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« Սո ցի ոս կոպ» ՀԿ-ն հա տուկ շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նում Ղա րա -

բա ղի1 և Հայաստանի սահմանամերձ և ոչ սահմանամերձ հա մայնք-

ներից հետազոտությանը մասնակցած բոլոր նրանց, ով քեր հնա րա-

վոր դա րձ րին հե տա զո տու թյու նը՝ մեզ հաղորդելով պա տե րազ մի և 

խա  ղա ղու թյան ի րե նց ըմբռ նում ե րը, կեն սա փոր ձը, հույ զե րն ու մտա-

հո գու թյուն նե րը։ 

Շ նոր հա կալ ենք մեր ըն կեր նե րին, որոնք մեծ հետաքրքրութ յամբ 

նե րգ րավ վե ցին այս նա խագ ծի հե տա զո տա կան փու լում։

 Շնոր հա կալ ենք նաև « Նոր վե գի այի հել սին կյան կո մի տե»-ին՝ 

ի դեմս Լե նե Վե թե լան դի՝ եր կար տա րի նե րի գոր ծըն կե րու թյան և ֆի-

նան սա կան ա ջակ ցու թյան հա մա ր։ 

ՇնորհակալականԽՈՍՔ

1. Բնա կա վայ րե րի ա նուն նե րը նշե  լիս կի րա ռել ենք տե ղա ցի ների շր ջա նում տա րած ված ինք-
նան վան ման ձևե րը՝ ա ռա նց ներ քաշ վե լու ան վա նող կամ դրանք վի ճար կող քա ղա քա կան 
օ րա կար գե րում։ Մեր այ ցե լու թյու նից ստա ցած տպա վո րու թյան հա մա ձայն՝ « Ղա րա բա ղի» 
դեպ քում այն դե ռևս տի րա պե տող ձևն էր, թեև վեր ջին տա րի նե րին (ա ռա վե լա պես ե րի տա-
սարդ նե րի շր ջա նում) տա րա ծում է ստա ցել նաև «Ար ցա խը»։

ԱՌԱՋԱԲԱՆ

«Հետահայաց. ձայներպատերազմիևխաղաղությանմասին» 

վերլուծությունըեռամյահետազոտականաշխատանքիարդյունքէ,

որնախաձեռնելէինք2018թ.աշնանը։Ռազմիհարցերիհանդեպ

քննադատականհետազոտականհետաքրքրությունըմեզմղումէր

բացահայտելու պատերազմի և խաղաղության մասին իրական

և հասարակ ձայները, փորձառությունները և պատմությունները,

որոնցսիրումենհղումանելայսկամայնքաղաքականշահիսուբ

յեկտները՝ առանց դրանք լսելու, իրապես բացահայտելու, դրանց

հաղորդակիցլինելու։

Պատերազմի,խաղաղությանևիրավունքներիփոխառնչության

հարցը հայաստանյան և ղարաբաղյան հանրությունների համար

նոր ներիմաստներ ստացավ 2018թ. հեղափոխությունից հետո։

Հեղափոխությունն՝ իբրև մեծ քաղաքական իրադարձություն, որ

ներառելէրժողովրդականլայնշերտերինևվերադարձրելնրանց

փոփոխությանիրականացմանսուբյեկտիզգացումը,նորսրություն

և զգայունություն էր հաղորդել նաև ղարաբաղյան առկախված

կոնֆլիկտին՝ նախ և առաջ ձևավորելով դրա հանգուցալուծման

ակնկալիք։

Մասնավորապեսայս տեսանկյունիցպատերազմի, խաղաղու

թյան և իրավունքների փոխառնչությունների ըմբռնում երի վեր

հանմանըզուգընթացկարևորէրռազմականացմանևանվտան

գայնացմանգաղափարաբանություններիևքաղաքականություն

ների քննությունը, որոնք գերակա դեր ունեն հանրային մտայնու

թյունների և դիրքորոշում երի շրջանակման վրա։ Պատերազմը,

 Ամենավատխաղաղությունըամենալավ 

պատերազմիցլավէ։Ո ՞վկուզիպատերազմ։

Հադրութցիտղամարդուհետզրույցից
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խաղաղությունը և իրավունքները ոչ միայն կենսափորձ են, այլև

