելուանհրաժեշտությունչկա,իսկՍպարտակըկրումէ
միայն նրա համար, որովհետև դժվար է իր համարանընդհատ
դիմակդնել,հանելը»7։Իսկարդենհունիսի3ինփոխվարչապետ
ՏիգրանԱվինյանըհայտարարումէ,որՀայաստանումբնակության
վայրիբնակելիտարածքիցդուրսգտնվելիսբոլորհանրայինբաց
տարածքներումդիմակդնելըհետայսուպարտադիրէ8։

Կորոնավիրուսի համավարակի մասին ապատեղեկատվու
թյուննաշխարհումոչմիայնպայմանավորվածէրիրականխնդիր
ներով,այլնաևուղղորդվածբնույթէրկրում։Հետաքրքիրէնկա
տել,որաշխարհիգրեթեբոլորերկրներումիշխանություններըհա
մավարակիդեմպայքարիէականխոչընդոտներիցէինհամարում
համավարակի մասին տարածվող ապատեղեկատվության մեծ
ծավալները9։Ավելին,տարածվողապատեղեկատվությանըզուգա
հեռ,ծայրահեղաջգաղափարաբանություննունեցողանհատները
ևքաղաքականուքվազիքաղաքականխմբերըաշխարհիտար
բերանկյուններումվերաձևակերպեցինռասիստականևխտրա
կանիրենցուղերձներըՔովիդ19համավարակիհամատեքստում՝

7. Torosyan, A. (2020, March 27). Ծաղկաձոր. Գրողների միության հանգստյան
տուն.[Ֆեյսբուքյանուղիղեթեր].Facebook.https://bit.ly/3qQYgeI

8.Ազատություն.(2020,հունիս3).Հայաստանումայսուհետհանրայինվայրերում
դիմակկրելըդառնումէպարտադիր.վերցվելէ՝https://bit.ly/3hCPJrh

9.WorldHealthOrganization, (2020, September 23). COVID19 pandemic: countries
urgedtotakestrongeractiontostopspreadofharmfulinformation.who.int.Վերցվելէ՝
http://bit.ly/covid19_harmfullinfo

http://bit.ly/covid-19_harmfull-info
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այններկայացնելովորպես«հարձակումեվրոպական,արևմտյան»
քաղաքակրթություններիևմարդկանցվրա,որպեսարևելքիկող
միցարևմուտքիբնաջնջմանփորձ10։Ավելին՝այսծայրահեղական
խմբերըկարողացանօգտագործելարագտարածվողհամավարա
կը,դրա շուրջտեղեկատվությանևգիտելիքիպակասըևառկա
քաղաքական լարումները սեփական օրակարգերն առաջ մղելու՝
հանրային բևեռվածությունները սրելու, հասարակություններում
աններդաշնակություն սերմանելու համար՝ որպես «համակարգը
տապալելու»նախապայման11։

Համավարակիհամատեքստումարևմտյանտարբերերկրների
ծայրահեղաջխմբերըակտիվորենօգտագործումենտեխնոլոգիա
ներևսոցիալականմեդիայիհարթակներ՝տարածելովատելության
խոսք,ապատեղեկատվություն,բռնությանկոչերևսրելովծայրա
հեղական տրամադրություններ։ Հանրության շրջանում որոշակի
տարածում ունեցող քաղտեխնոլոգիական քարոզչամեքենաները
կամքվազիլրատվամիջոցներըվերածվումենհամավարակիշուրջ
հանրայինվախերսերմանողգործիքների։Նման,այսպեսկոչված,
լրատվականկայքերըշարունակաբարտարածումենկեղծնարա
տիվներ,նորություններումանումենայնպիսիշեշտադրումներ,որ
ձևավորվեն հանրային բարկություն, անհանգստություն և վախ
(Applebaum,2020)։Ծայրահեղականաջտրամադրվածխմբերնու
անհատներըօգտագործումենհամավարակը՝տարածելուիրենց
գաղափարաբանությունը, անդամագրելու մարդկանց իրենց ար
շավներինևշարժումներին։

Արևմուտքում այս ծայրահեղական տրամադրությունները
սրվեցիննաևայնպատճառով,որՉինաստաննէրկորոնավիրուսի
համավարակի օջախը։ Այս հանգամանքը պարարտ հող նախա
պատրաստեցդավադրությանայլևայլտեսություններիձևակերպ
մանհամար,որոնքնաևհենվումէինմշակութայինշերտիվրա։

Այս համատեքստում էին, որ հնչեղ դարձան հակասեմիթա
կան կոչերը՝ կորոնավիրուսի համավարակը ձևակերպելով իբրև
«աշխարհըկործանելումասոնականնախագիծ»։Այսդավադրու

10. BaoNie, J. (2020,August 25). In the Shadow of BiologicalWarfare: Conspiracy
TheoriesontheOriginsofCOVID19andEnhancingGlobalGovernanceofBiosafetyas
aMatterofUrgency.springer.com.Վերցվելէ՝https://link.springer.com/article/10.1007/
s11673020100258 

11.Նույնտեղում

https://link.springer.com/article/10.1007/s11673-020-10025-8
https://link.springer.com/article/10.1007/s11673-020-10025-8
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թյանտեսությանկողմնակիցներնուտարածողներըմեղադրումեն
հրեաներին կորոնավիրուսի ստեղծման և տարածման մեջ։ Այս
«վարկածը»սկսեցառավելարագշրջանառվելայնժամանակ,երբ
հայտարարվեց,որիսրայելականբժշկականլաբորատորիաներից
մեկըկորոնավիրուսիդեմպատվաստանյութիվրաէաշխատում։
Սրանանմիջապեսհաջորդեցմիտեղեկություն,թեդա«զիոնիս
տական»պլանն ի կատարածելուառաջնային քայլերից մեկն է՝
լռեցնելու«հրեաներիհակառակորդներին»։Շրջանառվեցմիվար
կած,թենախստեղծվելէվիրուսը,այնուհետև՝դրադեմպայքա
րելու պատվաստանյութը՝ «մարդկության փրկիչներ»12 ներկայա
նալուհամար։

ԻսկQAnon13դավադրականխմբավորմաններկայացուցիչները
սկսեցին շրջանառելմեկայլտեսությունայնմասին,որկորոնա
վիրուսիհամավարակըկենսաբանականզենքէ,որինպատակնէ
ԱՄՆ ներքին քաղաքականության, մասնավորապես 2020 թվա
կանի նախագահական ընտրությունների վրա ազդելը14։ QAnon
համայնքի՝սոցիալականմեդիայումազդեցիկանհատներըԹվիթեր
միկրոբլոգումակտիվորենգովազդումէին«Հրաշքհանքայինհա
վելումը»(MiricaleMineralSupplament),որը,իրենցպնդմամբ,կան
խարգելումէՔովիդ19ը։Տեխասիեկեղեցիներիցմեկնայսհավե
լումըվաճառումէր45ԱՄՆդոլարով՝չնայածայնբանին,որԱՄՆ
Սննդի և դեղերի վարչությունը նախկինում արդեն նախազգու
շացրելէր,որտվյալդեղամիջոցհավելումնիրբնույթովվտանգա

12.statewatch.org.(2020,May7).TerrorisminTimesofCorona:Thedevelopmentof
theterroristthreatsaresultoftheCovid19crisis.Վերցվելէ՝http://bit.ly/terrorism
andcorona

13. QAnon ցանցի դավադրապաշտական տեսությունների առանցքում այն գա
ղափարն է, որ ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը գաղտնիպատերազմ
է վարում սատանայինպաշտող մանկապիղծների դեմ թե՛ ԱՄՆ կառավարությու
նում,թե՛բիզնեսոլորտում,թե՛մեդիայում։Այսհամատեքստումնրանքթիրախավո
րումէիննախկինպետքարտուղար,դեմոկրատՀիլարիՔլինթոնին՝հայտարարելով,
թեիրենցպայքարըկավարտվի,երբնաբանտարկվի։Դավադրապաշտականայս
շարժմաններկայացուցիչները2021թվականիհունվարիններխուժեցինԱՄՆԿոնգ
րես, որտեղ ընտրիչների ձայներով Ջո Բայդենը հաստատվեց որպես ԱՄՆ 46րդ
նախագահ։ Նրանք կասկածի էին ենթարկում ընտրությունների արդյունքները,
հայտարարում,որդրանքկեղծվածեն,իսկիրենցնախագահըԴոնալդԹրամփնէ։
Տե՛սWendling,M.(2021,January6).QAnon:Whatisitandwherediditcomefrom?.
bbc.com.Վերցվելէ՝https://www.bbc.com/news/53498434

14.ISD.(2020,April9).Covid19disinformationbriefingNo.2.Farrightmobilization.
Վերցվելէ՝http://bit.ly/isdCOVID19Disinformation

http://bit.ly/terrorism-and-corona
http://bit.ly/terrorism-and-corona
https://www.bbc.com/news/53498434
http://bit.ly/isd-COVID-19-Disinformation
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վորէ,կարողէմինչևիսկկյանքինսպառնացողկողմնակիազդե
ցություններունենալ15։

Մարդկանց մի շրջանակ էլ տարածում էր տեղեկություններ,
թեկորոնավիրուսիփոխանցումըխթանումենինտերնետային5G
ալեհավաքները,ինչիարդյունքումէլամբողջաշխարհումկարողէ
փլուզվելհամացանցը։Թեևկորոնավիրուսիտարածմանև5Gաշ
տարակներիփոխկապվածությանևփոխառնչությանմասինզա
վեշտալի թվացող ապատեղեկատվությունը շատ շուտ հերքվեց,
սակայնմիևնույննէ,5Gալեհավաքներիդեմպայքարողներըշա
րունակեցին հանրային գիտելիքը մանիպուլացնող պնդումներն
այնմասին,որթեևալեհավաքներըհնարավորէանմիջականորեն
կապվածչենկորոնավիրուսիտարածմանհետ,սակայնխիստբա
ցասականազդեցությունունենմարդկանցառողջությանվրա։

Կարևորէընդգծել,ործայրահեղականաջխմբավորումները
Քովիդ19համավարակովպայմանավորվածիհայտեկածտեսու
թյուններն ակտիվորեն տարածելուն զուգահեռ առաջ էին մղում
իրենց հակաժողովրդավար և հակաիրավապաշտպան, հակա
գենդերային, հակամիգրացիոն, հակապատվաստումային, հակա
սորոսական, հակաաբորտային դիսկուրսներ և քաղաքականու
թյուններ։

Դավադրական տարաբնույթ ցանցերի և խմբավորումների
գործունեություննուսումնասիրելիսնկատումենքհստակմիտում.
համավարակիհամատեքստումմեծթափուշրջանառությունստա
ցան,այսպեսկոչված,էլիտաներիմասինզրույցները։Խոսքըմաս
նավորապես բիզնես մագնատներ, խոշոր կապիտալի սեփակա
նատերերԲիլԳեյթսի16,ՋորջՍորոսի,ՌոդշիլդներիևՋեֆԲեզոսի
մասին է։ Դավադրությունների առանցքում այն վարկածն էր, որ
վիրուսը նպատակայնորեն ստեղծված սոցիալական վերահսկո
ղությանգործիքէ,«կենսաբանականզենք»՝ոչնչացնելուհամաշ
խարհայինբնակչությանմիմասին,բիզնեսպլան,որվիրուսիտա

15.TheConversation.(2020,April9).QAnonconspiracytheoriesaboutthecoronavirus
pandemic are a public health threat. Վերցվել է՝ http://bit.ly/theconversationhealth
threat

16. Lynas, M. (2020, April 20). COVID: Top 10 current conspiracy theories. Cornell
AllianceforScience.Վերցվելէ՝http://bit.ly/top10conspiracytheories։

http://bit.ly/theconversation-health-threat
http://bit.ly/theconversation-health-threat
http://bit.ly/top-10-conspiracy-theories
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րածմանարդյունքումհարստությունևեկամուտկբերիխոշորկա
պիտալիսեփականատերերին1718։

Առավել տարածված և հանրային առողջապահության տես
անկյունիցվտանգավորմիֆերիցէրվարակիգոյությանմերժումը։
Ավելին՝այսմերժողականությունըդարձավորոշպետությունների
քաղաքականությունը։ Թուրքմենստանն, օրինակ, չի վարում կո
րոնավիրուսի վիճակագրություն։ Ավելին՝ Թուրքմենստանում ար
գելվածէօգտագործել«կորոնավիրուս»բառը.մեծէհավանակա
նությունը,որայնարտաբերողըկձերբակալվի19։1994թվականից
ԲելառուսինախագահԱ.Լուկաշենկոնծաղրելէրկորոնավիրուսի
համավարակը՝ այն անվանելով «մոլեգնություն և փսիխոզ», և
առաջարկելկորոնավիրուսիկանխարգելմանսեփական«ամենա
գործուն»միջոցը՝«օրական4050գրամօղիևչորսաունա»20։

Հետաքրքրական է նաև նկատել, որ աջ ծայրահեղական
խմբավորումների հռետորաբանությանը զուգահեռ, համավարա
կիհամատեքստումորոշերկրներիձախծայրահեղականխմբերն
ուարշավներըևսբավականինակտիվացան։Խոսքըմասնավորա
պես Իտալիայի և Հունաստանի ձախերի մասին է, որոնք քննա
դատում էինպետություններինու նրանցկառավարություններին
ճգնաժամին ոչ համարժեք պատասխանելու համար՝ մասնավո
րապես շեշտելովառողջապահական համակարգի թերֆինանսա

17. Institute for StrategicDialogue. (2020,May 12). Covid19 disinformation briefing
No.3FarrightexploitationofCovid19.Վերցվելէ՝http://bit.ly/isdweeklybriefing։

18.Կարևորէընդգծել,որթեևհամավարակնառաջբերեցսոցիալտնտեսական
ճգնաժամ,զրկեցհազարավորմարդկանցաշխատանքիցաշխարհիբազմաթիվան
կյուններում,խոշորկապիտալիսեփականատերերիեկամուտներըշարունակեցին
աճելմիլիարդավորդոլարներով։ԲիլԳեյթսը,ԷլոնՄասկը,ՋեֆԲեզոսըևմիշարք
այլ միլիարդատերեր «բոլորի հետ նույն նավում չէին»։ Սոցիալտնտեսականան
հավասարություններիխորացմանհետնախորքումհարուստների է՛լավելի հարս
տացումըհանրայինշահիոտնահարումներիևկապիտալիանհավասարբաշխման
տեսանկյուններիցխորքայինևարժեքավորքննադատություններիէ(ր)արժանա
նում հետազոտական, գիտական, ակտիվիստական համայնքների կողմից, մինչ
դեռ դավադրականտեսությունները զանգվածայնացնողխմբերն ուանհատները
ելնումէինհանրայինգիտակցությունըմանիպուլացնելունպատակադրությունից։

19. Kakissis, J. (2020, March 31). Turkmenistan Has Banned Use Of The Word
“Coronavirus”.npr.Վերցվելէ՝http://bit.ly/nprcoronavirusliveupdates

20. Dixon, R. (2020, March 27). No lockdown here: Belarus’s strongman rejects
coronavirus risks. He suggests saunas and vodka. TheWashington Post. Վերցվել է՝
http://bit.ly/Belarusrejectscoronavirusrisks

http://bit.ly/isd-weekly-briefing
http://bit.ly/npr-coronavirus-live-updates
http://bit.ly/Belarus-rejects-coronavirus-risks
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վորման հանգամանքը։ Ձախերը հատկապես քննադատում էին
պետությունների նախաձեռնած սահմանափակումները՝ որպես
քաղաքացիների վերահսկման մեթոդ։ Ավելին՝ վերջիններս ևս
կասկածիէինենթարկումդիմակներդնելուպարտադրանքնիբրև
վարակիդեմպայքարիարդյունավետմիջոց՝դիտարկելովհարցը
կորպորատիվ շահերի, մասնավորապես դիմակների բիզնեսի
խրախուսման տեսանկյունից21։ Սուր քննադատության արժանա
ցան նաև այն օրենքներն ու սահմանափակումները, որոնք ըն
դունվեցին համավարակի «վերահսկման նպատակով» և ունեին
մի շարք խնդրահարույց ասպեկտներ, ինչպես, օրինակ՝ խոսքի
ազատության սահմանափակումները, մարդկանց տեղաշարժի
վերահսկմաննպատակովընդունվածորոշումները,որոնցովտեխ
նոլոգիականտարբերկազմակերպություններիհնարավորություն
էրտրվել հեռախոսային հավելվածների միջոցով մարդկանցտե
ղաշարժի մասին տեղեկատվությունից զատ հավաքելու անձնա
կանբնույթիտեղեկատվություն։

Այս որոշումներում հստակորեն արձանագրված և սահման
վածչէր,թեհատկապեսինչպիսիտեղեկատվությունենստանալու
այն կազմակերպությունները, որոնք հետևում էին օգտատերերի
տեղաշարժին,ինչպեսէինպահելուիրենցկողմիցհավաքագրված
տեղեկատվությունը,ինչպեսնաևհետագայումինչպեսէինօգտա
գործելուկամոչնչացնելուդրանք22։

Ամփոփելովկարողենքասել,որհամաշխարհայինմակարդա
կում կորոնավիրուսի համավարակըպարարտ հող դարձավ դա
վադրությանայլևայլտեսություններիզարգացմանուտարածման
համար։ Դավադրության տեսություններ մշակողները հիմնակա
նում հետապնդում են քաղաքական,տնտեսականև մեդիա շա
հեր,ստորադասումևնսեմացնումենհանրայինշահը,իրենցքա
ղաքականություններովմանիպուլացնումենհանրայինդիրքորո
շումներըևգիտելիքը։Մյուսկողմից՝պետքէհաշվիառնելնաևայն
հանգամանքը,որդավադրապաշտականնմանտեսություններիև
ապատեղեկատվությանտարածումնէ՛լավելիլայնթափստացավ

21.statewatch.org.(2020,May7).TerrorisminTimesofCorona:Thedevelopmentof
theterroristthreatasaresultoftheCovid19crisis.Վերցվելէ՝http://bit.ly/terrorism
andcorona

22.Diaz,A.(2020,April7).Coronavirus,LocationTracking,andCivilLiberties.Brennan
CenterforJustice.Վերցվելէ՝http://bit.ly/coronavirustrackingcivilliberties

http://bit.ly/terrorism-and-corona
http://bit.ly/terrorism-and-corona
http://bit.ly/coronavirus-tracking-civil-liberties
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տեղեկատվականբացի,կառավարություններիկողմիցկորոնավի
րուսիհամավարակիշուրջհաղորդակցությանմեջառկաբացերի
հետևանքով։

1.1.Տեղականդավադրականդիսկուրսներիքաղաքական
երանգները

Քովիդ19 համավարակը և դրա դեմ պայքարի միջոցառում
ներն,իհարկե,հայտնվեցինհանրայինքաղաքականտարաբնույթ
քննարկումների առանցքում նաև Հայաստանում։ Հայաստանում
կորոնավիրուսիհամավարակիշուրջդավադրությանտեսություն
ները կապվում են գործող իշխանության քննադատության, ար
տաքին ուժերիազդեցության, «սորոսականության», գենդերային
հարցերի շահարկումների, «ազգային արժեքները պահպանելու»
գաղափարներիհետ,որոնքմեծապեսփոխկապվածենհակագեն
դերայինարշավներիհռետորաբանությանհետ։

Կորոնավիրուսիդեմպայքարըհամընկավքաղաքականտար
բեր հնչեղություն ունեցող իրադարձությունների հետ, որոնցայս
խմբերը առանձնահատուկ երանգավորում հաղորդեցին։ Դավա
դրությանտեսություններնառաջտանող ուժերը կորոնավիրուսի
համավարակը, դրա դեմ պայքարի փորձերն ու քաղաքականու
թյունները շրջանակեցին իրենց օրակարգերի ներքո՝ իրենց թի
կունքում ունենալով նախկին իշխանություններին մերձանհատ
ներիևխմբերիքաղաքականշահերը։

Կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում կառավարության
կողմից իրականացվող կանխարգելման միջոցառումները հա
վաքագրելու համար դեռևս մարտի 19ից ձևավորվեց «Covid19
Հայաստան»փաստահավաքոչֆորմալխումբը23,որն,ըստխմբի
անդամների ինքնաներկայացման, համավարակի ողջ ընթաց

23. Փաստահավաքխմբի կազմում են բժիշկ,առողջապահության կազմակերպիչ
Գևորգ Գրիգորյանը,փաստաբան ՏիգրանԱթանեսյանը, Analitik.am լրատվական
կայքիղեկավարԱնիՀովհաննիսյանը:
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քում ֆեյսբուքյան խմբի24 միջոցով իրականացնում էր մշտադի
տարկում,տարբերուսումնասիրություններ, որոնքառնչվում էին
ՀՀԿառավարությանկողմիցկորոնավիրուսիդեմպայքարիմիջո
ցառումների քննադատությանը։ Այսփաստահավաքխումբը հա
մավարակիդեմպայքարիընթացքիառողջևանհրաժեշտքննա
դատությունը փոխարինեց նեղ քաղաքական օրակարգեր առաջ
տանելով,իսկհանրությանշրջանումվստահությունձեռքբերելու
համարնրանքթիմումներգրավեցիննաևբժշկի25՝հաշվիառնելով
թեմայիառանձնահատկությունըևիրենցպայքարինիբրևթեգի
տականհիմնավորումներտալուհամար։

Նախկին իշխանական շրջանակները, մասնավորապես
Էդուարդ Շարմազանովը, կորոնավիրուսից մահացության թվերն
օգտագործում էին՝ պնդելու, որ համավարակի դեմ պայքարում
արդյունավետություն ունենալու համար անհրաժեշտ են կառա
վարության հրաժարականը և արտահերթ խորհրդարանական
ընտրությունների անցկացումը26։ Կորոնավիրուսը քաղաքական
նպատակահարմարությանտեսանկյունից օգտագործում էր նաև
ՆիկոլՓաշինյանը։Մարտի12ինՄալիշկագյուղումսահմանադրա
կան փոփոխությունների հանրաքվեի քարոզարշավի ժամանակ
Փաշինյանը,անդրադառնալովպետականհամակարգումհետհե
ղափոխական կառավարող ուժին վատաբանողաշխատակիցնե
րին, հայտարարեց. «Կորոնավիրուսը չի վտանգավոր: Այ կորո
նավիրուսնիրանքենիսկական,որմինչևհիմամերպետական
համակարգիօրգանիզմըքայքայումեն:Ուէդկորոնավիրուսնե
րինիրարհետհատիկհատիկպինցետովհանելուենք,տնական
արաղով դեզինֆեկցիա անենք ու ուղարկենք իրենց գործերին։
Ապրիլի5ըսրամասինէ»27:

24.COVID19Հայաստան.փաստահավաքխումբ(ա.ա.).[@covid19armeniaֆեյսբու
քյանէջ],Facebook.Վերցվելէ՝https://www.facebook.com/covid19armenia

25. medialab.am. (2020, մայիս 29). ԱՄՆ ֆինանսավորած Medmedia.am կայքը՝
COVID19ի վերաբերյալ ապատեղեկատվության տարածող. Fip.am. վերցվել է՝
https://medialab.am/69094/

26.Հայաստանիհանրապետականկուսակցություն.(2020,մայիս25).«Ելքըհրա
ժարականն է և արտահերթ ընտրությունները». Էդուարդ Շարմազանով. վերց
վելէ՝http://www.hhk.am/hy/news/item/2020/05/25/Eduard174765/

27.fip.am.(2020,մայիս18).Ի՞նչնէր«պինցետովհանում»և«արաղովախտահա
նում»ՆիկոլՓաշինյանը.վերցվելէ՝https://fip.am/11492

https://www.facebook.com/covid19armenia
https://medialab.am/69094/
http://www.hhk.am/hy/news/item/2020/05/25/Eduard174765/
https://fip.am/11492
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Մի կողմից՝ նախկին իշխանական ուժերի շահարկումները,
մյուսկողմից՝համավարակիհանդեպկառավարությանանլուրջև
անհետևողականմոտեցումը,որարտահայտվեցնաևսահմանա
դրական հանրաքվեի28 քարոզարշավի իրականացմամբ, խորաց
րեցհամավարակիքաղաքականացմանմիտումները.«ՎահեԳրի
գորյանինառաջտանելըորպեսՍԴհնարավորթեկնածուավելի
կարևորէ,քանհանրայինառողջությունը»,«Մարդիկհիվանդա
նումեն,մահանումեն,իսկիշխանությունըզբաղվածէՍԴդա
տավորներփոխելով29։

Քարոզարշավըդադարեցմիայնայնբանիցհետո,երբպարզ
դարձավ, որ Փաշինյանը Վայքում քարոզարշավի ժամանակ
շփվել էր կորոնավիրուս ունեցող քաղաքացու հետ30։ Քարոզար
շավիցարտակարգ դրությանանցումն, ըստ էության,տևեց մեկ
օր.մարտի16ինՀայաստանումհայտարարվեցարտակարգդրու
թյուն31։ Օգտվելով կառավարող ուժի անհետևողականություննե
րից՝ հանրային շահը ոտնահարողանհատներըևխմբերը սկսե
ցին արշավներ իրականացնել դիմակները պարտադիր դնելու
դեմ,հորդորելհանրությանըչկատարելվարակիկանխարգելմանն
ուղղվածմիջոցառումները։

Համավարակիշուրջքաղաքականլարվածություննաճեց2020
թվականի մարտի 31ին Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվելիք
համապետական ընտրությունների և դրանց՝ հայաստանյան իշ
խանությունների դիրքորոշման համատեքստում։ Հայաստանում
2020 թվականի մարտի 16ին հայտարարվեց արտակարգ դրու
թյուն, սակայն ԼՂում նախընտրականքարոզարշավին ընդառաջ

28. 2020 թվականիփետրվարի 6ին ՀՀ ԱԺն 88 կողմ, 15 դեմ ձայնով ընդունեց
Սահմանադրությանփոփոխությունը հանրաքվեով կատարելու նախագիծը: Հան
րաքվեինպատակնէրՍահմանադրության213րդհոդվածիփոփոխությունը,որը
նախատեսումէրՍԴնախագահՀրայրԹովմասյանիևՍԴմյուսանդամներիլիազո
րություններիվաղաժամդադարեցում։

29.livenews.am.(2020,հունիս30).Մարդիկհիվանդանումեն,մահանումեն,իսկ
իշխանությունըզբաղվածէՍԴդատավորներփոխելով.վերցվելէ՝https://livenews.
am/press/2020/48405/30/17/27/

30.Hetq.am.(2020,մարտ15).ՆիկոլՓաշինյանը`կորոնավիրուսիշուրջնորզար
գացումներիմասին.վերցվելէ՝https://hetq.am/hy/article/114489

31. egov.am. (2020, մարտ16). Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ
դրություն հայտարարելու մասին. վերցվել է՝ https://www.egov.am/govdecrees/
item/33564/

https://livenews.am/press/2020/48405/30/17/27/
https://livenews.am/press/2020/48405/30/17/27/
https://hetq.am/hy/article/114489
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/
https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/33564/
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արտակարգ դրության մասին զրույցներ գրեթե չկային, քանի որ
պաշտոնապեսԼՂումկորոնավիրուսովհիվանդացությանդեպքեր
չկային։Սակայնարդենապրիլիառաջինտասնօրյակում՝ընտրու
թյուններից մեկ շաբաթանց, Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջան
ներումկորոնավիրուսիբռնկումներհայտնաբերվեցին32։Ընդդիմա
դիրտարբերուժերևխմբերքննադատումէինկառավարողուժին,
որ ԼՂում չէր հայտարարվումարտակարգ դրություն, և վիրուսը
բանակումտարածելուվտանգկար։

ԲՀՀ Հայաստանի տարբեր ներկայացուցիչների կամ նրանց
հետառնչություններունեցողքաղաքացիականհասարակության
անդամներիայցելություններըՂարաբաղ (մասնավորապեսԱրև
մուտքիհետհարաբերություններիխորացմանկողմնակիցՄասիս
Մայիլ յանիհետհանդիպումներիշրջանակում),ինչպեսնաևԿա
ռավարությանկողմիցդիտորդականառաքելություն իրականաց
նող կազմակերպությունների ֆինանսավորումը հանրությանը
հրամցվումէինիբրև«սորոսականների»խմբավորումՄայիլ յանի
շուրջը33,ավելին՝պնդում,թե«սորոսականների»իրականացրած
թավշյահեղափոխությունը«արտահանվումէ»Ղարաբաղ34։

Ղարաբաղ յանհարցիևբանակիհանդեպհանրայինզգայու
նությունները օգտագործելով՝ այս խմբերը կորոնավիրուսի տա
րածումը շարունակաբար օգտագործում էին հանրային տրամա
դրությունները լարելու համար։ Այս տեսանկյունից չշրջանցվեց
նաևպարբերաբարշահարկվող«սորոսականության»դիսկուրսը.
համաձայնայստեսության՝Ղարաբաղումընտրություններիհետա
ձգմանջատագովքաղաքացիականհասարակությաններկայացու
ցիչներիիրականնպատակադրությունըոչհամավարակայինպայ
մաններումընտրություններիիրականացումնէր,որըթույլկտար
նրանց վիճարկել ընտրությունների արդյունքները և այդ կերպ
2018ի հեղափոխական պայքարի պրակտիկաները տեղափոխել

32.Analitik.am.(2020,մարտ24). Սիրելիարցախցիներ,հրապարակումեմօլիգարխ
ՋորջՍորոսիվարձկան,արցախցիԳեղամԲաղդասարյանիգրանտները.Մալ յան.
վերցվելէ՝https://analitik.am/news/view/604846

33. Analitik.am.(2020, մարտ 23). Սորոսականները բացահայտ համախմբվել են
ԱրցախինախագահիթեկնածուՄասիսՄայիլ յանիշուրջը.ՆարեկՄալ յան.վերց
վելէ՝https://analitik.am/news/view/604693

34.Politik.am.(2020,մարտ27).Կանխելկորոնավիրուսիևհեղափոխությաններ
թափանցումնԱրցախ.վերցվելէ՝https://bit.ly/3jMQkcT

https://analitik.am/news/view/604846
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Ղարաբաղ։Այսդավադրականշղթանպտտվումէմիքանիդրույթ
ների շուրջ. Ղարաբաղում ընտրություններ անցկացնելով՝ կորո
նավիրուսիդեպքերըշատացնելու,Ղարաբաղումհեղափոխական
տրամադրություններստեղծելու,«սորոսականների»ակտիվանա
լու,տեղականիշխանությունների՝Ղարաբաղումկամակատարղե
կավարունենալունպատակադրություններիշուրջ.«Վարչապետը
խնդիր է դրել հեղափոխությունն արտահանել Արցախ։ Նրաայդ
ցանկություննայնքանմեծէ,որնա,անգամՀայաստանիցկորո
նավիրուսիարտահանմանվրաուշադրություն չդարձնելով,ցան
կանում է հեղափոխությունն արտահանել Արցախ։ Արդեն իսկ
տարատեսակ հեղափոխական ինստրուկտորներ արսենխառա
տյանները,սորոսականներըևդրսիուժերիմյուսգործակալները
վխտում ենԱրցախում՝ ցնցումներ նախապատրաստելու համար։
…Պետքէամենինչանելկորոնավիրուսիուհեղափոխությանար
տահանումըՀայաստանիցԱրցախթույլչտալուհամար։Սա՛պետքէ
լինիբոլորազգայինուժերիխնդիրը»35։

ՀամավարակիպայմաններումՂարաբաղումընտրությունների
անցկացնելուն դեմ ելույթներով հանդես եկավ քաղաքացիական
հասարակությունը՝մտահոգվածքաղաքականնպատակահարմա
րությանըստորադասվողհանրայինառողջությամբ,մինչդեռդա
վադրականուժերը«անհանգստացած»էինընտրություններիմի
ջոցովՂարաբաղումհեղափոխականտրամադրություններստեղ
ծելուց։

Դավադրական ուժերը Հայաստանում կորոնավիրուսի դեմ
պայքարիքննարկման լեզուննույնացնում էինպատերազմական
լեզվի հետ՝ վիրուսիտարածումը բնութագրելով իբրևկապիտու
լ յացիա, իսկ վիրուսի դեմ դիմակ կրելով պաշտպանվածությու
նը՝ որպեսպայքարիպատրանք՝ կապիտուլ յացիայիհետևանքով
պատասխանատվությունիցխուսափելու համար36։ Համավարակի
ուպատերազմի համեմատական դիսկուրսըառաջտարան նաև
կառավարող ուժի ներկայացուցիչները` կորոնավիրուսը սահմա
նելովորպեսանտեսանելիթշնամի,վիրուսիդեմպայքարը՝պայ

35.Նույնտեղում

36.Ադեկվադ.(2020,սեպտեմբեր20).ԱլիևՓաշինյանզույգիտապալմանևապա
գա սաբոտաժներիփորձերի մասին. [ֆեյսբուքյան ուղիղ եթեր]. Facebook. վերց
վելէ՝https://www.facebook.com/watch/?v=960834371093387

https://www.facebook.com/watch/?v=960834371093387
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քար անտեսանելի թշնամու դեմ։ Համավարակի մասին խոսելիս
լեզվիընտրությանանզգուշությանհարցըմիայնտեղականհան
րայինքաղաքականդիսկուրսումչէ,որնկատելիէր,այնուներմի
ջազգային բնույթ։ Միջազգային մակարդակում տիրապետող էին
համաշխարհային առողջապահական, սոցիալական և տնտեսա
կան ճգնաժամի ռազմականացված ձևակերպումները, ինչը մեկ
նաբանվում էր իբրև պատերազմ «ընդդեմ անտեսանելի, անոր
սալիթշնամու»37։

Այս համատեքստում կարևոր է նաև անդրադառնալ Հայաս
տանի երկրորդ նախագահի քննադատությանը հայկական երեք
հեռուստաալիքներին տված հարցազրույցում։ Նա մեղադրում է
գործողիշխանություններինկառավարմանհմտություններչունե
նալուևսեփականանհաջողություններիմեջ«սիրելի»ժողովրդին
մեղադրելուհարցերումևկորոնավիրուսիդեմպայքարիտապալ
ման համեմատությունը կառուցում՝ կրկին կիրառելով ռազմա
կանացված բառապաշար. «Վաղը պատերազմ լինի, հանկարծ,
խնդրահարույցբաներլինենյուրաքանչ յուրոլորտում,պարզէ՝ով
էմեղավոր.մերսիրածժողովուրդնէմեղավոր,որովհետևանկազ
մակերպէ»38:

Համավարակիռազմականացվածհռետորաբանություննարա
գորեն վերարտադրվեց նաև քաղաքացիական հասարակության
որոշխմբերիշրջանում։

1.2.Ապատեղեկատվությանդեմպայքարիգլոբալև 
տեղականփորձերը

Կորոնավիրուսի`ԱՀԿիկողմիցհամաշխարհայինպանդեմիա
որակվելուց շատ չանցած՝ բազմաթիվ երկրներում կառավարու
թյունները սահմանեցինարտակարգ դրություն, որի շրջանակում

37. infocom.am. (2020, հունիս 12).Համավարակի[ց] հետ[ո]. Արփի Մանուսյան.
վերցվելէ՝https://infocom.am/Article/29515#_ftn6

38. 5TV Channel. (հուլիս 29, 2020). ՀՀ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի
հարցազրույցըհայկականերեքհեռուստաընկերություններին.վերցվելէ՝https://
www.youtube.com/watch?v=_dhzvuohhXU

https://infocom.am/Article/29515#_ftn6
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սահմանափակվեցին մարդու հիմնարար իրավունքներն ու սահ
մանադրականերաշխիքները։

Համաշխարհայինտարածումունեցող,մահվանելքովվարակի
մասին հանրությանը ճշգրիտ տեղեկատվության տրամադրումն,
իհարկե,կարևորէապատեղեկատվությանդեմպայքարիտեսան
կյունից։Սակայն«ապատեղեկատվությանդեմպայքարի»շղարշի
ներքոհետադիմականուժերը,աջպոպուլիստականհետադիմա
կանկառավարություններըհնարավորությունստացանիրենցհա
կաժողովրդավարական,պահպանողական,հակաիրավականքա
ղաքականություններնառաջմղելուհամար։Խոսքիազատությունը
ևմամուլիազատությունըսահմանափակողդրույթներսահմանվե
ցինաշխարհիբոլորմայրցամաքներում39։

Այսպիսով՝ մի կողմից աջ ծայրահեղականխմբերը, տարբեր
դավադրության տեսություններ մշակողները, հակաիրավական
և ազատությունների սահմանափակման հովանոցի ներքո հան
դեսեկողանհատներըևխմբերըտարածումէինդավադրության
տեսություններիցսնվածևդրանցովհամեմվածապատեղեկատ
վություն, մյուս կողմից՝ աջ պոպուլիստականհետադիմական
կառավարությունները, իշխանության ներկայացուցիչները պայ
քարում էինայդապատեղեկատվությանդեմ՝ սահմանափակելով
մարդու հիմնարար իրավունքների կարևորագույն դրույթները՝
ընդունելով օրենքներ և որոշումներ, որոնք բացասական ազդե
ցությունունենընդհանուրժողովրդավարությանևմարդուիրա
վունքներիիրադրությանվրա։

Կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված՝ Հունգա
րիայիխորհրդարաննընդունեցանժամկետնորօրենք,որով«կո
րոնավիրուսի համավարակի ժամանակ ապատեղեկատվության
տարածումը»կարողէրհանգեցնելլրագրողներիազատազրկման՝
մինչև 5 տարի ժամկետով։ Հունգարիայում աշխատող լրագրող
ներիպնդմամբ՝այսսահմանափակումնէականորենազդելէիրենց
գործունեությանվրա.լրագրողներինհաճախչիտրամադրվելտե
ղեկատվություն, օրենքն օգտագործվել է անկախ լրագրողներին
ճնշելուհամար,քանիորգործադիրմարմնին՝իդեմսվարչապետ
ՎիկտորՕրբանի,իրավասությունէտրվելորոշելու՝արդյոքհրա

39.ReportersWithoutBorders.(2020,June12).Covid19emergencylawsspelldisaster
forpressfreedom.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3xg3jHP
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պարակումըճիշտ է,թեկեղծ, ինչպեսնաևորոշումկայացնելու՝
իրենց գնահատմամբ «կեղծ» տեղեկատվության «ոչնչացման»
ձևերիառնչությամբ40։Սաէլ,իրհերթին,հանգեցրելէինքնագրա
քննության՝լրագրողներինդնելովայնպիսիդրությանմեջ,որվեր
ջիններսնույնիսկչենկարողքննադատելկառավարությանարձա
գանքըհամավարակին։Նմանօրինագծիընդունումնառաջացրեց
ընդվզումհունգարացիլրագրողներիշրջանում,միջազգայինիրա
վապաշտպանկազմակերպությունները,ԵՄ16պետությունհան
դեսեկանհայտարարությամբ՝դատապարտելովայսնախագիծը։
Միաժամանակ Վիկտոր Օրբանը շրջանառեց դավադիր ուժերի
մասինիրգնահատականները՝հայտարարելով,թեայսօրինագծի
դեմպայքարիհետևումդարձյալկանգնածէՋորջՍորոսը,որիդեմ
ինքըակտիվորենմարտնչումէ41։

Նորկորոնավիրուսիհամավարակովպայմանավորված՝խոսքի
ազատությունը սահմանափակվեց նաև Ռումինիայում, ինչը լայն
հանրությանըներկայացվեց«կեղծլուրերի»դեմպայքարիհամա
տեքստում։ԱյդգործընթացըվստահվեցՎարչարարությանևկա
պիկանոնակարգմանազգայինմարմնին(ANCOM),որիհետևան
քով հանվում էին ոչ միայնայն հոդվածներն ու նյութերը, որոնք
պարունակումէին«կեղծլուրեր»,այլևփակվումէինայդլուրերը
տարածողկայքերնանգամ42։ԻնչպեսՀունգարիայիպարագայում,
այս կարգավորումները Ռումինիայում բերեցին մեծածավալ ինք
նագրաքննությանլրագրողներիշրջանում։

Լրատվամիջոցների և լրագրողների դեմ սահմանափակում
ների մասին օրենսդրական և իրավական ակտեր, կառավարու
թյունների որոշումներ ընդունվեցին նաևՉեխիայում, Բոսնիաև
ՀերցեգովինայումևՍլովենիայում43:2020թվականիմարտի25ին

40.Applebaum,A.(2020).Twilightofdemocracy:TheSeductiveLureofAuthoritarianism.
(p.335).RandomHouseLargePrint.Տե’սնաև՝Walker,S.,Rankin,J.(2020,March30).
HungarypasseslawthatwillletOrbánrulebydecree.TheGuardian.Վերցվելէ՝http://
bit.ly/theguardianhungarylow

41.Walker,S.(2020,April3).Hungarianjournalistsfearcoronaviruslawmaybeused
tojailthem.TheGuardian.Վերցվելէ՝http://bit.ly/theguardianhungarianjournalists

42.presidency.ro.(2020,March16).DecretsemnatdePreședinteleRomâniei,domnul
KlausIohannis,privindinstituireastăriideurgențăpeteritoriulRomâniei.Վերցվելէ՝
http://bit.ly/presidencyro

43.EuropaPress.(2020,April4).LibertadDigital,ElMundo,ABC,Vozpópuli,LaRazóny
OkDiarionopreguntaránalGobiernopor“censura”.Վերցվելէ՝http://bit.ly/europapresss

http://bit.ly/theguardian-hungary-low
http://bit.ly/theguardian-hungary-low
http://bit.ly/theguardian-hungarian-journalists
http://bit.ly/presidency-ro
http://bit.ly/europa-presss
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ԲելառուսումձերբակալվեցԵժեդնեվնիկ44թերթիխմբագիրՍերգեյ
Սատցուկը, քանի որ նա քննադատել էր Բելառուսի նախագահ
Ա. Լուկաշենկոյի`Քովիդ19 համավարակիդեմպայքարիհամա
տեքստում (չ)ձեռնարկած քայլերն ու միջոցառումները։ Ձերբա
կալությունից10օրանցՍատցուկնազատէարձակվելիշխանու
թյուններին պարբերաբար ներկայանալու պայմանով։ Սատցուկը
մեղադրվում էր «կաշառք ստանալու» մեջ, որը նախատեսում է
մինչև 10 տարի ազատազրկում45։ Սատցուկի ձերբակալությունը,
դժբախտաբար,եզակիդեպքչէր։Աշխարհիտարբերերկրներում46
լրագրողներնուլրատվականգործակալությունները,որոնքլուսա
բանումէինՔովիդ19համավարակը,ենթարկվեցինհետապնդում
ների,ձերբակալությունների,խոսքիազատությունըհամավարակի
առնչությամբհետընթացապրեց։

Նմանօրինակ օրենսդրական նախաձեռնությունների, լրա
գրողներիձերբակալությունների,խոսքիազատությանսահմանա
փակման առնչությամբ մամուլի ազատությամբ մտահոգված մի
ջազգայինլրագրողականմիշարքկազմակերպություններհանդես
եկանտարբերհայտարարություններով47։Նրանքմիասնականբաց
նամակհղեցինԵվրոպականհանձնաժողովի,Եվրախորհրդարանի
ևԵվրոպականխորհրդիղեկավարներինայնմասին,որկառավա
րությունները, օգտվելով կորոնավիրուսի համավարակից, պատ
ժումենանկախևքննադատլրատվամիջոցներին,սահմանափա
կում են կառավարության որոշումներին և գործողություններին
դրանցմիջամտությունը՝այդամենըներկայացնելովիբրևապա
տեղեկատվության,թերիտեղեկատվությանևդավադրությանտե
սություններիդեմպայքարիարդյունավետգործիք։

44.«Եժեդնեվնիկ»օնլայնթերթըԲելառուսումհայտնիէորպեսառողջապահության
ոլորտումհետաքննությունիրականացնողհարթակ,տե՛սhttps://ej.by/

45. Reporters Without Borders. (2020, March 31). Belarusian journalist arrested for
criticizingpresident’sCovid19approach.Վերցվելէ՝http://bit.ly/rwbbelarus

46.ReportersWithoutBorders.(2020).Վերցվելէ՝https://bit.ly/3hiGFZO

47.Հոդված19 (ARTICLE19),Եվրոպական լրագրողներիասոցիացիա(Association
of European Journalists (AEJ)), Մամուլի ու մեդիայի ազատության եվրոպական
կենտրոն (European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)), Լրագրողների
եվրոպականֆեդերացիա(EuropeanFederationof Journalists (EFJ)),Ազատմամուլ
առանց սահմանափակումների (Free Press Unlimited (FPU)), Գրաքննության գոր
ծակից(IndexonCensorship),Լրագրողներիմիջազգայինֆեդերացիա(International
FederationofJournalists(IFJ)),Մամուլիմիջազգայինինստիտուտ(InternationalPress
Institute(IPI)),Լրագրողներառանցսահմանների(ReportersWithoutBorders(RSF))։

https://ej.by/
http://bit.ly/rwb-belarus
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Համավարակիպայմաններումանվտանգությանմիջոցառում
ներիձեռնարկումնուիրականացումը,իրավամբ,կարևորենհան
րայինառողջությանպահպանմանհամար,սակայն,մյուսկողմից,
մի շարք երկրների կառավարություններ օգտագործում են այս
«առիթը»՝ ամրապնդելու իրենց երկրներումավտորիտար իշխա
նությունը՝ճնշելովժողովրդավարականինստիտուտներըևազատ
մամուլը48։

Նման որոշումներն իբրև թե հիմնավորվում էին նրանով, որ
2020 թվականի փետրվարին Առողջապահության համաշխար
հային կազմակերպությունը հայտարարություն էր տարածել այն
մասին, որ նոր տեսակի կորոնավիրուսի համավարակն ուղեկց
վում է«ինֆովարակով». շատենհանրայինառողջությանըվնա
սողմանիպուլ յացիաները,ապատեղեկատվությունըևկեղծտեղե
կատվությունըհամավարակիշուրջ49։

Կորոնավիրուսով պայմանավորված՝ արտակարգ դրություն
հայտարարվեցնաևՀայաստանում։2020թվականիմարտի16ին
ՀՀԿառավարությունըհաստատեցհանրապետությունումարտա
կարգդրությունհայտարարելումասին298Նորոշումը50։ ՀՀում
արտակարգդրությանհաստատմանմասինընդունվածորոշման
յոթերորդ գլխում, ի թիվսայլ սահմանափակումների,արգելքներ
էինսահմանվումզանգվածայինլրատվությանմիջոցներովառան
ձին հրապարակումների և հաղորդումների վրա։ Մասնավորա
պեսՀՀում,ինչպեսնաևհանրապետությանտարածքներիցդուրս
վարակման դեպքերի, անձանց առողջական վիճակի, վարակի
աղբյուրների, առկա կամ հնարավոր վարակակիր անձանց հետ
շփվածայլանձանցշրջանակի,թեստավորումանցնողանձանցև
մեկուսացվածներիքանակի,ինչպեսնաևխուճապայինիրադրու
թյուն ստեղծելու վտանգպարունակողտեղեկությունների վերա

48.EuropeanFederationofJournalists.(2020,March31).COVID19:CouncilofEurope
mustensurepressfreedomisprotected.Վերցվելէ՝http://bit.ly/EFJpressfreedom

49. World Health Organization. (2020, February 2). Novel Coronavirus (2019nCoV)
SituationReport13.Վերցվելէ՝http://bit.ly/WHOReport 

50.egov.am.(2020,մարտ16).2020թվականիմարտի16ինՀայաստանիՀանրա
պետությունում հայտարարվածարտակարգդրությանժամանակկիրառվող մի
ջոցառումները,իրավունքներիուազատություններիժամանակավորսահմանա
փակումները,արտակարգդրությանիրավականռեժիմնապահովողմիջոցները. 
վերցվելէ՝http://bit.ly/egovam

http://bit.ly/EFJ-press-freedom
http://bit.ly/WHO-Report
http://bit.ly/e-gov-am
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բերյալհրապարակումներիտարածումըկատարվումէմիայնպա
րետատանը հղում կատարելով51: Ավելին՝ յոթերորդ գլխում նաև
ամրագրվածէր,որԶԼՄիկողմիցհրապարակվածտեղեկատվու
թյունըգրեթեպետքէվերարտադրիպաշտոնապեստրամադրված
տեղեկատվությունըևչպետքէհակասիդրան։ԶԼՄում,սոցիալա
կանմեդիայումարտակարգդրությանորոշմանմեջսահմանված
դրույթներինհակասողտեղեկատվությունըպետքէանհապաղվե
րացվերայնանձանցկողմից,ովքերհրապարակելէինդա։

Սակայնայդպես էլ չհիմնավորվեց, թե նման կերպտեղեկա
տվության ազատության իրավունքի սահմանափակումներն ինչ
նպատակի էինծառայում, կամինչ էիննշանակումորոշմանմեջ
ներառված«խուճապ»և«խուճապայինտրամադրություն»հաս
կացությունները,որոնքէին«խուճապի»որոշմանչափանիշները,
ինչպեսնաև՝ովքերէինայնսուբյեկտները,որորոշելուէին,թեինչն
էառաջացնում«խուճապ»,ինչը՝ոչ,արդյոք«խուճապ»հասկացու
թյունըտարածվումէմիայնարտակարգդրությունհայտարարելու
համարհիմք ծառայածհանգամանքների,այն է՝ կորոնավիրուսի
վերաբերյալտեղեկությունների՞վրա,թե՞ենթադրումէլրացուցիչ
այլհանգամանքներ(օրինակ՝ռազմաքաղաքականիրադրությունը
ՀայաստանԱդրբեջան,ՂարաբաղԱդրբեջանշփմանգծիերկայն
քովհնարավորլարվածություններիառնչությամբ)ևայլն։

Այսևայլհարցադրումներինպատասխանստանալուակնկա
լիքովմիշարք լրատվամիջոցներիներկայացուցիչներ,խմբագիր
ներգրավորնամակէինհղելպարետատուն52։ Լրագրողականմի
շարք կազմակերպություններ հանդես եկան հայտարարությամբ,
որով արձանագրեցին, որ արտակարգ դրության որոշման մեջ
ընդունվածդրույթներըհակասումենողջամտությանսկզբունքնե
րինևչեննպաստումհամաճարակիպայմաններումհանրայինշա
հերիիրացմանը53։Այսառնչությամբիրմտահոգություննէրհայտ
նել նաև ԵԱՀԿ ԶԼՄի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ
Հարլեմ Դեզիրը. նա կարևորել էր համավարակի շրջանակում
ապատեղեկատվությանդեմպայքարիգործումպետության ջան

51.Նույնտեղում 

52.aravot.am.(2020,մարտ18).ՀՀպարետՏիգրանԱվինյանինդիմում՝պաշտոնա
կանպարզաբանումներստանալուհամար.վերցվելէ՝https://bit.ly/2VgD8mp

53.khosq.am.(2020,մարտ20).Հայտարարություն.վերցվելէ՝https://bit.ly/2SrB0H1

https://bit.ly/2SrB0H1
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քերը,սակայն,մյուսկողմից,շեշտելէր,որապատեղեկատվության
դեմպայքարում կարևոր է հենցԶԼՄիդերը, իսկմիայնպետու
թյանկողմիցտեղեկատվությանտրամադրումըԶԼՄիգործունեու
թյունըսահմանափակողմիջոցէ54։

2020թվականիմարտի24ինՀՀԿառավարությունըվերափո
խեցմարտի16ինընդունված«ՀայաստանիՀանրապետությունում
արտակարգդրությունհայտարարելումասին»իրորոշման`լրա
տվամիջոցների գործունեությանը վերաբերող դրույթները։ Այս
որոշմամբկառավարությունըսահմանեց,որեթեկորոնավիրուսի
մասինայլաղբյուրներիցստացվածտեղեկություններըչենհամա
պատասխանումպաշտոնականինկամճշգրիտչեն,ապադրանք
ոչթեպետքէհանվենտուգանքիսպառնալիքով,այլԶԼՄնպետքէ
հրապարակիդրանցհերքումը2ժամվաընթացքումևապահովի
տարածումըսոցիալականցանցերով։Իսկօտարերկրյա լրատվա
միջոցների կողմից կորոնավիրուսի համավարակի վերաբերյալ
հրապարակվածտեղեկատվությանամբողջական կամ մասնակի
արտատպմանդեպքումԶԼՄնպետքէնշիսկզբնաղբյուրընյութի
վերնագրում։ Բացի այդ՝ կառավարության որոշման դրույթնե
րից հանվեց «խուճապառաջացնողտեղեկություններ» ձևակեր
պումը55։

Համավարակի ընթացքում կոնտակտավոր անձանց ավելի
օպերատիվգտնելուևնրանցուվարակակիրների14օրյակարան
տինում գտնվելը վերահսկելու համար արդարադատության նա
խարարությունը2020թվականիմարտի31ինԱԺիքննարկմանը
ներկայացրեց «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրեն
քում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկների փա
թեթը, որով վերահսկվելու էին քաղաքացիների հեռախոսազան
գերը, հաղորդագրությունները, տեղորոշվելու էր նրանց գտնվե
լուվայրըարտակարգդրությանընթացքում։Արձանագրվելուէին
նաևհեռախոսազանգերիհետուղիղկամմիջնորդավորվածկապ
ունեցողբոլորհեռախոսահամարները,ինչպեսնաևհեռախոսային

54.Թարխանյան,Լ.(2020,մարտ25).ԵԱՀԿ.կորոնավիրուսիդեմպայքարըչպետքէ
խոչընդոտիԶԼՄիաշխատանքըՀայաստանում.վերցվելէ՝https://bit.ly/3Av6sFD

55.Խոսքիազատությանպաշտպանությանկոմիտե.(2020).Հայաստանումխոսքի
ազատության վիճակի և լրագրողների ու ԶԼՄի իրավունքների խախտումների
մասինԽոսքիազատությանպաշտպանությանկոմիտեի2020թ.1ինեռամսյակի
զեկույց.Հետք.վերցվելէ՝http://bit.ly/hetqcpfe1stquarterreport

http://bit.ly/hetq-cpfe-1st-quarter-report
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խոսակցությանամսաթիվը՝սկիզբըևավարտըպարզելուհամար,
իսկստացվածտեղեկատվությունըտրամադրվումէրկոնկրետկա
ռույցների՝արտակարգդրությունիցհետոտվյալներըվերացնելու
պայմանով.«Որևէնորտվյալքաղաքացիներիմասինչիմշակվում
ևչիհավաքվում։Բջջայինօպերատորներիմոտարդենգոյություն
ունեցող տվյալները հավաքվում են մեկ միասնական բազայում՝
համաճարակիդեմպայքարելուհամար։Համաճարակիցհետոայդ
տվյալներըոչնչացվելուեն»56։

Ներդրվող մեթոդի արդյունավետությունը հիմնավորելու հա
մար նախարարը բերում էր Չինաստանի, Հարավային Կորեայի,
Իսրայելիփորձը։Օրենքումփոփոխություններկատարելումասին
որոշումըԱԺում ընդունվեց երկրորդ ընթերցմամբ՝ բացառապես
«Իմ քայլը»խմբակցությանպատգամավորների քվեարկությամբ,
քանիորընդդիմադիրուժերըհրաժարվելէիննիստերիններկայա
նալուց։

Օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին որոշումն
ինքնինխնդրական էր, ինչը ի հայտբերեց բողոքի ուանհամա
ձայնության տարբեր քննարկումներ խորհրդարանական ընդդի
մության, քաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչների
շրջանում։Ընդդիմադիրուժերըդեմէիննաևնախագծիփոփոխ
վածտարբերակին,թեպետառաջարկություններչէիններկայացրել։
«ԼուսավորՀայաստանի»ղեկավարԷդմոնՄարուքյանըպնդումէր,
որ սա ուշացած նախաձեռնություն է. «Մենք առաջարկներ չենք
ներկայացրել,որովհետևգտնումենք,որնախագիծնիրէությամբ
սխալէ,որևէօգուտչիտալուպանդեմիայիդեմպայքարինևընդ
հակառակը՝վնասէհասցնելումերերկրիժողովրդավարությանըև
ազատություններին»57,իսկ«ԲարգավաճՀայաստանի»ներկայա
ցուցիչներնէլնշումէին,որնախագիծըսահմանափակումէանձի
հիմնարար իրավունքները։ Նաիրա Զոհրաբյանը, այդ ժամանակ
լինելով ՀՀԱԺՄարդու իրավունքներիպաշտպանությանև հան
րայինհարցերիմշտականհանձնաժողովինախագահ,քննարկվող

56.parliamentmonitoring.am.(2020,մարտ31).ԱԺգիշերայիննիստ՝առանցընդդի
մության.վերցվելէ՝http://www.parliamentmonitoring.am/am/monitoring/466 

57.Ինֆոքոմ.(2020,մարտ31).Քաղաքացիներինհեռախոսահամարիմիջոցովտե
ղորոշելունախագիծըորևէօգուտչիտալուպանդեմիայիդեմպայքարին,վնա
սելու է երկրի ժողովրդավարությանը. «Լուսավոր Հայաստանը» դեմ կքվեարկի.
ԷդմոնՄարուքյան.|tert.am|.վերցվելէ՝http://bit.ly/2P65Hjk
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նախագիծըսահմանեցորպես«հպարտքաղաքացիներինտեղորո
շելուանիմաստնախագիծ»,սակայննախագծիհիմնարարխնդիր
ներիշարքումանգամչնշեցքաղաքացիներիտեղորոշմանմասին
որոշումն իբրև մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտում։
Իրենցխմբակցությանկողմիցօրինագծինդեմքվեարկելուպատ
ճառներըավելիշուտներքինքաղաքականանհամաձայնություն
ներն էին խորհրդարանական մեծամասնության դիրքորոշմանը.  
«ԱյսպահինԱԺում,առանցընդդիմադիրերկուխմբակցություն
ներինիրազեկելու,սկսվել էարտահերթնիստ,որիօրակարգում
այսօր առավոտյան տապալված` ՀՀ քաղաքացիներին տեղորո
շելուանընդունելինախագիծնէ:Նիստըընդմիջվելէքվորումիբա
ցակայությանպատճառով,ևմիայննիստիմեկնարկինէԱԺնա
խագահըիրազեկել,որգանքնիստի:Բնականաբար,«Իմքայլի»
ուժերովնիստըկկայանա,հպարտքաղաքացիներինտեղորոշելու
անիմաստ նախագիծը կընդունվի, սակայն սա վատ, շատ վատ
նախադեպէ:[...]Սաքաղաքականբարեվարքությանևգործըն
կերայինհամակեցությաննորմերիկոպտագույնխախտումէ:[...]
Եստեղեկացնումեմ,որ«ԲարգավաճՀայաստանը» չիգնալուև
չիմասնակցելուայսնիստիներկուպատճառով.առաջին`նիստի
մասինիմացելենքպոստֆակտում,ևերկրորդ`մեզտեղորոշելու
նախագիծը այնքան կապ ունի կորոնավիրուսի կանխարգելման
հետ,ինչքանես՝բրիտանականարքունիքիհետ»58: 

ԱԺանկախպատգամավորԱրմանԲաբաջանյանը,ովառա
ջին ընթերցման ժամանակ դեմ էրարտահայտվել նախագծին և
ասել, թե դրանումանձի հիմնարար իրավունքներիխախտում է
տեսնում,փոխելէրդիրքորոշումը՝մեկնաբանելով«համավարակի
ծանրպայմաններումիշխանությանըինչորբանովաջակցելուու
մարդկանցառողջությունըփրկելուպատրաստակամությամբ»59։

Կորոնավիրուսովվարակակիրներիևնրանցշրջապատիհե
ռախոսազանգերիամրագրումնուտեղորոշմանհամակարգիներ
մուծումը որպես մարդու իրավունքների խախտման փորձ մեկ

58.Զոհրաբյան,Ն.(2020.մարտ30).ԱյսպահինԱԺում,առանցընդդիմադիրերկու
խմբակցություններինիրազեկելու,սկսվելէարտահերթնիստ,որիօրակարգում
այսօրառավոտյանտապալված`ՀՀքաղաքացիներինտեղորոշելուանընդունելի
նախագիծնէ:[ֆեյսբուքյանգրառում].վերցվելէ՝https://bit.ly/3yoDK7F

59.parliamentmonitoring.am.(2020,մարտ31).ԱԺգիշերայիննիստ՝առանցընդդի
մության.վերցվելէ՝http://www.parliamentmonitoring.am/am/monitoring/466 

http://www.parliamentmonitoring.am/am/monitoring/466
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նաբանվեցին և առաջացրին քաղաքացիական հասարակության
տարբեր ներկայացուցիչների բողոքը՝ ձևակերպելով որպես հե
ղափոխականիշխանությանհանդեպվստահությաննվազմանու
հիասթափությանհերթականառիթ։Այդպեսէլհանրությանըտեղե
կությունչտրամադրվեցայնմասին,թեորտեղենհավաքագրվում
ևպահվումքաղաքացիներիմասինտվյալները,ինչպեսենդրանք
կիրառվելու,և,իվերջո,ինչարդյունավետությունունեցավայդմե
թոդնարդենմեկտարուցավելիտևողհամավարակիծավալները
նվազեցնելուգործում։

Որքանէլկառավարությունը՝իդեմսպարետատան,ձեռնար
կեց միջոցառումներ՝ պայքարելու ապատեղեկատվության, կեղծ
տեղեկատվության և մանիպուլ յատիվ տեղեկատվության դեմ,
կամնմանմիջոցառումներիրականացնելուիմիտացիաստեղծեց,
այնուամենայնիվ, համավարակի շրջանակումայդպես էլ հնարա
վոր չեղավ արդյունավետ պայքարել հանրային առողջապահու
թյանըվնասողայսերևույթներիդեմ։
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Բաժին2
Հակագենդերայինարշավները
կորոնավիրուսիհամատեքստում
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Հայաստանում, ինչպես աշխարհի շատ երկրներում, համա
վարակի առնչությամբ դավադրության տեսությունների պակաս
չէրնկատվում։Դավադրությանտեսություններտարածողխմբերը
և անհատները, կախված երկրի սոցիալքաղաքական համա
տեքստից,ունենիրենցփոքրումեծքաղաքական,տնտեսական
ևայլշահերնուօրակարգերը։Ավելին,ինչպեսհակագենդերային
արշավների պարագայում, այնպես էլ կորոնավիրուսի համավա
րակի ընթացքում ի հայտ եկած մանիպուլ յացիոն հռետորաբա
նությունը,ապատեղեկատվությունը, նեղքաղաքականևքվազի
քաղաքական շահերով ուղղորդված կեղծ տեղեկատվությունը
հիմնականումզուգորդվումէինՀայաստանիններհատուկ՝ներքին
քաղաքականևհակագենդերայինօրակարգերով։

Կորոնավիրուսի համավարակի շրջանակում ապատեղեկա
տվության, կեղծ և մանիպուլ յատիվ տեղեկատվության տարա
ծումն է՛լ ավելի էր ընդլայնվում, երբ հանրային քննարկումների
դաշտումէրհայտնվումորևէնշանակալիքաղաքականիրադար
ձությունկամմարդուիրավունքներինկամգենդերայինհարցերին
առնչվողզգայունհարց։Մասնավորապեսկարողենքառանձնաց
նել մի շարք դեպքեր, որոնց շրջանակներում կորոնավիրուսի և
հակագենդերային ու հակաիրավապաշտպան հռետորաբանու
թյուններըխաչվելեն։
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2.1.Մարդուիրավունքներիևհանրայինառողջության 
շահարկումները

Կորոնավիրուսի առաջին դեպքի հաստատումից հետո
ՀՀԿառավարությունըորոշեցկոնտակտավորուարտերկրիցժա
մանածանձանցմեկուսացնել,ևորպեսկարանտինայինառաջին
հաստատություն ընտրվեց Ծաղկաձորի «Գոլդեն Փելես» հյուրա
նոցը,որիցհետոկառավարություննայսհարցիշրջանակումսկսեց
համագործակցել այլ գործարարների ու մասնավոր կառույցների
հետ։Միկողմից՝սա«պարտադրված»մեկուսացումէր,քանիոր
մարդիկ կոնտակտավոր լինելու պարագայում հնարավորություն
չունեին հրաժարվելու պետության կողմից առաջարկվող մեկու
սացմանպայմաններիցևչէինկարողպարզապեսինքնամեկուսա
նալիրենցտներում։Մյուսկողմից,սակայն,վարակիտարածման
սկզբնականայդշրջանումձեռնարկվողկանխարգելմանմիջոցա
ռումներնիրենցհետևումչունեինարդյունավետությանմասինբա
վարարփաստականտվյալներ։

Հակաժողովրդավար, հակաիրավապաշտպան խմբերը և
ուժերը սկսեցին հարցի առնչությամբ հասցեական դիմումներ,
բաց նամակներ հղել Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրա
սենյակին՝ բարձրաձայնելով մարդու իրավունքների ոտնահար
մանհարցերը։Մարդուիրավունքներովիբրևթեմտահոգհակա
ժողովրդավար այս ուժերը, որոնց գործունեությունը մշտապես
ուղղված է եղել իրավունքի գաղափարի նսեմացմանը, սկսեցին
շահարկել այն՝ հանրային հեղինակություն ձեռք բերելու համար։
Միաժամանակ նույն խմբերի աչքից վրիպեցին կորոնավիրուսի
համավարակիհամատեքստումհանրայինորոշշերտերիևիշխա
նությունների՝վարակվածմարդկանցպախարակելուուպիտակա
վորելուխոսունդեպքերը։ԽոսքըմասնավորապեսԳեղարքունիքի
մարզի Մարտունի համայնքում կորոնավիրուսով վարակված
քաղաքացուտանպատերին«վարակակիրներ»,«կորոնավիրուս»,
«վիրուսոտներ»հարևաններիարածգրություններիմասինէ60։Սա
բազմաթիվօրինակներիցընդամենըմեկնէր,սակայնպիտակա
վորմանևխտրականությանդեպքերըհատկապեսհամավարակի

60.aravot.am.(2020,մայիս14).Մարտունիհամայնքումկորոնավիրուսովվարակ
վածքաղաքացուտանպատերինգրելեն«վարակակիրներ»,«կորոնավիրուս»,
«վիրուսոտներ».վերցվելէ՝https://www.aravot.am/2020/05/14/1111480/
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սկզբնականշրջանումբազմաթիվէին,ինչիհետևանքովմարդիկ
իրենցշրջապատիցթաքցնումէինվարակվածլինելուփաստըու
շարունակումչմեկուսացածկյանքվարել։

Նույնխմբերըանտեսեցին նաևվարչապետի՝ համավարակի
պայքարի միջոցառումների շրջանակներում դիմակ չդնող քաղա
քացիներինկարներիհրապարակմանանընդունելիպրակտիկան։
Փաշինյանըդաներկայացնումէրիբրևհանրայինպարսավանքի
«արդյունավետգործիք»,իսկպատասխանատվությունըդնումգե
րազանցապեսմարդկանցանհատականգիտակցությանվրա։

Կորոնավիրուսիտարածումնուղեկցվեցնաևմարդկանցաշ
խատանքայինիրավունքներիոտնահարումներով։Այսհամատեքս
տումաշխատանքիևսոցիալականհարցերինախկիննախարար
ԶարուհիԲաթոյանըֆեյսբուքյանիրէջումհայտարարությունտա
րածեցայնմասին,որնմանդեպքերումաշխատողներըկարողեն
դիմելՀելսինկյանքաղաքացիականասամբլեայիՎանաձորիգրա
սենյակ61։Սաառիթդարձավ,որկազմակերպությունըհայտնիհա
կագենդերայինարշավներիթիրախում,իսկբովանդակայինքննա
դատությանառանցքիցդուրսմնացաշխատանքիևսոցիալական
հարցերի նախարարության՝ իրավունքների ոտնահարումներին
ինստիտուցիոնալլուծումտալուանկարողությունը։

Վերջիններիս աչքից չվրիպեց և մարդկանց՝ առողջության
վիճակը շահարկելու հերթական թեման դարձավ «ՁԻԱՀի կան
խարգելման հանրապետական կենտրոնը» «Ինֆեկցիոն հիվան
դություններիազգայինկենտրոնին»միացնելուորոշումը։Որոշու
մըկայացվելէր2020թվականիփետրվարինՄԻԱՎ/ՁԻԱՀովապ
րող մարդկանց ընդհանուր առողջապահական համակարգի մեջ
ներառելուուչխտրականացնելունպատակադրությամբ՝«ՁԻԱՀի
դեմպայքարըպետք է ինտեգրվիընդհանուրառողջապահական
համակարգի մեջ, և այդ միաձուլումը կատարվում է դրա շրջա
նակներում։ Որևէ ֆունկցիայի կրճատում բժշկական այդ երկու
կենտրոնների շրջանակներում չի լինելու»62, և հայտնվեց դավա

61. hcav.am. (2020, մարտ 20) Եթե, արտակարգ դրությամբ պայմանավորված,
խախտվելենՁերաշխատանքայինիրավունքները,դիմե՛քՀՔԱՎանաձորիգրա
սենյակ.վերցվելէ՝http://bit.ly/hqavstateofemergency

62.azatutyun.am.(2020,փետրվար15).«Մենքմսավաճառներիպեսբացդեմքով
միտինգանելչենքկարող».ՄԻԱՎովապրողներըդժգոհումենկառավարության
որոշումից.վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/30435723.html

http://bit.ly/hqav-state-of-emergency
https://www.azatutyun.am/a/30435723.html
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դրությանտեսություններնառաջմղողուժերիօրակարգումանմի
ջապեսհամավարակիընթացքում՝որոշումըներկայացնելովիբրև
ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀունեցողմարդկանցկյանքերիհետ«խաղալու»փորձ։

Կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի ողջ ընթացքն
ուղեկցվեց դեռևս չստեղծվածպատվաստանյութերի դեմ դավա
դրականառասպելների շրջանառությամբ։Գիտականևառողջա
պահական համակարգերի ներուժիխնդիրներնամբողջաշխար
հումերևանեկանհամավարակիտարածումիցիվեր։Պատվաս
տանյութերի՝սեղմժամկետներումստեղծելուգործընթացնուղեկց
վումէրդավադրությանայլևայլտեսություններով՝առաջբերելով
հանրայինանվստահությունևկասկածամտություն։Արդենայսօր
աշխարհումկիրառվումէպատվաստանյութերի12տեսակ63,սա
կայն դրանց լիարժեք արդյունավետությունը, երկարաժամկետ
հետևանքներըդեռևսխորությամբուսումնասիրվածչեն։

Անորոշության այս պայմաններում դավադրության տեսու
թյուններշրջանառողանհատներըևխմբերըառիթըբացչթողե
ցինհանրային լայնշրջանակներումսրելուպատվաստանյութերի
հանդեպ կասկածամտությունը՝ տարածելով կեղծ տեղեկատվու
թյունևապատեղեկատվություն։

Այսպես՝ դավադրության տեսությունները շեշտադրում են
մարդկության գլոբալ վերահսկողության մասին դրույթը, համա
ձայն որի՝ համաշխարհային էլիտաները առաջ են տանում «գա
զանի նշան» կոչվողտեխնոլոգիան՝ իբրևթե նպատակ ունենա
լով հեռավար կերպով նույնականացնելու և վերահսկելու մարդ
կանցմոլորակի ցանկացածկետում։Այսամենըկապվում է «Բիլ
և Մելինդա Գեյթս» հիմնադրամի հովանու ներքո գործող պատ
վաստանյութերի համաշխարհային գործակալության` Գավիի
անվանհետ։ՄիլիարդատերԲիլԳեյթսիանուննառավելսրությամբ
հայտնվեցդավադրությանտեսություններիառանցքում,երբկրկին
սկսեցինշրջանառելվերջինիս՝համաշխարհայինպանդեմիայիվե
րաբերյալ կանխատեսումները։ Հաշվի առնելով համաշխարհային
խիստ սահմանափակումների ռեժիմը, հանրային մեծամասշտաբ
միջոցառումներիսահմանափակումներըև«հին»կյանքինվերա
դառնալումարդկանցմեծցանկությունը՝պատվաստվելու ուայդ

63. nytimes.com.(2021, մայիս 25). Coronavirus Vaccine Tracker. Վերցվել է՝
https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirusvaccinetracker.html 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html
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սահմանափակումներից ազատվելու համար այլ ելքեր գտնելուն
ուղղվածքայլերըէ՛լավելիսրեցինդավադրությանտեսություններ
առաջ մղող խմբերի հռետորաբանությունն ու գործունեությունը՝
հանրային քննարկման դաշտ նետելով մի դիսկուրս, թե «Բիլ և
ՄելինդաԳեյթս»հիմնադրամիկողմիցստեղծվելէ«նույնականաց
ման» պատվաստանյութ, որը դաջվածքի տեսքով վերահսկողու
թյունկսահմանիմարդկությաննկատմամբ64։

ՄիաժամանակՀայաստանումպատվաստանյութերիդեմպայ
քարն,ըստէության,վերածվեցկառավարության,մասնավորապես
առողջապահության նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանի դեմ
պայքարի՝թիրախավորելովվերջինիս՝պատվաստումներըևմաս
նավորապեսկորոնավիրուսիդեմպատվաստումըքաջալերողդիր
քորոշումը։Այսհարցումիրենց«ներդրումն»ունեցանայնբժիշկ
ները,որոնք, չարաշահելովիրենցմասնագիտականդիրքը,ստո
րադասելովհանրայինառողջությունըևհանրայինշահը,կորոնա
վիրուսիհամավարակիդեմպայքարիողջընթացքում լծված էին
հանրայինառանցայդէլսակավվստահությունունեցողպատվաս
տանյութերըհարցականիտակդնելուգործին՝պնդելով,թեպատ
վաստանյութերիդերըհանրայինառողջությանտեսանկյունիցգե
րագնահատվածէթե՛աշխարհում,թե՛Հայաստանում.«Իսկզբանե
ասումեն,որհակամարմիններչենառաջանում,ևհողեննախա
պատրաստումպատվաստումներիհամար։Սաոչթեդավադրու
թյուններիտեսություն է,այլմասշտաբայինշանտղություն է։Կա
պիկությունենանում,որհամաճարակըսարսափելիէ,դիմակդնել
ենտալիս,մարդկանցառանձնացրինհյուրանոցներում,չթողեցին
իմունիզացիոնբարիերստեղծվի,որպեսզիկարևորենվակցինայի
դերը։Վակցինանկարողէավելիվտանգավորլինել,քանէսանտեր
համաճարակը։ Առողջապահության նախարարությունում շպիոն
ներեն,դիվերսանտեն»65։

Կրկնօրինակելով աշխարհի տարբեր անկյուններում ի հայտ
եկած դավադրության դիսկուրսները՝ Հայաստանում ևս դիմակ
դնելու պարտադրանքը այս խմբերը սահմանեցին իբրև բիզնես

64.ParaTV.(2020,ապրիլ15).Կորոնավիրուսիդեմպատվաստանյութը,«գազանի
նշանն»ուԲիլԳեյթսիշահագրգռվածությունը.վերցվելէ՝https://bit.ly/2TDEG9r

65.Մանասյան,Հ.(2020,հուլիս24).ՎակցինաԿովիդ19։[Ֆեյսբուքյանուղիղեթեր].
վերցվելէ՝https://bit.ly/3hlER2l
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շահ։ՄասնավորապեսՏավուշիտեքստիլարտադրամասիբացումը
կապվեցվարչապետիտիկնոջ՝ԱննաՀակոբյանի,ինչպեսնաևըն
տանիքիայլանդամներիևգործարարՍամվելԱլեքսանյանիհետ66։

Պատվաստանյութերի «վնասակարությունը» է՛լ ավելի դիվա
կանացնելուհամարդավադրությանտեսություններիմշակողները
քննարկմանդաշտբերեցինդրանց՝մարդկանց«նույնասեռական
դարձնելու», «նույնասեռականների թիվը մեծացնելու մարդկու
թյանդեմնորմարտավարության»կեղծօրակարգերը՝հանրային
վախերնուտագնապներըսրելուհամար։«Պատվաստանյութերը
պարունակումենգենետիկմատերիալ,ուստիեթեհակառակսեռի
գենետիկկոդպարունակողպատվաստանյութէներարկվում,այն
խաթարումէներարկվողիգենետիկկոդը։Դրահամարէլայսօրշա
տացելենհամասեռամոլները»67:

Հետաքրքրականէ,որպատվաստանյութերի՝իբրևնույնասե
ռականությանտարածման,մարդկանցչիպավորմանևայլառաս
պելականքննարկումներըկարծեսթեդադարեցին,երբ2021թվա
կանիհունվարինՀայաստանըպաշտոնապեսգրանցեցռուսական
«ՍպուտնիկV»պատվաստանյութը68։

2.2.Լանցարոտեիկոնվենցիայիվավերացման 
շահարկումները

Սեռական շահագործումից և սեռական բռնությունից երե
խաներին պաշտպանելու մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվեն
ցիան69 (առավել հայտնի է որպես Լանցարոտեի կոնվենցիա)
նպատակ ունի կանխարգելելու երեխաների սեռական շահա

66.7or.am.(2020,մայիս21).5դրամարժեցողդիմակներըվաճառվումեն200դրա
մով.ո՞ւրենգնումմիլիարդները.վերցվելէ՝https://bit.ly/36hetjC

67.YerevanTodayLive.(2019,դեկտեմբեր16).Պատվաստումներնավելացնումեն
համասեռամոլներիթիվը.ՄարինաԽաչատրյան.վերցվելէ՝https://bit.ly/3AHapYb

68. livenews.am.(2021,փետրվար1).Հայաստանըգրանցելէռուսական«Սպուտ
նիկV»պատվաստանյութը.վերցվելէ՝https://bit.ly/3AAJddh

69.Կոնվենցիանընդունվելէ2007թվականիհոկտեմբերի25ինԼանցարոտեքա
ղաքում,որիհամարէլառավելհայտնիէԼանցարոտեիկոնվենցիաանվանումով։
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գործումը և նրանց հանդեպ սեռական բռնությունը և պայքա
րելու դրանց դեմ, պաշտպանելու սեռական շահագործումից և
սեռական բռնությունից տուժած երեխաների իրավունքները,
ինչպեսնաևնպաստելուազգայինևմիջազգայինհամագործակ
ցության զարգացմանը երեխաների սեռական շահագործման և
նրանց հանդեպ սեռական բռնության դեմ մղվող պայքարում70։
Հայաստանըկոնվենցիանստորագրելէ2010թվականին71։2020ի
մայիսի11ինԱԺն79կողմ,14դեմձայներովվավերացրեցԼան
ցարոտեիկոնվենցիան:Ստորագրելովևվավերացնելով Լանցա
րոտեիկոնվենցիան՝պետություններնիրենցպատրաստակամու
թյուննենհայտնում՝միավորելուբոլորիջանքերըերեխաներինսե
ռականբռնությունիցպաշտպանելու,սեռականբռնությունիցտու
ժած երեխաներին աջակցություն տրամադրելու համար, ինչպես
նաև երեխաների նկատմամբ սեռական շահագործմանև սեռա
կանբռնությանկանխարգելման72ևդրադեմպայքարինպատա
կովմիջազգայինհամագործակցությունհաստատելուևայդարա
տավորերևույթներիդեմմիջազգայինպայքարմղելուհամար73։

2010 թվականին ստորագրելուց տասը տարի անց՝ 2020ին
վավերացվելուց հետո միայն Կոնվենցիան հայտնվեց հանրային
քաղաքականորոշ«հայտնի»շրջանակներիքննարկմանառանց
քում։ՏարբերշրջանակներիկողմիցայսԿոնվենցիայիդեմարշավը
նոր թափ ստացավ սոցիալական ցանցերում. իշխանություննե
րինսկսեցինմեղադրել«օտար»բարքերըՀայաստանբերելումեջ։
Նույնխմբավորումների շրջանումնույնիսկեղանմարդիկ, որոնք
ընդհանրապեսհերքումէին,որՀայաստանումանչափահասների

70.CouncilofEurope.(2007,հոկտեմբեր25).«Սեռականշահագործումիցևսեռա
կանբռնությունիցերեխաներինպաշտպանելումասին»ԵվրոպայիԽորհրդիկոն
վենցիան.վերցվելէ՝https://rm.coe.int/168046e1e4

71.parliament.am.(2020,ապրիլ8).ՀՀօրենքը«Սեռականշահագործումիցեւսեռա
կանբնույթիբռնություններիցերեխաներիպաշտպանությանմասին»Եվրոպայի
Խորհրդիկոնվենցիանվավերացնելումասին.վերցվելէ՝http://bit.ly/parliamentam
drafts

72. ampop.am. (2020, մայիս22). Լանզարոտեի կոնվենցիա. միավորողփաստա
թուղթ՝ սեռական բռնությունից երեխաներինպաշտպանելու համար. վերցվել է՝
https://ampop.am/armeniaratifiedlanzaroteconvention/ 

73.CouncilofEurope.(2007,հոկտեմբեր25).«Սեռականշահագործումիցևսեռա
կանբռնությունիցերեխաներինպաշտպանելումասին»ԵվրոպայիԽորհրդիկոն
վենցիան.վերցվելէ՝https://rm.coe.int/168046e1e4

https://rm.coe.int/168046e1e4
http://bit.ly/parliament-am-drafts
http://bit.ly/parliament-am-drafts
https://ampop.am/armenia-ratified-lanzarote-convention/
https://rm.coe.int/168046e1e4
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նկատմամբ սեռական բռնություն կա՝ Կոնվենցիան համարելով
երկրումայլասերությունտարածելումիջոց74։Այսնույնխմբերըշա
րունակաբարհերքումեն,որՀայաստանումկանանցնկատմամբ
բռնությունկա75։

Բնավ զարմանալի չէ, որ այս Կոնվենցիայի դեմ պայքարում
հատկապեսաչքիենընկնումմարդիկ,որոնքհետհեղափոխական
Հայաստանում պայքարում են ժողովրդավարացմանը և մարդու
իրավունքների ամրապնդմանը նպաստող հնարավոր բարեփո
խումների և առաջադիմական քաղաքացիական հասարա
կության,մասնավորապեսԲացհասարակությանհիմնադրամներ
Հայաստանիգրասենյակիևնրանցհետենթադրյալկամիրական
կապունեցողանհատներիևկազմակերպությունների,քաղաքա
կանգործիչների, գենդերայինև ԼԳԲՏհարցերովզբաղվողիրա
վապաշտպաններիևակտիվիստների,պատվաստումներիևայլ
հարակիցհարցերիդեմ,ունենհստակփոխառնչություններնախ
կինիշխանություններիհետևհետապնդումեննեղքաղաքական
շահեր։

Այսպես՝ այս խմբերը Լանցարոտեի կոնվենցիայի վավերաց
ման դեմ հետահայացպայքարում թիրախավորում են իշխանու
թյուններին՝ նրանց ներկայացնելով որպես «ազգակործանների»,
«այլասերվածության պաշտպանների», իսկ իրենց՝ որպես «ազ
գափրկիչների, ազգապահպանների», «այլասերվածության դեմ
պայքարողների», «ընտանիքի՝ որպես հասարակության հիմնա
կանբջիջիառողջությանուբարեկեցությանմասինմտածողների»։
Ըստ էության՝ նման ինքնաներկայացումներից հետո հանրու
թյունը կարող է արդարացված ակնկալիքներ ունենալ, որ հենց
այսխմբերիներկայացուցիչներըևպայքարիառաջամարտիկներն
իրենք պետք է դառնան երեխաների հանդեպ սեռական բռնու
թյան, սեռական ոտնձգությունների և առհասարակ երեխաների
նկատմամբբռնությանդեմամենահնչեղպայքարողները։Սակայն
այդդեպքումհարցէծագում,թեինչուենայսխմբավորումների

74.medialab.am. (2020,օգոստոս8).Անչափահասինկատմամբսեռականբռնու
թյուն,հղիություն,անապահովությունուտաբուներ.մասնագետներըփոփոխու
թյանհույսերենփայփայում.վերցվելէ՝https://medialab.am/86589/

75.Խալաթյան,Մ.,Մանուսյան,Ա.,Մարգարյան,Ն.(2020),Հակագենդերայինար
շավներիգործունեությունը,հռետորաբանությունըևնպատակներըհետհեղափո
խականՀայաստանում(Ա.Ժամակոչ յան,խմբ.).Սոցիոսկոպ։

https://medialab.am/86589/
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ներկայացուցիչները պայքարում մի կոնվենցիայի և օրենսդրա
կանկարգավորմանդեմ,որն,ըստէության,ավելիէխստացնում
պատիժը երեխաների նկատմամբ սեռականբռնությանև սեռա
կանոտնձգություններիդեպքերումևառաջարկումմիջպետական
ումիջազգայինջանքերներդնել՝այդարատավորերևույթներիև
պրակտիկաներիդեմառավել համապարփակևհամակարգային
ձևովպայքարելուհամար։

Այսպես՝ Կոնվենցիայի վավերացման դեմ պայքարողները
իրենց հրապարակային ելույթներում նշում են, որ Կոնվենցիան,
որպեսայդպիսին, «թվում է,թեխնդրահարույց չէ»,ավելին՝այն
կարևորփաստաթուղթէ76։ԻբրևԿոնվենցիայիհիմնականառար
կությունմատնանշվում էրդրա՝համավարակի շրջանակումհայ
տարարվածարտակարգդրությանպայմաններումվավերացումը,
ինչպեսնաևդրաշուրջ լայնհանրայինքննարկմանբացակայու
թյունը։ Այս խմբերին, ինչպես իրենք են պնդում, անհանգստաց
նում է ոչ թե փաստաթուղթն ինքնին, այլ այն չափորոշիչները,
որոնցով Կառավարությունն առաջնորդվելու է Կոնվենցիայի մեջ
սահմանվածևպետությանհանձնառածպարտավորություններն
իրականացնելիս։Կոնվենցիայիվավերացմանդեմպայքարողների
մյուս«մտահոգությունն»այնէ,որ,ըստիրենց,դրավավերացման
ջատագովներնայնպատգամավորներնեն, որոնքիրենցկյանքի
տարբերժամանակաշրջաններումինչորառնչությունենունեցել
Բաց հասարակության հիմնադրամներՀայաստանի գրասենյակի
հետ, կողմ են քվեարկել Կոնվենցիայի վավերացմանը կիսադա
տարկդահլիճում,ևիրենքիրենցներկայացնումենորպեսերե
խաներիիրավունքներովմտահոգքաղաքականգործիչների,իսկ
իրականմտահոգվածանձանցհամարումեն«հետամնաց»,«ան
գրագետ»,«տգետ»77։

Մյուսկողմից՝Կոնվենցիայիվավերացմանըդեմհանդեսեկող
անհատների և խմբերի հանրային խոսքի, հրապարակումների
ուսումնասիրությունըցույց էտալիս,որնրանցհամար«խնդրա
հարույցեն»Լանցարոտեիկոնվենցիայիերկու՝2րդև6րդհոդ

76.Զոհրաբյան,Ա.(2020,մայիս19).ԼԱՆԶԱՐՈՏԵԻԿՈՆՎԵՆՑԻԱ.[Ֆեյսբուքյանտե
սանյութ].վերցվելէ՝https://bit.ly/36dFDb8

77.5TVChannel.(2020,մայիս15).Լանզարոտեիկոնվենցիայովտարրականդա
սարաններիցերեխաներինսեռականդաստիարակությունէտրվելու.վերցվելէ`
https://www.youtube.com/watch?v=i35x68E0LYE

https://www.youtube.com/watch?v=i35x68E0LYE
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վածները։Սակայնի՞նչ ենասումայսհոդվածները։Այսպես՝ 2րդ
հոդվածը խտրականության արգելքի սկզբունքի մասին է, որով
Կոնվենցիանվավերացրածպետություններըպարտավորվում են
կիրառել Կոնվենցիայի դրույթները և իրականացնել նախատես
վածգործողություններնառանցխտրականության,այնէ՝«անկախ
սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, լեզվից, կրոնից, քաղաքական
կամ այլ համոզմունքից, ազգային կամ սոցիալական ծագումից,
ազգայինփոքրամասնությանըպատկանելուց,գույքայինդրությու
նից, ծննդից, սեռական կողմնորոշումից, առողջական վիճակից,
հաշմանդամությունիցկամայլդրությունից»78:Կոնվենցիայիմյուս
շահարկվողհոդվածը6րդնէ,որովսահմանվումէ,որպետություն
ներըպետքէձեռնարկենանհրաժեշտմիջոցառումներ,«որպեսզի
երեխաներըտարրականևմիջնակարգկրթությունստանալուժա
մանակտեղեկանանսեռականշահագործմանևսեռականբռնու
թյանհետկապվածվտանգիհետ,ինչպեսնաևիրենցպաշտպա
նելու միջոցների մասին՝ համաձայն իրենց կարողությունների:
Նմանտեղեկատվությունը, որանհրաժեշտության դեպքում նաև
ծնողներիհետհամագործակցելով,պետքէտրամադրվիսեռական
դաստիարակությանառավելընդհանուրհամատեքստում,ևհար
կավորէառանձինուշադրությունհատկացնելվտանգավորիրա
վիճակներիվրա,մասնավորապես՝կապվածտեղեկատվականև
հաղորդակցությաննորտեխնոլոգիաներիօգտագործմանհետ»79:

Կոնվենցիայի վավերացման դեմ պայքարող անհատները և
խմբերըշահարկումենսեռականկողմնորոշմանհիմքովխտրակա
նությունիցպաշտպանվածլինելուհատկանիշը՝պնդելով,թե«սե
ռըևսեռականկողմնորոշումըտարբերվումենմիմյանցից,ևերբ
խոսումեսսեռիմասին,առանձնացնումեսերկուսեռ՝արական
ևիգական,իսկերբխոսումեսսեռականկողմնորոշմանմասին,
արդենխոսումեսերրորդսեռիմասին...Իսկերրորդսեռասելով
պետք է հասկանալմոտ300տեսակիգենդերները։Այստեղմենք
նկատի ունենք գենդեր,այսինքն՝ սոցիալական սեռ, որն իրենից
ենթադրում էայնգենդերները,որոնքորկանայլերկրներում,և

78.CouncilofEurope.(2007,հոկտեմբեր25).«Սեռականշահագործումիցևսեռա
կանբռնությունիցերեխաներինպաշտպանելումասին»ԵվրոպայիԽորհրդիկոն
վենցիան.(հոդված2).վերցվելէ՝https://rm.coe.int/168046e1e4

79.Նույնտեղում,Հոդված6։

https://rm.coe.int/168046e1e4
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այդսեռականկողմնորոշումասվածըկարողէիրմեջնաևայդ300
գենդերներըներառել»80։

Ըստ էության, այս խմբերի պայքարի առանցքում ոչ թե այս
կամայն կոնվենցիայի կամփաստաթղթի խորքային և իրական
բովանդակություննէ,այլդրանցհանրայինշահարկումը,հատկա
պես,եթեդրանքայսկամայնկերպպարունակումենհղումներ
սեռականկողմնորոշմանըկամգենդերայինհարցերին։

Կարևորէսակայնհիշել,որՀՀՍահմանադրությանմեջարդեն
իսկ ամրագրված է խտրականության արգելքի մասին դրույթը
29րդհոդվածով.«Խտրականությունը,կախվածսեռից,ռասայից,
մաշկիգույնից,էթնիկկամսոցիալականծագումից,գենետիկական
հատկանիշներից,լեզվից,կրոնից,աշխարհայացքից,քաղաքական
կամայլհայացքներից,ազգայինփոքրամասնությանըպատկանե
լությունից,գույքայինվիճակից,ծնունդից,հաշմանդամությունից,
տարիքիցկամանձնականկամսոցիալականբնույթիայլհանգա
մանքներից,արգելվումէ»81:

Թեև սահմանման մեջ «սեռական կողմնորոշում» հատկա
նիշըորպեսպաշտպանվածհատկանիշառանձիննշված չէ, սա
կայնայններառվածէ«անձնականկամսոցիալականբնույթիայլ
հանգամանքների»մեջ։Ավելին՝2012թվականիսեպտեմբերի20
ին ՀՀն ստորագրել է, իսկ 2016 թվականիփետրվարի 5ին վա
վերացրել է, օրինակ, «Բժշկական նշանակությանարտադրանքի
կեղծմանևհանրայինառողջությանհամարվտանգներկայացնող
նմանատիպհանցագործություններիմասին»Եվրոպայիխորհրդի
կոնվենցիան,որումդարձյալ2րդհոդվածըսահմանումէխտրա
կանության բացառման սկզբունքը, մասնավորապես. «Կողմերի
կողմիցսույնԿոնվենցիայիդրույթներիկիրարկումը,մասնավորա
պես`տուժողներիիրավունքներիպաշտպանությանըվերաբերող
միջոցներիօգտագործմանհնարավորությունը,պետքէլինիապա
հովված` բացառելով խտրականությունը որևէ հիմքով, ինչպես,
օրինակ`սեռը,ռասան,մաշկիգույնը,լեզուն,կրոնը,քաղաքական
կամայլհայացքները,ազգայինկամսոցիալականծագումը,էթնիկ

80.5TVChannel.(2020,մայիս15).Լանզարոտեիկոնվենցիայովտարրականդա
սարաններիցերեխաներինսեռականդաստիարակությունէտրվելու.վերցվելէ`
https://www.youtube.com/watch?v=i35x68E0LYE

81.arlis.am.(2015,դեկտեմբեր22,).ՀՀՍահմանադրություն.ՀՀՍահմանադրության
փոփոխություններ.վերցվելէ՝https://bit.ly/3dJsdYA

https://www.youtube.com/watch?v=i35x68E0LYE
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փոքրամասնությանը պատկանելությունը, սեռական կողմնորո
շումը,առողջականվիճակը,հաշմանդամությունըկամայլկարգա
վիճակը»82։

Մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան (ՄԻԵԿ)
խտրականության արգելքը երաշխավորում է 14րդ հոդվածով,
որը երաշխավորում է նաև հավասար վերաբերմունք Կոնվեն
ցիայումամրագրվածմյուս իրավունքներից օգտվելու դեպքում83:
ԹեևՄԻԵԿի14րդհոդվածնակնհայտորենչիընդգրկում«սեռա
կանկողմնորոշում»որոշակիհատկանիշը՝Մարդուիրավունքների
եվրոպականդատարանըհայտարարելէ,որսեռականկողմնորո
շումը Կոնվենցիայի 14րդ հոդվածով պաշտպանված «այլ հատ
կանիշների շարքում» է84: Ավելին՝ հետագա կոնվենցիաներում և
կամընտիր արձանագրությունների տեքստերում առկա խտրա
կանության արգելքի մասին հոդվածների պաշտպանված հատ
կանիշներում ավելացվել է «սեռական կողմնորոշումը»՝ որպես
պաշտպանվածհատկանիշ։Հետևաբարսեռականկողմնորոշման
հիմքովխտրականությանարգելքըհայաստանյանօրենսդրական,
հատկապեսկոնվենցիոնդաշտումնորությունչէ,ուստիդրա՝այս
կամայնկոնվենցիայումիբրևնորույթներկայացնելը,դրաշուրջ
մեդիաաղմուկբարձրացնելըոչայլինչէ,քանհանրայինտրամա
դրություններիմանիպուլ յացիա։

Ըստ հակագենդերային արշավների ներկայացուցիչների
պնդումների՝ Կոնվենցիայի մյուս «խնդրահարույց» հոդվածը
6րդն է, որը նախատեսում էտարրական ու միջնակարգ կրթու
թյանընթացքումերեխաներին՝երեխաներիսեռականշահագործ
մանկամսեռականայլբնույթիգործողություններիցպաշտպան
վելումասինտեղեկություններիտրամադրումը։Հակագենդերային

82. irtek.am. (2011, հոկտեմբեր 28). Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան «Բժշկա
կաննշանակությանարտադրանքիկեղծմանևհանրայինառողջությանհամար
վտանգ ներկայացնող նմանատիպ հանցագործությունների մասին». վերցվել է՝
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=92827
CouncilofEurope.(2011,October25).CouncilofEuropeConventiononthecounterfeiting
ofmedicalproductsandsimilarcrimes involvingthreats topublichealth.Վերցվելէ՝
http://bit.ly/coeintconventions

83.CouncilofEurope. (1950,November4).Convention for theProtectionofHuman
RightsandFundamentalFreedoms.Վերցվելէ՝https://bit.ly/3jLftEL

84.ՄԻԵԴ,ՖրետտենընդդեմՖրանսիայի[Frettév.France](թիվ36515/97),
26փետրվարի,2002թ.,կետ32: 

http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=92827
http://bit.ly/coe-int-conventions
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արշավների ներկայացուցիչները, մասնավորապես ՀՀ Փաստա
բաններիմիությաննախագահԱրաԶոհրաբյանը(ովակտիվորեն
պայքարում է թե՛այս, թե՛ Ստամբուլ յան կոնվենցիայի վավերաց
ման դեմ),տարածում են երեխաների իրավունքներիպաշտպա
նությանը միտված փաստաթղթերը և դրանց ջատագովությամբ
զբաղվող Արևմուտքի երկրներին դիվականացնող մանիպուլ յա
ցիաներ՝պնդելով, թե Եվրոպայում գոյություն ունեն երեխաների
ներաշխարհը խարխլող սեռական կրթության չափորոշիչներ.
«Մասնավորապես69տարեկաններիհամար,որնինչպեսգիտեք
տարրականկրթությաննէառնչվում,նախատեսվածէինտեղեկու
թյուններտրամադրել սեռականակտի մասին, ինքնաբավարար
մանմասին,հակաբեղմնավորիչներիմասին,մայրության,հղիու
թյանցիկլերիմասինևայլն։Տարբերմասնագետներկարծումեն,
որմինչև9տարեկաներեխաներիննմանտեղեկատվությունտրա
մադրելըհենցվնասումէերեխաներիառողջությանըևնրանցհո
գեբանությանը»85։

Սակայն ինչ է ասում Կոնվենցիայի բացատրական զեկույցն
իրականում. այսպես, համաձայն բացատրական զեկույցի, Կոն
վենցիայի6րդհոդվածըսահմանումէ«Երեխաներիկրթությունը»
և արձանագրում, որ «երեխաներին ընդհանրապես սեռական
բնույթի հարցերի և սեռական շահագործման կամ սեռական
բնույթի բռնությունների հետ կապված վտանգների վերաբերյալ
կրթելը նախ և առաջ ծնողների պարտականությունն է86։ Այնու
ամենայնիվ, կարող են լինել այնպիսի իրավիճակներ, երբ ծնող
ներնիվիճակիչենկամչենուզումդաանել,օրինակ,երբծնողը
ներգրավված է երեխայի նկատմամբ բռնության գործընթացում,
կամ երբ համայնքի մշակութայինավանդույթներըթույլ չենտա
լիս այդպիսի հարցերը բացահայտ կերպով քննարկել: Ավելին,
երբեմն երեխաներնավելի մեծ ուշադրություն են դարձնումայն
ամենին,ինչիրենցբացատրվումէայլմիջավայրում,քանտանը,
հատկապեսդպրոցում,երբհամապատասխանտեղեկություններ
իրենցտրամադրում են մասնագետները (օրինակ՝ ուսուցիչները,

85.Զոհրաբյան,Ա.(2020,մայիս19).ԼԱՆԶԱՐՈՏԵԻԿՈՆՎԵՆՑԻԱ.[Ֆեյսբուքյանտե
սանյութ].վերցվելէ՝https://bit.ly/3yxMyZ3

86.moj.am.(2020,ապրիլ27).«Սեռականշահագործումիցևսեռականբնույթիբռ
նություններիցերեխաներիպաշտպանությանմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոն
վենցիանևբացատրականզեկույցը.վերցվելէ՝https://bit.ly/3yvxXwT
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բժիշկները, հոգեբանները): Հետևաբար 6րդ հոդվածով նախա
տեսվումէպետություններիպարտավորությունը՝երաշխավորելու,
որ երեխաներին կրթության տարրական [առաջնային օղակ] և
միջնակարգ[երկրորդայինօղակ]մակարդակներումուսուցանվեն
սեռականշահագործմանևսեռականբնույթիբռնություններիհետ
կապվածվտանգները,ևայն,թեինչպեսնրանքիրենցպաշտպա
նենուօգնությունխնդրեն»87:

Քանիորայստեղեկատվությանտրամադրմաննպատակըսե
ռականշահագործումիցուսեռականբնույթիբռնությանվտանգ
ներից երեխաների պաշտպանությունն է, Կոնվենցիան անմիջա
կանպարտավորություններէդնումնաևպետություններիվրաև
սահմանում,որնմանկանխարգելիչտեղեկատվությունըպետքէ
տրամադրվի«տարրականումիջնակարգկրթության»ընթացքում։
Այդուհանդերձ,դպրոցներիմասինորևէհիշատակումչկա՝պայմա
նավորվածայնհանգամանքով,որկաներեխաներ,որոնքկրթու
թյունստանումենտանը,հետևաբարԿոնվենցիանպետքէներա
ռական լինի նաևնմաներեխաների համար։ Բացատրականզե
կույցումսահմանվածէնաև,որերեխաներիննմանտեղեկության
տրամադրումըպարտադիրչէ,որդասավանդմանմասկազմի,կա
րողէտրամադրվելայլհամատեքստում՝համագործակցելովծնող
ների հետև հաշվիառնելով մի շարք հանգամանքներ, օրինակ՝
երեխաների ծնողազրկությունը,խնամքի հաստատություններում
գտնվելը, ինչպես նաևայն, որ երեխաների ծնողները և հարա
զատները կարող են ներգրավված լինել երեխաների նկատմամբ
սեռականբռնությանմեջ88։

Այսպիսով՝երեխաների՝սեռականբռնությանևսեռականշա
հագործմանհարցերիշուրջկրթություննիրավամբամրագրվածէ
Կոնվենցիայով, սակայն դրա կազմակերպումը թողված է բացա
ռապես պետություններին, որոնք հաշվի են առնում սեփական
առանձնահատակությունները։Ընդորում՝Կոնվենցիանհնարավո
րությունէտալիս,որկրթությունըկազմակերպվիոչմիայնֆորմալ
ուսումնական հաստատություններում, այլև տնային պայմաննե
րում։Մյուսկողմից՝պնդումները,թեգոյությունունենհամընդհա
նուր, այսպես կոչված «Սեռական կրթության ու դաստիարակու

87.Նույնտեղում

88.Նույնտեղում
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թյան եվրոպական ստանդարտներ» կամ «Սեռական կրթության
ստանդարտներըԵվրոպայում»ձեռնարկ89,որըպարտադրվելուէ
այլերկրներին,հանրայինտրամադրություններըմանիպուլացնող
ապատեղեկատվությունների շարքից են. վերը նշված փաստա
թուղթընախատեսվածէքաղաքականությունմշակողների,առող
ջապահականհամակարգիղեկավարներիևառողջապահականու
կրթական ոլորտների մասնագետների համար, չունի իրավական
ուժ,տպագրվածէխորհրդատվականնպատակով90։

Ավելին՝ Կոնվենցիան ունի հստակ տրամաբանություն՝ նախ
ևառաջշեշտադրելով,թեինչպիսիգիտելիքներովևիրազեկվա
ծությանաստիճանովպետքէօժտվածլինենայնմարդիկ,որոնք
աշխատումեներեխաներիհետ։Ըստէության՝կրթություննառա
ջին հերթին վերաբերում է ոլորտի մասնագետներին՝ նրանց մեջ
ձևավորելու մասնագիտական նրբանկատություն՝ երեխաների
հետ նրանց տարիքին և կարողություններին պատշաճ գիտելիք
փոխանցելուհամար91։

Ավելին՝ՀՀում2008թվականիցիրականացվումէ«Առողջապ
րելակերպիդասընթացը»,2010թվականինայնհաստատվելէհան
րակրթության պետական չափորոշիչով։ Վերջինս այն նորմատիվ
ակտնէ,որըկարգավորումէՀՀումկրթությանբովանդակությունը։
Բացիայդ՝ կան նաև մեթոդական ձեռնարկներ,ազգային կրթա
կանհամակարգումընդունվածփաթեթներ,որոնքկարգավորում
են ուսուցման թեմաները և դրանց մատուցման ձևերը։ Մասնա
վորապես, սեռականհասունացմանըվերաբերողթեմաներըդա
սավանդվումենդպրոցներում2008թվականից92։Ավելին՝Մարդու
վերարտադրողականառողջության և վերարտադրողական իրա
վունքներիմասինՀՀօրենքի5րդ՝Դեռահասներիվերարտադրո
ղականառողջությանպահպանմանմասինհոդվածըսահմանումէ

89.Федеральныйцентрпросвещениявсферездравоохранения.(2010).Стандарты
сексуальногообразованиявЕвропе.Վերցվելէ՝http://bit.ly/bzgasexualityeducation
standards 
90.fip.am.(2020,հունիս4).ԱրաԶոհրաբյաննընդդեմսեռականկրթության.ինչ
մանիպուլ յատիվ պնդումներ է անում Փաստաբանների պալատի նախագահը.
վերցվելէ՝https://fip.am/11725

91. Armenian Public TV. (2020, մայիս 20). Եկեք հասկանանք. քննարկվող կոն
վենցիան.վերցվելէ՝https://bit.ly/3hktlUN

92.Նույնտեղում 

http://bit.ly/bzga-sexuality-education-standards
http://bit.ly/bzga-sexuality-education-standards
https://fip.am/11725
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դեռահասներիսեռականդաստիարակության,սեռականևվերար
տադրողականառողջությանպահպանման,սեռականհասունաց
մանևայլհարցերիշուրջդեռահասներիիրավունքները։Նույնհոդ
վածի 2րդ մասում սահմանված է, որ «Դեռահասների սեռական
դաստիարակությունըհանրակրթականդպրոցներումևկրթական
այլ հաստատություններում իրականացնում են մասնագիտական
պատրաստվածությունունեցողանձինքընտանիքի,առողջապա
հական ծառայությունների, հասարակական կազմակերպություն
ների,հանրությանհետսերտհամագործակցությամբ»։

Հակագենդերայինարշավորդների կողմիցԿոնվենցիայի 6րդ
հոդվածի,մասնավորապեսսեռականդաստիարակությանևկրթու
թյանառնչությամբբարձրացվածաղմուկըփորձէ«այլասերումից»
երեխաների«փրկության»անվաններքոառաջմղելուհանրային
քաղաքականկեղծևմանիպուլ յատիվօրակարգերձևակերպելու
սեփականնեղքաղաքականշահերը՝նպատակայնորենմոռացու
թյանտալով, որ ՀՀօրենսդրությամբարդենիսկամրագրվածեն
սեռական դաստիարակության և կրթության մասին դրույթները,
մասնավորապես մարդու վերարտադրողական առողջության և
վերարտադրողականիրավունքներիմասինՀՀօրենքում,որնուժի
մեջէմտելդեռես2003իհուլիսին93։

Միաժամանակ այս նույն անհատները և խմբերը, հերքելով
Հայաստանումկանանցնկատմամբբռնությանիրողությունը,պայ
քարումէիննաևընտանեկանբռնությանդեմօրենքիընդունման
դեմ՝ խեղաթյուրելով «Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտա
նեկանբռնությանկանխարգելմանևդրադեմպայքարիմասին»
Եվրոպայիխորհրդիկոնվենցիայիբովանդակությունը9495։

Ամփոփելովնշենք,որՀՀՍահմանադրականդատարանը2007
թվականիհոկտեմբերի25ինԼանցարոտեումստորագրված«Սե
ռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից
երեխաներիպաշտպանությանմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոն

93.arlis.am.(2003,հուլիս7).ՀՀօրենքըմարդուվերարտադրողականառողջության
ևվերարտադրողականիրավունքներիմասին.վերցվելէ՝http://bit.ly/arlisdoc75284

94.fip.am. (2019,հուլիս12). «Ստամբուլի կոնվենցիայի» շուրջմանիպուլ յացիա
ները.վերցվելէ՝https://fip.am/7547

95. fip.am. (2019, օգոստոս15).Ինչպես է շահարկումներիենթարկվում «Ստամ
բուլ յանկոնվենցիան».վերցվելէ՝https://fip.am/7942

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046246d
http://bit.ly/arlis-doc75284
https://fip.am/7547
https://fip.am/7942
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վենցիայումամրագրվածպարտավորությունների՝Սահմանադրու
թյանըհամապատասխանությանհարցըորոշելուվերաբերյալգոր
ծով2020թվականիմարտի31ինկայացրել էորոշում,ըստորի՝
2007թվականիհոկտեմբերի25ինԼանցարոտեումստորագրված
«Սեռականշահագործումիցևսեռականբնույթիբռնություններից
երեխաներիպաշտպանությանմասին»Եվրոպայիխորհրդիկոն
վենցիայումամրագրվածպարտավորությունները համապատաս
խանում են Սահմանադրությանը, իսկ որոշումը վերջնական է և
ուժիմեջէմտնումհրապարակմանպահից96։

Ավելին՝ 20102019 թվականների ընթացքում, ըստ Ոստի
կանության տեղեկատվության բաժնի տրամադրած տվյալների,
ՀՀումմոտ700անչափահասերեխատուժելէՀՀՔրեականօրենս
գրքի18րդգլխումսահմանվածհանցագործություններից՝բռնա
բարություն,սեռականլբնույթիբռնիգործողություններ,սեռական
բնույթի գործողությունների հարկադրանք, մինչև 16 տարեկան
երեխաների նկատմամբ սեռական բնույթի գործողությունների
իրականացումևանառակաբարոգործողություններ97։Պաշտոնա
կանտվյալներով՝ տարեկան շուրջ 100 երեխա սեռական բռնու
թյանէենթարկվում98։Հարկէհաշվիառնել,որսրանքընդամենը
ոստիկանությունումհայտնվածբռնությանդեպքերնեն,մինչդեռ,
հաշվիառնելովխնդրիզգայունությունը,հանրայինմշակութային
կարծրատիպերըևոստիկանականհամակարգիհանդեպսակավ
վստահությունը, կարելի է ընդամենը ենթադրել, որ երեխաների
հանդեպ բռնության դեպքերն ավելին են, քան 700ը։ Այնուամե
նայնիվ, անցյալ տասը տարիների ընթացքում այս խմբերի ներ
կայացուցիչները երբևէ չեն պայքարել երեխաների նկատմամբ

96.concourt.am.(2020,մարտ31).ՀանունՀայաստանիՀանրապետությանՀայաս
տանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որոշումը 2007 թվա
կանի հոկտեմբերի 25ին Lանզարոտում ստորագրված «Սեռական շահագոր
ծումիցև սեռական բնույթի բռնությունից երեխաներինպաշտպանելու մասին»
ԵվրոպայիԽորհրդի կոնվենցիայումամրագրվածպարտավորությունների՝ Սահ
մանադրությանըհամապատասխանությանհարցըորոշելուվերաբերյալգործով.
վերցվելէ՝http://bit.ly/concourtdecision1519 

97.ՀՀՔրեականօրենսգիրք,Գլուխ18,Սեռականանձեռնմխելիությանևսեռական
ազատությանդեմուղղվածհանցագործություններ.հոդվածներ138,139,140,141,
142։

98.ArmenianPublicTV.(2020,մայիս20).Եկեքհասկանանք.Քննարկվողկոնվեն
ցիան.վերցվելէ՝https://bit.ly/3wfj2FT

http://bit.ly/concourt-decision1519
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բռնության դեմ, սեռական բռնության ենթարկված երեխաների
իրավունքների պաշտպանության և առհասարակ երեխաների
իրավունքների պաշտպանության համար։ Հակառակը, նրանք
շարունակաբար թիրախավորել են երեխաների իրավունքների
պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպանանհատներին և
կազմակերպություններին,հյուսելդավադրությանամենատարբեր
տեսություններընրանցգործունեությանշուրջ։

2.3.Հակաաբորտայիննախաձեռնությունըև 
նեղկուսակցականշահերը

 «ԲարգավաճՀայաստան»կուսակցությունըևնրապատ
գամավորներըհաճախենԱԺումհանդեսգալիսհակաիրավա
պաշտպան,մարդուիրավունքներինհակասողօրինագծերիհեղի
նակմամբ,դրանցքննարկմամբ։

Ավելին՝ սովորաբար ներկայացվող օրինագծերը միտված են
սպասարկելուկուսակցությանանդամներինեղքաղաքականկամ
բիզնեսշահերը99,պայմանավորվածչենհանրայինպահանջովկամ
անհրաժեշտությամբ, երբեմն էլ նախորդում կամ հաջորդում են

99.Օրինակ,2018թվականիմայիսիցշատչանցած,ԲՀԿանդամներիկողմիցձեռ
նարկվեց «Արհմիությունների մասին» օրենքումփոփոխությունների գործընթաց:
ԲՀԿ պատգամավորները սույն օրենքի նախագծով առաջարկում էին սահմանել
«անկախարհմիությունստեղծելուևդրան անդամակցելուհնարավորություն,ինչը
հասանելիկլինիտարբերգործատուներիմոտաշխատողամենատարբերմասնա
գիտություններունեցողներիհամար,եթեարհեստակցականմիություններինան
դամակցելըտվյալկատեգորիայիաշխատողներիհամարարգելվածչէօրենքով»:
Այս նախաձեռնությանքաղաքականնպատակըԲՀԿնախագահևխոշոր սեփա
կանատերԳագիկԾառուկյանին(ևնրադասակիցներին)իրտարոլորտբիզնեսնե
րումաշխատողներինկատմամբկազմակերպվածվերահսկողությունսահմանելու
նոր հնարավորություն ընձեռելն էր։ Քաղաքական նոր իրավիճակում բացահայտ
ընտրակաշառք բաժանելուց զրկվածխոշոր սեփականատերերըայժմ կկարողա
նային,արհմիությանապարատիմիջոցովիրենցտնտեսականլծակներըկիրառե
լով,քաղաքականնորևերաշխավորվածկշիռձեռքբերել։Մյուսկողմից՝կապա
հովագրվեինիրենցաշխատողներիհնարավորբողոքներիբարձրաձայնումից։Տե՛ս
նաև՝  Ժամակոչ յան,Ա,Մարգարյան, Ն. (2021). Արհմիությունների գործունակու
թյանհարցըԳյումրու«Սասստեքսի»բանվորուհիներիբողոքիօրինակով.Տնտեսա
քաղաքական հրատապ հարցեր. հետազոտությունների ժողովածու. ՍևԲիբար,
Սոցիոսկոպ,Քաղաքականդիսկուրս(խմբ.).socioscope.am.վերցվելէ՝https://bit.ly/
socioscopeeconomicpolitical
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այնպիսիիրադարձությունների,որտեղկուսակցությաններկայա
ցուցիչների«դեմքըփրկությանկարիքունի»,կամէլանհրաժեշտէ
հանրության ուշադրությունը շեղել կուսակցության շուրջ եղած
սկանդալներից(Սոցիոսկոպ,2020)։

2020թվականիհունիսինԱԱԾնխուզարկությունիրականաց
րեցԳագիկԾառուկյանիտանը100, երկու օրանց՝ հունիսի16ին,
ԱԺ հերթական նիստի սկզբում գլխավոր դատախազ Արթուր
ԴավթյանընախներկայացրեցԲՀԿղեկավարԳագիկԾառուկյանի
նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու,ապա վերջինիս
որպեսմեղադրյալներգրավելուևմեղադրանքառաջադրելումիջ
նորդությունը:ԵլույթներիընթացքումԲՀԿգրեթեբոլորպատգա
մավորների,այդթվում՝ԳագիկԾառուկյանիելույթում«բարոյակա
նությունը»անցնումէկարմիրթելիպես:ԳագիկԾառուկյանիխմ
բակցությանպատգամավորներըհորդորում էինավելի«բարոյա
կան»տեսանկյունիցնայելևմեկնաբանելիրադարձությունները101։

ԳագիկԾառուկյանիշուրջըստեղծվածայսքաղաքականթո
հուբոհին102զուգահեռաճումէին«ԲարգավաճՀայաստան»խմբակ
ցությանկողմիցԱԺբերվողնախագծերը,որոնքմիտվածէին«բա
րոյականության վերականգնմանը»: Այսպես՝ ագրեսիվհոմոֆոբ
պոպուլիզմովևմարդուիրավունքներըսահմանափակողնախա
ձեռնություններով հանդես եկող խմբակցությունը103 մի կողմից
պարբերաբարփորձումէհանրությանշրջանումպահպանողական
տարբերնախագծերիշրջանառմանմիջոցովկերտելիր«բարոյա
կան կերպարը», մյուս կողմից՝ հակադրվել կառավարողխմբակ
ցությանը՝ներկայացնելովնրանիբրև«անբարոյականի»։

100.azatutyun.am.(2020,հունիս14).ԲՀԿպատգամավորներ.ԱԱԾաշխատակից
ները խուզարկություն են անում Գագիկ Ծառուկյանի տանը. վերցվել է՝ https://
www.azatutyun.am/a/30669672.html

101.azatutyun.am.(2020,հունիս16).ԳագիկԾառուկյանինմեղադրանքառաջա
դրելուևազատությունից զրկելու միջնորդություններինԱԺն համաձայնություն
տվեց.վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/30673711.html

102.hetq.am.(2020,հոկտեմբեր22).ԳագիկԾառուկյաննազատկարձակվի100մլն
դրամգրավիդիմաց.վերցվելէ՝https://hetq.am/hy/article/123416

103.Խալաթյան,Մ.,Մանուսյան,Ա.,Մարգարյան,Ն.(2020),Հակագենդերայինար
շավներիգործունեությունը,հռետորաբանությունըևնպատակներըհետհեղափո
խականՀայաստանում(Ա.Ժամակոչ յան,խմբ.).Սոցիոսկոպ։

https://www.azatutyun.am/a/30669672.html
https://www.azatutyun.am/a/30669672.html
https://www.azatutyun.am/a/30673711.html
https://hetq.am/hy/article/123416
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Այսպես՝ԲՀԿպատգամավորներՆաիրաԶոհրաբյանըևՇաքե
Իսայանը2020թվականիսեպտեմբերիններկայացրինմինախա
գիծ,որնառաջարկումէրարգելելհղիությանարհեստականընդ
հատումը։ ՀՀ գործող օրենսդրությամբ104 թույլատրվում է մինչև
տասներկու շաբաթական ժամանակահատվածում կատարել
հղիության արհեստական ընդհատում։ Պատգամավորների կող
մից բերված նախագծովարգելվում է արհեստական ընդհատու
մընաևայնպարագայում,երբհղիություննառաջացելէբռնաբա
րությանհետևանքով,կամերբհետազոտություններովպարզվի,
որ պտուղն արատ ունի։ Ըստ նախագծի հեղինակների` կնոջը
պետք է թույլատրվի աբորտ անել միայն այն պարագայում, երբ
նրա կյանքին վտանգ է սպառնում,ևայդ վտանգը կարող է վե
րացվելհղիություննընդհատելով105։ԱյդժամանակԱԺՄարդուի
րավունքներիպաշտպանությանևհանրայինհարցերիմշտական
հանձնաժողովի նախագահ ՆաիրաԶոհրաբյանը, մեկնաբանելով
իր առաջ քաշած օրենսդրական նախագիծը, մասնավորապես
ասելէ.«Գործողօրենսդրությունընախատեսումէմիշարքհան
գամանքներ,որոնցառկայությունըթույլէտալիսընդհատելհղի
ությունը՝չծնվածերեխայինզրկելովկյանքից։Օրինակ,երբհղի
ությունըմինչև12շաբաթականէ,կինը(չծնվածերեխայիմայրը)
հիվանդէ,չծնվածերեխայիմոտառկաէարատ,առկաենհան
գամանքներ, որոնքավելի հավանական են դարձնում երեխայի
մոտարատներիզարգացումը(ընտանիքումզարգացմանարատ
ներովերեխաներիկամսեռիհետփոխկապակցվածժառանգա
կան հիվանդություններիառկայություն), առկա ենառողջական
վիճակիհետ չկապվածհանգամանքներ՝ հղիությանընթացքում
ամուսնումահըկամամուսնալուծությունը,կնոջկամամուսնու՝
պատիժն ազատազրկման վայրում կրելն ու մի շարք այլ դեպ
քերում։Մինչդեռչծնվածերեխանևսունիկյանքիիրավունք,ու
բոլորայս կարգավորումներըպետք էփոխարինել մեկ կարգա

104.arlis.am. (2003,հուլիս7).ՀՀօրենքըմարդուվերարտադրողականառողջու
թյանևվերարտադրողականիրավունքներիմասին.Հոդված10.վերցվելէ՝http://
bit.ly/arlisdoc75284

105.azatutyun.am. (2020,սեպտեմբեր10).Ըստբժշկի՝ հղիությանարհեստական
ընդհատմանարգելքիդեպքումապօրինիգործունեությունըավելիմեծթափկհա
վաքի.վերցվելէ՝https://www.azatutyun.am/a/30831988.html

http://bit.ly/arlis-doc75284
http://bit.ly/arlis-doc75284
https://www.azatutyun.am/a/30831988.html
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վորմամբ՝ հղիությանարհեստական ընդհատմանարգելքով: Ես
ևիմգործընկերՇաքեԻսայանըառաջիկաօրերին շրջանառու
թյանմեջենքդնելուչծնվածերեխայիկյանքիիրավունքիմասին
օրենքինախագիծ,որովարգելվելուէհղիությանարհեստական
ընդհատումը, բացառությամբ, եթե բժիշկների ցուցումով կինն
ունիայնպիսիառողջականխնդիրներ,որոնքանհամատեղելիեն
հղիությանհետ։Գիտեմ,որշատերըասելուեն,թեհղիությանար
հեստականընդհատումըյուրաքանչ յուրկնոջևընտանիքիիրա
վունքն է, սակայն չծնված երեխան ևս ունի կյանքի իրավունք։
Իրավունք՝ծնվելուուապրելու։Եվորևէմեկըհենցայնպես,իր
կամիրընտանիքիհավեսիկամերեխայիսեռըչհավանելուհա
մարկնոջըչպիտիդրդինմանծայրահեղքայլի»։

Մասնավորապես, «Vardanyan & Partners» իրավաբանական
գրասենյակի տղամարդ փաստաբաններ Ներսես Իսաջանյանը,
Վարուժան Վարդանյանը և Վահե Սիմոնյանը ԱԺ ներկայացրին
«Չծնվածերեխայիկյանքիիրավունքիմասին»ՀՀօրենքիևկից
օրենքներինախագծերիվերաբերյալմիհանրագիր106,որովառա
ջարկվում էր օրենքով ամրագրել չծնված երեխայի կյանքի իրա
վունքը,իսկհղիությանարհեստականընդհատմանմիջոցովերե
խայինկյանքիցզրկելըթույլատրելմիայնայնդեպքում,երբնման
ընդհատումը կարող է վերացնել երեխայի մոր կյանքին սպառ
նացողվտանգը,ևչծնվածերեխայինկյանքիցապօրինիզրկելու
համարնախատեսելքրեականպատասխանատվություն՝միաժա
մանակ պատասխանատվությունից ազատելով երեխայի մորը և
բարեխիղճբուժաշխատողներին107։2020թվականիսեպտեմբերին
սույնհանրագիրըքննարկվելէՀՀԱԺառողջապահությանևսոցիա
լականհարցերիմշտականհանձնաժողովում,որիարդյունքումէլ
որոշվել է մերժել հանրագրիհեղինակներիկողմիցառաջարկվող
«Չծնվածերեխայիկյանքիիրավունքիմասին»,«Մարդուվերար
տադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունք
ների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին»,
«Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփո
խությունկատարելումասին»,«Վարչականիրավախախտումների

106.parliament.am.(2020,հունիս26).Հանրագիր.վերցվելէ՝http://bit.ly/parliament
hanragir

107.Նույնտեղում 

http://bit.ly/parliament-hanragir
http://bit.ly/parliament-hanragir
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վերաբերյալՀայաստանիՀանրապետությանօրենսգրքումփոփո
խություններ կատարելու մասին» օրենքների նախագծերի փա
թեթըշրջանառությանմեջդնելումասինառաջարկությունը108:

ԲՀԿն և հակագենդերային այլ խմբերի ներկայացուցիչներ
փորձեցին հանրային քննարկման առանցք բերել աբորտի ար
գելքի հարցը՝այդ կերպ ջանալով քողարկել ԲՀԿ կուսակցության
առաջնորդի նկատմամբ հարուցված քրեական գործերի մասին
խոսակցությունները:Միաժամանակայսհնարքովփորձեցինհան
րությանը ներկայանալ իբրև «բարեպաշտ», «բարձր բարոյակա
նությունունեցողանձինք»հետագայումիրենցառջևքաշվածմե
ղադրանքները«բարոյականությամբ»չեզոքացնելունպատակով։

Աբորտների արգելքը և այն իբրև չծնված երեխայի կյանքի
իրավունքներկայացնելըաշխարհիաջպուպուլիստական,հետա
դիմականևպահպանողականխմբերիմշտականօրակարգումէ.
որոշ երկրներում նրանք հաջողել են օրենքով հասնելաբորտնե
րիարգելքի(օրինակ՝Լեհաստանում109),որոշերկրներումէլդեռևս
շարունակում են համառ պայքարը, որպեսզի ոչ միայն արգելեն
աբորտները,այլևորպեսզիկանանցմտքիծայրովանգամաբորտ
անելու գաղափարը չանցնի110։ Հետագայում, իհարկե, բախվելով
մասնագիտական հանրույթի, հիմնականում առողջապահության
ոլորտի ներկայացուցիչների, առաջադիմական քաղաքացիա
կան հասարակության, ինչպես նաև քաղաքացիների քննադա
տությանը,պատգամավորՆաիրաԶոհրաբյանը, ով դեռևս 2020
թվականի սեպտեմբերին ՀՀ ԱԺ Մարդու իրավունքներիպաշտ
պանությանևհանրայինհարցերիմշտականհանձնաժողովինա
խագահն էր, մեղմեց իր դիրքորոշումը՝պնդելով, որառաջարկի
«առաջինևմիակնպատակը»սելեկտիվաբորտներիխնդրիլու

108.parliament.am.(2020,սեպտեմբեր9).ՀՀԱզգայինժողովիառողջապահության
ևսոցիալականհարցերիմշտականհանձնաժողովիորոշումը2020թվականիհու
նիսի26ինԱզգայինժողովինախագահիկողմիցուղարկվածհանրագրիմասին.
վերցվելէ՝http://bit.ly/parliamentcommitteedocs7

109.euronews.com.(2021,հունվար28).Polandabortionlaw:Protesterstaketostreets
againasneartotalbancomesintoforce.Վերցվելէ՝http://bit.ly/euronewspolandabor
tionlawprotests

110.DiBranco,A.(2020,February3).TheLongHistoryoftheAntiAbortionMovement’s
Links to White Supremacists. thenation.com. Վերցվել է՝ http://bit.ly/thenationanty
abortion
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ծումն է,ևբոլորտեսակիաբորտներիարգելքըճիշտ չիհամա
րում111.«Մենքխնդիրչունենքկյանքիգնովայդնախագիծնանց
կացնելու: Առաջարկը եղել է հանրային սեկտորից: Մենք պատ
րաստվումենքառաջիկայում լայնքննարկումկազմակերպելնա
խաձեռնությանը դեմև կողմ քաղաքացիական հասարակության
ներկայացուցիչներիհետ:Եթեկգանքմիասնականհամաձայնու
թյան բոլոր շահառու կողմերի հետ, նախաձեռնությունը կդնենք
օրենքինախագծիտեսքով,չենքգա,ուրեմն,բնականաբար,այդ
գաղափարնօրենքինախագծիտեսքչիստանա»112։

Պնդումները,թեհղիությանարհեստականընդհատումնօրեն
քովարգելելըկլուծիսեռովպայմանավորվածհղիությանարհես
տականընդհատման՝Հայաստանումտարածվածխնդիրը,հեռուէ
փաստարկված հիմնավորում լինելուց։ Եթե դիտարկենք այն
երկրների (մասնավորապես Հնդկաստանի և Չինաստանի) օրի
նակները, որտեղ արգելված են սեռով պայմանավորված հղիու
թյանարհեստականընդհատումները,կարողենքտեսնել,որնման
օրենքներիընդունմամբխնդիրըչիլուծվել113։Սեռովպայմանավոր
ված աբորտների պատճառը խորն արմատացած հայրիշխանա
կան մշակույթն է, գենդերային անհավասարությունը և կանանց
նկատմամբվերարտադրվողմշակութայինճնշումը,որստորադա
սումէաղջիկներին:Սեռովպայմանավորվածաբորտներըգենդե
րայինանհավասարությանհետևանքներիցմեկնենմիայն,որոնց
օրենսդրականարգելքըսովորաբարչի լուծումխնդիրը. լայնմա
կարդակումմշակութայինփոփոխությանն,իսկանհատականմա
կարդակում վերաբերմունքի փոփոխությանն ուղղված միջոցա
ռումներըկարողենավելիարդյունավետևհամակարգայինլինել՝
հիմնախնդրիծավալներըկրճատելուև,գուցե,վերջնականապես
լուծելուհամար։

Հատկանշականէ,որաբորտներիարգելքնայնեզակիթեմա
ներիցէր,որըՀՀԿառավարությունըևիշխողքաղաքականուժը

111. panarmenian.net. (2020, սեպտեմբեր 10). Զոհրաբյանը ճիշտ չի համարում
աբորտներիարգելքնառհասարակ.Պարզաբանելէնախաձեռնությունը.վերցվելէ՝
https://www.panarmenian.net/arm/news/284986/ 

112.Նույնտեղում

113. Barot, S. (n.d.). A ProblemandSolution Mismatch: Son Preference and Sex
SelectiveAbortionBans.Վերցվելէ՝http://bit.ly/guttmacherselectiveabortion
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ոչմիայնչվարանեցինհանրայնորենքննարկել,այլևբարձրաձայն
որակեցինորպեսհետադիմականևմիջնադարյաննախագիծ114։

«...Որոշերկրներում,որտեղառկաենպոպուլիզմիևկտրուկ
ազգայնականությանաճ,աբորտների իրավիճակը կտրուկ վատ
թարանում է։ Ուլտրապահպանողական ուժերը, որոնք ունեն
կանանցինքնավարությանևնրանցվերարտադրողականառող
ջությանվերահսկմանօրակարգ,փորձումենստիպելիրենցֆուն
դամենտալիստական տեսակետը գենդերային դերերի վերաբեր
յալ։ Նրանց մարտավարություններից մեկնայն է, որաբորտների
արգելքների միջոցովստիպենկանանցդիմել հղիությանընդհա
տակյաընդհատման՝նպաստելովաբորտներիխնամքիցհրաժար
վելու,ևսպառնալկանանցկյանքին,վերարտադրողականառող
ջությանը,հանգեցնելհաշմանդամությանևմահվան,ինչպեսնաև
մեծացնելմանկասպանությանևմանկալքությանդեպքերը»115

ՀՀառողջապահությաննախարարությանմորևմանկան
առողջությանպահպանմանբաժնիպետԳայանեԱվագյան

 

2.4.ՀամավարակըևԲացհասարակության 
հիմնադրամներՀայաստանիթիրախավորումը

Արևել յան Եվրոպայի և հետխորհրդային մի շարք երկրնե
րում,ինչպեսնաևՀայաստանումպուտինամետուժերիևաջպո
պուլիստքաղաքականուժերիօրակարգերիառաջմղմանհամար
առանձինուղղությունէդարձելԱՄՆմիլիարդատերՋորջՍորոսի
հիմնադրածԲացհասարակությանհիմնադրամներիմիջազգային
ցանցիտեղական գրասենյակների թիրախավորումը (Applebaum,
2020)։Այսուժերըստեղծումեն«արտաքինթշնամու»կերպարը,
դրանկապակցում«ներքինթշնամու»պատկերը՝առկակամհորի

114. medialab.am. (2020, սեպտեմբեր 11). «Ես չեմ կարող ասել՝ եկեք արգելենք
աբորտները,որպեսզիընդհատակյաաբորտներլինեն,ուկանայքմահանաններ
քինարնահոսությունից».ԳայանեԱվագյան.վերցվելէ՝https://medialab.am/93230/ 
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նովիսոցիալքաղաքականխնդիրներըբարդելովնրանց«հակա
պետական»գործունեությանվրա116:

Ինչպեսերևանբերեցմերհետազոտությունը,կորոնավիրուսի
համավարակիողջընթացքումԲՀՀՀայաստանիգործունեությունը
դավադրության տեսությունների և արշավների առանցքում էր։
Նախկինիշխանականէլիտաների(Հայաստանիերկրորդևերրորդ
նախագահներՌոբերտՔոչարյանիևՍերժՍարգսյանի)օրակար
գերիևնրանցհետփոխկապակցված լրատվամիջոցներիուօլի
գարխիկ միջավայրերի շուրջը հավաքվածանհատները ևխմբե
րը գործող իշխանություններին շարունակաբար մեղադրում էին
«սորոսականությանդավադիր,ազգակործան»նախագծերնիրա
գործելումեջ։Այսպես՝ՀՀերկրորդնախագահՌոբերտՔոչարյանը
2020թվականիհուլիսինհայկականերեքհեռուստաընկերություն
ներին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով աշխարհաքա
ղաքականհարցերինևՀայաստանիվրադրանցազդեցությանը,
հանրայինդիսկուրսէնետում«սորոսիզացիա»տերմինը՝մեկնա
բանելովայնորպեսգլոբալքաղաքականություն.քաղաքականու
թյուն,որԽՍՀՄփլուզումիցհետոԱՄՆիառաջնորդությամբձևա
վորում է միաբևեռ աշխարհ, իսկ տնտեսական համակարգերի
գլոբալիզացիան ուղեկցվում է արժեքային, քաղաքակրթական և
մշակութայինհամակարգերիգլոբալիզացիայով117։Քոչարյանըներ
մուծում է նաև «սորոսի սուրոգատներ» ձևակերպումը՝ նկատի
առնելովհասարակականկազմակերպություններին,որոնքառաջ
են մղում, ինչպես ինքն է պնդում, համընդհանուր արժեքներով
աշխարհակարգստեղծելուօրակարգը։Ըստէության,ժողովրդա
վարությանևմարդուիրավունքներիարժեքներըհռչակելովիբրև
վտանգավոր, Քոչարյանը դրանց հակադրում է Ռուսաստանի ու
Չինաստանի«ճիշտ»ուղին՝ազգայինըևազգային ինքնությունը
խորացնելը։ Այս համատեքստում Քոչարյանը թիրախավորում և
վարկաբեկումէոչմիայնհասարակականկազմակերպություննե
րին,այլև նրանց հետ իրական կամ ենթադրյալ կապակցվածու
թյունունեցողհետհեղափոխականկառավարողուժիներկայացու
ցիչներին, որոնք ենթադրյալ հակաազգային, հակաեկեղեցական
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117.5TVChannel. (2020,հուլիս29).ՀՀերկրորդնախագահՌոբերտՔոչարյանի
հարցազրույցըհայկականերեքհեռուստաընկերություններին.վերցվելէ՝https://
www.youtube.com/watch?v=_dhzvuohhXU
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գործունեությունենծավալում՝հանելովազգայինևեկեղեցական
տարրերըմշակույթիցուկրթականծրագրերից118։

Հայաստանում պուտինամետ քաղաքականությունների նշա
նավորողՔոչարյանըհատկապես2018թվականիհեղափոխությու
նիցհետո(իսկառավելընդգծված՝2020թվականիղարաբաղ յան
երկրորդպատերազմիցհետո)հանդեսէգալիսռուսաստանամետ
քաղաքականմշակույթիպահպանությանևխորացմանհռետորա
բանությամբ,ամենկերպձգտումհանրությանըներկայացնելուՌԴ
նախագահՎլադիմիրՊուտինիհետիրանձնականմտերմիկկա
պերը։Սրամասինենվկայումնաևնրահաճախակիհարցազրույց
ներըռուսաստանյան լրատվամիջոցներին,որոնցընթացքումնա
չի խորշում մի կողմից ստորադասել Հայաստանի ինքնիշխանու
թյունը՝առաջմղելովՌուսաստանիցէ՛լավելիմեծկախյալության
քաղաքականգիծը,մյուսկողմիցթիրախավորելհասարակական
կազմակերպություններին՝ ներկայացնելով նրանց իբրև «արտա
քինուժերի»՝Արևմուտքիսպասարկուների։

Քոչարյանը Հայաստանի «սորոսիզացիայի» թեզի տակ հեր
քումէայնփաստը,որինքըտեղ յակէեղելիրնախագահության
ընթացքում Բաց հասարակության հիմնադրամների հայաստան
յան գրասենյակի գոյությունից՝ ներկայացնելով կազմակերպու
թյանը որպես մարգինալ, ազդեցություն չունեցող` դրանով նսե
մացնելովնաևվերջինիստարիներիաշխատանքը.«Նրանքմար
գինալէին,ոչոքնրանց չէրճանաչում/ընդունում։Ես չգիտեի,որ
Սորոսիօֆիսգոյությունունի։Կարինչորմիկազմակերպություն...
Ինչքանհասկանումեմ՝օֆիսէլչկար,տներիցէին...[աշխատում]:
Տեղիէրունենումսողացողներխուժումպետություն։Իրականում
եսչգիտեի,որնմանօֆիսգոյությունունի։Դրանք[...]մարգինալ
ներէին,որոնքչունեինազդեցությունպրոցեսներիվրա,ևեսզար
մացելէի,թեինչպեսեննրանքվերջինտարիներինայդպեսհիմ
նավորվել»119։

Քոչարյանիայսհռետորաբանություննամբողջությամբտեղա
վորվումէկրեմլ յանքաղաքականության՝ԲՀՀիևՋորջՍորոսիդեմ
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119. РБК. (2020, сентябрь 2). Роберт Кочарян  о возвращении в политику,
БархатнойреволюцииипротестахвБелоруссии.ИнтервьюРБК.Վերցվելէ՝https://
www.youtube.com/watch?v=gYmcMetvnxk&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=gYmcMetvnxk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gYmcMetvnxk&feature=emb_logo
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տարվողարշավներիտրամաբանությանծիրում120։Հաշվիառնելով
այսհանգամանքը՝ՌուսաստանումՀայաստանիհետհեղափոխա
կանկառավարությունըմեկնաբանվումէիբրև«հակառուսական»,
ռուսականմեդիաներումկապվումարևմտյանուժերի,մասնավո
րապես Բաց հասարակության հիմնադրամների գործունեության
հետ՝ շահարկելով քաղաքացիական հասարակության ներկայա
ցուցիչների՝կառավարությանկազմումլինելուփաստը։

Իսկ Բաց հասարակության հիմնադրամների «անմիջական»
առնչությունըկորոնավիրուսիհամավարակիհետիբրևթեհիմնա
վորվում էայնհանգամանքով,որ«ՍորոսիհիմնադրամըՀայաս
տանին600000դոլարէտրամադրելկորոնավիրուսիդեմպայքարի
համար»121:Այսհամատեքստումռուսականմեդիաներնառաջեն
տանումմիդիսկուրս,համաձայնորի.«ՀայաստաննՈւկրաինայի
հետմիասին միակ հետխորհրդային երկիրն էր, որ նմանաջակ
ցությունէստացելՍորոսիկողմիցհովանավորվողկազմակերպու
թյունից»122՝ակնհայտորենհղելովթե՛հեղափոխության,թե՛կառա
վարող ուժի վրա Բաց հասարակության հիմնադրամներիազդե
ցությանը։Հայաստանյանիշխանությունների՝ՋորջՍորոսիհիմնա
դրամի հետփոխառնչության հարցըպարբերաբար հայտնվում է
ռուսական պաշտոնական քարոզչամեքենային ծառայող լրատ

120. ԲՀՀ գրասենյակները 2015–ին ՌԴ դատախազության կողմից ճանաչվեցին
անցանկալիևպարզապեսփակվեցինարտասահմանյանֆինանսավորում ստա
ցողայլ հասարակական կազմակերպությունների հետ մեկտեղ։ Այստեղ Սորոսին
ևԲՀՀգրասենյակինմեղադրումենդեռևսսկսած2003–2004թթ.՝Ռուսաստանում
ընդդիմադիրխմբերի(ՅՈՒԿՈՍ–իղեկավարՄիխայիլԽադարկովսկու)հետհամա
գործակցության և Կրեմլի դիտանկյունից մերձավորարտասահմանում,այսինքն՝
հետխորհրդայիներկրներումգունավորհեղափոխություններկազմակերպելումեջ
(Վրաստան, Ուկրաինա)։ Սորոսին և ԲՀՀ–ն ընտրելով նշանառու թիրախ՝ նրանց
համար հեշտանում է «բացատրությունը», թե ինչու ենտեղի ունեցած հեղափո
խություններըհաջողել։ՌուսաստանումՍորոսիդեմարշավըմեծապեսհակագեն
դերային(այդթվում՝հոմոֆոբ)շեշտունի՝նպատակունենալովհակադրվելուեվրո
պական(արևմտյան)իրավաքաղաքականևմշակութայինդաշտինևայսհակա
դրությանվրահենվելով՝պահպանելուՌԴհակաժողովրդավարականհամակարգն
ուհետխորհրդայիներկրներիվրադրածանրակշիռաշխարհաքաղաքականազդե
ցությունը։Ավելիմանրամասնտե՛սԽալաթյան,Մ.,Մանուսյան,Ա.,Մարգարյան,Ն.
(2020),Հակագենդերայինարշավներիգործունեությունը,հռետորաբանությունըև
նպատակներըհետհեղափոխականՀայաստանում(Ա.Ժամակոչ յան,խմբ.).Սոցիո
սկոպ։

121.times.am.(2020,հուլիս31).ՓաշինյաննուՍորոսիհիմնադրամը՝անբաժանելի
ընկերներ.վերցվելէ՝https://times.am/?p=284049&l=am

122.Նույնտեղում

https://times.am/?p=284049&l=am
https://times.am/?p=284049&l=am
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վամիջոցների ուշադրության կենտրոնում՝ այն ներկայացվելով
իբրև իշխանությունընդդիմություն հակամարտության էական
ասպեկտ123:

Միաժամանակ կառավարող ուժն ամեն կերպ հեռավորու
թյուն է(ր) գծում «Սորոսի» պիտակ դարձած գաղափարից` հա
ճախվերարտադրելովհակաժողովրդավարուժերիառաջքաշած
հռետորաբանությունը.«Խուսափելովմարդուիրավունքներիտես
անկյունից հակաիրավապաշտպան խմբերի գործողություններին
համարձակգնահատականտալուց՝պետականհաստատություն
ները և գործիչները, ըստ էության, աջակցում են վերջիններիս՝
թույլտալով քաղաքացիականառաջադիմականխմբերի գործու
նեությանդաշտինեղացումըևդրափոխարենհանրայինակտի
վությանևքննարկումներիդաշտումհակաիրավապաշտպանների
գերակայումը»124։

«Իմ քայլը» խմբակցության պատգամավոր Վաղարշակ
ՀակոբյանըՔսենյաՍոբչակի՝«ОСТОРОЖНО:АРМЕНИЯ!Будетли
революцияипричемтутРоссия»ռեպորտաժումփորձումէիշխա
նությունների՝«սորոսականության»մեղադրանքըպրոյեկտել«սո
րոսականության» մեջ մեղադրողների վրա՝ պնդելով, թե հենց
նրանքենքգումարներստանումՋորջՍորոսիֆոնդից՝այսկերպ
է՛լավելիվերարտադրելովևսնելովդավադրականևհակագենդե
րայինուժերիկողմիցբանաձևվածդիսկուրսը։

Կորոնավիրուսիհամավարակիընթացքումհակագենդերային
արշավներիներկայացուցիչներիկողմիցբանաձևվեց«սորոսավի
րուս»125հասկացությունը,որմինչօրսքաղաքականտարբերհա
մատեքստերումբերվումէհանրայինդաշտ՝ներկայացվելովիբրև
կորոնավիրուսիցավելիվտանգավորերևույթ։

Երբ Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը մեծթափ
առավ, արգելվեցին մեծամասշտաբ հավաքներն ու միջոցառում

123. RTД на русском. (2021, апрель 22). Цена перемен. Популизм и технологии
борьбызавласть.Վերցվելէ՝https://www.youtube.com/watch?v=DaxLv7yxMQ

124.Խալաթյան,Մ.,Մանուսյան,Ա.,Մարգարյան,Ն.(2020),Հակագենդերայինար
շավներիգործունեությունը,հռետորաբանությունըևնպատակներըհետհեղափո
խականՀայաստանում(Ա.Ժամակոչ յան,խմբ.).Սոցիոսկոպ։

125.analitik.am.(2020,մարտ19).Սորոսիվաստակներըհերթականկեղծդիմումն
եններկայացրելիմդեմ.ՆարեկՄալ յան.վերցվելէ՝https://bit.ly/3xkfROw

https://www.youtube.com/watch?v=-DaxLv7yxMQ


ԴԱՎԱԴՐՈՒԹՅԱՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԵՎՀԱԿԱԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆԱՐՇԱՎՆԵՐԸ  
ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԻՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ61 |

ները հանրային վայրերում, այդ թվում սահմանափակվեցին Հայ
առաքելական եկեղեցում կազմակերպվող մարդաշատ պատա
րագները։Դավադրությանտեսություններնառաջմղողուժերըայս
որոշումըմեկնաբանեցին«սորոսականների»միջամտությանևՀայ
առաքելական եկեղեցու հանրային դերի նվազեցմանն ուղղված
պայքարիտեսանկյունից126։

ՄիաժամանակԲՀՀՀայաստաննառայսօրավելիքան1002000
ԱՄՆ դոլար է հատկացրել Հայաստանում կորոնավիրուսի համա
վարակի դեմպայքարինաջակցելուև համավարակի հետևանք
ները չեզոքացնելու նպատակով՝ մասնավորապես կենտրոնանա
լով միայնակ տարեցների, հաշմանդամություն, քրոնիկ հիվան
դություններ,հոգեկանառողջությանխնդիրներունեցողանձանց,
ՄԻԱՎովապրողմարդկանց,ընտանեկանբռնությունիցտուժած
ների, փախստականների, ազգային փոքրամասնությունների,
հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների և սոցիալապեսխոցելի
ընտանիքներիիրավունքներիպաշտպանությանվրա:



126. analitik.am. (2020, մարտ25). «Սորոսականները» եկեղեցու դեմ գրոհելուև
ազգայինբոլորարժեքներիոտնահարմանգործընթացնիրականացնելուհամար
հստակդերաբաշխումունեն.«Փաստ».վերցվելէ՝https://bit.ly/3jNa8wL
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ
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Դավադրությանտեսություններըևայդտեսություններնառաջ
մղողանհատներըևխմբերնառավելտեսանելիենդառնումհան
րայինքաղաքական անորոշությունների, սոցիալտնտեսական
անկումների և ճգնաժամերի, բնական աղետների, ինչպես նաև
պանդեմիաներիպայմաններում։ Դավադրական մտածողությունն
առաջնորդվում է մարդկային ցանկությամբ՝ իմաստավորելու
վտանգավոր և բարդ սոցիալական ուժերը, կապերը և երևույթ
ները։

«Պարանոիդ ոճը ամերիկյան քաղաքականության մեջ» (The
paranoidstyleinAmericanpolitics)դասականդարձածէսսեումպատ
մաբանՌիչարդՀոֆշտադտերըտեղայնացնումէդավադրություն
ների ծագումը միջխմբային գործընթացներում՝պնդելով, որ դա
վադրությունները ոչ այնքան իրադարձությունների տարաբնույթ
սպեկուլ յացիաներ են,այլաշխարհըևպատմությունն ընկալելու
մտաեղանակ(Hofstadter,1964)։

Արևմուտքում, Արևել յան Եվրոպայում, հետխորհրդային
երկրներում և այլուր հակաժողովրդավար քարոզչամեքենաները
հղկվել են այնքան, որ չեն տարածում առօրյա կյանքին հակա
դրվողքարոզչություններ։Գործիենդրվում«միջինչափիստեր»,
որոնք հանրություններին առաջարկում են հասու դառնալ այլը
նտրանքայինիրականությանը,իրականություն,որձևավորվումէ
ժամանակակիցքաղտեխնոլոգիականևմարքեթինգայինարշավ
ներիմիջոցով(Applebaum,2020)։

Վերջին տարիների տարբեր ուսումնասիրություններ երևան
են բերում աճող ապատեղեկատվության ու դավադրության տե
սությունների և ժողովրդավար քաղաքական ինստիտուտների
թուլացման փոխառնչությունները։ Ազատ տեղեկատվական հոս
քերը, որ առանցքային նշանակություն ունեն ժողովրդավարու
թյունների զարգացման համար, հաճախ վերածվում են ազատ
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ապատեղեկատվականհոսքերի՝վտանգելովինչպեսքաղաքական
և քաղաքացիական ինստիտուտների առողջ գործառնությունը,
այնպեսէլհանգեցնելովհանրայինբևեռվածությունների,լարում
ներիևվստահությանհենարաններիկորստի։Այդուհանդերձ,պե
տությունները հաճախ ապատեղեկատվության պայքարի ներքո
գործիենդնումխոսքիազատությանճնշմանգործիքներևմեխա
նիզմներ՝է՛լավելիստորադասելովհանրայինշահը։

«...Դավադրությանտեսություններումմիշտառաջ է քաշվում
երկակիհասարակությանմիտքը։Սամիշտհասարակությանպա
ռակտմանդիսկուրսէ.կա լայնհասարակություն,ևկագաղտնի
փոքր հասարակություն, որը կառավարում է լայն հասարակու
թյանը։ 18րդ դարից սկսած՝ դավադրության տեսությունները
հիմնվածեն մեղավորներփնտրելու վրա։Բոլորտեսությունները
հանգումենմիբանի.ո՞վէմեղավորը՝հրեաները,մասոններըև
այլն։ ...Դավադրության տեսությունները նվազեցնում են քաղա
քացու կամարտահայտման նշանակությունը, դելիգիտիմաց
նումենսուբյեկտին»127։

Հասարակություններում աճող սոցիալտնտեսական անհա
վասարությունների և անարդարությունների, խտրականություն
ների, նեղ հանրայինխմբերի ձեռքին իշխանության, կապիտալի
և մեդիառեսուրսների շարունակական կենտրոնացումը համա
կարգային քննադատությունների և դիմադրական պայքարների
առանցքում են աշխարհի տարբեր անկյուններում՝ նպաստելով
հանրայինգիտելիքիձևավորմանըևճնշվածխմբերիշահիևիրա
վունքներիբարձրաձայնմաննուվերականգնմանը։Սրանզուգա
հեռաջծայրահեղական,հակաժողովրդավարուժերըևխմբերը,
որսովորաբարօգտվումենռեսուրսներիանհամաչափբաշխումից
ևհաճախֆինանսականևմեդիառեսուրսներիտիրապետողների
շարքումեն,գործիենդնումիրենցքաղտեխնոլոգիականջանքերը
և գործիքները՝ շրջանակելով վերը նշած հիմնախնդիրները տա
րաբնույթ դավադրությանտեսություններիևապատեղեկատվու
թյուններիծիրում,մանիպուլացնելովհանրայինգիտելիքնուտրա
մադրությունները։

127.Ղազարյան,Կ.(2020,դեկտեմբեր21).«Դավադրապաշտությունըստեղծումէ
անպատասխանատումարդկանցհասարակություն».media.am.վերցվելէ՝https://
media.am/hy/viewpoint/2020/12/21/25534/

https://media.am/hy/viewpoint/2020/12/21/25534/
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Այսպիսով, ամփոփելով ուսումնասիրությունը, կարող ենք
առանձնացնելմիքանիառանցքայինեզրահանգումներ.

1|Կորոնավիրուսիհամատեքստումդավադրությանտեսություն
ների և հակագենդերային արշավների մեր վերլուծությունը
ցույց էտալիս,որդրանքունենգլոբալ չափումևխորապես
կապվածենաշխարհիտարբերմայրցամաքներումաջպոպու
լիզմիևհակաժողովրդավարուժերիզարթոնքիհետ։Դրանք
լայնտարածումգտանկորոնավիրուսիհամավարակիընթաց
քումևերկրիցերկիրձեռքբերեցինտեղական՝ներքաղաքա
կանօրակարգերիսպասարկմաննշանակություն։

2|Դավադրությանտեսություններտարածողխմբերըևանհատ
ները,երկրիսոցիալքաղաքականհամատեքստովպայմանա
վորված,առաջենտանումսեփականփոքրումեծքաղաքա
կան,տնտեսական,մեդիաևայլշահերուօրակարգեր՝դրանք
հրամցնելով իբրև հանրային շահի և մարդկանց իրավունք
ներիպաշտպանությանգործունեություն։

3|Համավարակի համատեքստում թափառած դավադրություն
ներիտեսություններըպարարտհողդարձանաջծայրահեղա
կանուժերիուխմբերիևնրանցհակաժողովրդավարհռետո
րաբանությանտարածմանհամար։Ավտորիտարևկիսաավ
տորիտար պետություններն օգտագործեցին համավարակն
իրենց ռեպրեսիվ քաղաքականությունները և ազատություն
ների սահմանափակումներն առաջ տանելու համար։ Մյուս
կողմից,առավելժողովրդավարպետություններնէլչհրաժար
վեցինհակաժողովրդավարևմարդուիրավունքիսկզբունքնե
րինհակասողսահմանափակումներմտցնելուց, չհարցադրե
ցին իրենց ընդունած սահմանափակումների անհրաժեշտու
թյունն ու արդյունավետությունը, իսկ հետագայում հանրու
թյանը հաշվետու չեղան սեփական քաղաքականությունների
ևկիրառածմիջոցներիարդյունավետությանմասին։

4|Դավադրականայստեսությունները հիմնվում են«արտաքին
թշնամու» (ինչպես, օրինակ՝ դավադիր Արևմուտքի և Եվրո
պայի,Արևելքի, Իսրայելի, ՋորջՍորոսի, Բիլ Գեյթսիևայլն)
կերպարի կառուցման վրա, դրան կապակցում և թիրախա
վորումեն«ներքինթշնամիներին,հակապետականուժերին,
ագենտներին» (ինչպես, օրինակ՝ առաջադիմական քաղա
քացիական հասարակություն, իրավապաշտպաններ, ԼԳԲՏ
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մարդիկ, հետհեղափոխական կառավարող ուժ)՝ այդպիսով
հեշտացնելովներքաղաքականկեղծօրակարգերիշուրջհան
րայինբևեռվածությունը։

5|Կարողենքդիտարկել,որկորոնավիրուսիհամավարակիպայ
մաններումմարդուիրավունքներնուազատություններնաշ
խարհումհետընթացենապրել։Տարբերերկրներումհայտա
րարվածարտակարգդրությանմասինորոշումներնայսկամ
այնկերպսահմանափակելենխոսքիազատությունը՝դավա
դրություններիտեսություններըմեղմելուկամդրանցդեմպայ
քարիանվաններքոկամակնկալիքով։Սակայնարդենայսօր
տարբեր վերլուծություններ ցույց են տալիս, որ այդ միջոց
ներըարդյունավետչենեղել չեզոքացնելուկամնվազեցնելու
դավադրությունների տեսությունների հռետորաբանությունը
և դրանց հասցրած բացասական ազդեցությունը հանրային
գիտելիքիևտրամադրություններիվրա։

6|Չնայածայնհանգամանքին,որկորոնավիրուսիհամավարակի
դեմպայքարումառաջադիմականքաղաքացիականհասարա
կությանկազմակերպություններըՀայաստանումիրականաց
րելենբազմաթիվկարևորմիջոցառումներևմատուցելենսո
ցիալականաջակցությանտարբերծրագրեր,նրանքդարձյալ
հայտնվելենդավադրություններիտեսություններևապատե
ղեկատվություններտարածողխմբերիևանհատներիթիրա
խում։Այսշրջանակըգրեթենույնությամբհամընկնումէիրա
վապաշտպանների,կանանցևգենդերայինհարցերովզբաղ
վողակտիվիստներիդեմպայքարող,գենդերայինևսեռակա
նությանհարցերըհանրայինտրամադրությունների շահարկ
մանգործիքդարձրածխմբերի հետ։Այսխմբերն իրենցար
շավներումներգրավումէինտարբերմասնագետներիևայս
պես կոչվածփորձագետների (բժիշկ, լրագրող, իրավաբան)՝
իրենցխոսքինլրացուցիչկշիռտալուևհանրայինվստահու
թյունձեռքբերելունպատակով։«Հանրայինճանաչում»ձեռք
բերածայդանհատներըհետագայումշարունակումենիրենց
գործունեությունը՝սպասարկելովայսկամայն[քվազի]քաղա
քականուժիշահերը։

7|Կորոնավիրուսիհամավարակիընթացքումիհայտեկածմանի
պուլ յացիոնհռետորաբանությունը,ապատեղեկատվությունը,
նեղքաղաքականևքվազիքաղաքական շահերովուղղորդ
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վածկեղծտեղեկատվությունըինչպեսաշխարհում,այնպեսէլ
Հայաստանում զուգորդվում էին ներհատուկ՝ ներքին քաղա
քական և հակագենդերային օրակարգերով։ Կորոնավիրուսի
համավարակի շրջանակում ապատեղեկատվության, կեղծ
և մանիպուլ յատիվ տեղեկատվության տարածումն է՛լ ավելի
էր ընդլայնվում, երբ հանրային քննարկումների դաշտում էր
հայտնվումորևէնշանակալիքաղաքականիրադարձություն,
գենդերայինհարցերինկամմարդուիրավունքներինառնչվող
զգայունհարց։

8| Քովիդ19համավարակիդեմպայքարումհայաստանյանկա
ռավարության որդեգրած քաղաքականությունը խնդրահա
րույց էր նախևառաջ հանրության հետ հաղորդակցության
տեսանկյունից. այն ոչ հետևողական էր, խոսքային և վար
քային իմաստով ոչ համարժեք իրավիճակին, հաճախ ըն
դունվածորոշումներըլրացուցիչմեկնաբանությանևհիմնա
վորման անհրաժեշտություն ունեին, իսկ երբեմն թվում էին
անտրամաբանական։ Ի հակադրություն դավադրության տե
սություններ տարածող խմբերի, որոնք իրենց արշավներում
ներառումէինբժիշկներիևայսպեսկոչվածմասնագետների,
կառավարությունըշատուշսկսեցներգրավելառողջապահու
թյանոլորտիմասնագետներինհանրությանհետհաղորդակ
ցության մեջ։ Ավելին՝ հանրայինառողջության հարցըև դրա
համարանհրաժեշտպայքարըհաճախսահմանափակվել են
միայնմարդկանցվրաանհատականպատասխանատվություն
դնելով,իսկդրանցչհասնելըպայմանավորվելէանհատների
մեղավորությամբ։
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