քաղաքականիշխանությաններքոձևավորվածգիտելիք։

Այսօր՝Ղարաբաղյան44օրյապատերազմիարհավիրքիցևդրա

բերածբազմաթիվխնդիրներիցհետո,մեզհամար՝իբրևհետազո

տողների,մեծմարտահրավերէուսում ասիրությանուղենիշդար

ձածհետազոտականհարցերիվերամտածումը։Դրանցպատշա

ճությունըհետպատերազմականդրությանըինքնանդրադարձիև

հարցադրմանառարկադարձավանմիջապես.ինչպե՞սներկայաց

նելմարդկանցպատմությունները,փորձառություններըևդիրքորո

շում երըմիդրությանմասին,որնանվանվումէր«ո՛չպատերազմ,

ո՛չխաղաղություն».դրություն,որումպատերազմըառկախվածէր,

սպասելի,բայցդեռևսոչնյութեղեն։

Հետազոտությունը, որ երևան էր հանում ամենասովորական

ձայներըանհատականևհանրայինկյանքը«հոսողպատերազմի»

դրությանըհարմարեցրածմարդկայինփորձառություններիմասին,

դարձավ դրանց հետահայաց ամրագրումը և արխիվացումը։ Այն

չհասցրեցխթանելայսբարդհարցերիշուրջհանրայինքաղաքա

կանզրույցներևերկխոսություն։

Ղարաբաղյաներկրորդպատերազմըխլեցհազարավորկյան

քեր,հանգեցրեցմարդուիրավունքներիկոպիտխախտում երի,հու

մանիտարմեծճգնաժամի։Տարածաշրջանը,որտեղերեսունտարի

խմորվում էր ղարաբաղյան կոնֆլիկտը,փոխվեց շրջադարձորեն.

ռուսական խաղաղապահ ուժերի տեղակայումը, Թուրքիայի ուղ

ղակի ներգրավվածությունըպատերազմում, Ադրբեջանում բռնա

պետականռեժիմիխորացումը,տնտեսականապաշրջափակման

մասինստորագրվածհայտարարություններըփոխեցինտարածա

շրջանումիրերիդրությունըևուժերիհարաբերակցությունը։Այդու

հանդերձ, ղարաբաղյանկոնֆլիկտնայսօր լիարժեքորենհանգու

ցալուծվածչէ,լուծվածչէնաևհարատևխաղաղությանհարցը։

Պատերազմը և խաղաղությունն այսօր առավել , քան երբևէ

վերամտածման անհրաժեշտություն ունեն. ի՞նչ է պատերազմը,

ի՞նչ է խաղաղությունը, ի՞նչ է իրավունքը բոլոր նրանց համար,

որոնցգիտելիքիևկենսափորձիվրաէհենվածայսվերլուծությունը,

իսկավելի լայնառումով՝պատերազմիարհավիրքիմիջովանցած

ամբողջհասարակությանհամար։

Այս և բազումայլ հարցերայսօր օրակարգային են հանրային

և քննադատական հասարակագիտությանև հումանիտար մտքի

համար։Վերջիններսպիտիկարողանանհաղթահարելիրենցհա

ճախակի կախյալությունըայս կամայն նեղ քաղաքական շահից

ևոչթենպաստենքարոզչականկամհակաքարոզչականգիտե

լիքիարտադրությանը,այլիրենցհետազոտություններիցևվերլու

ծություններիցբխողգիտելիքըվերաշրջանակենհանրայինշահը

առաջմղելուհամար։

ԱրփիՄանուսյան
փետրվար,2021
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ՀԵՏԱԶՈՏՈւԹՅԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԱԿԸ

Ե րբ 2018 թ. ծրագ րում է ի նք ի րա կա նաց նել «Հետահայաց.ձայներ

պատերազմի և խաղաղության մասին» հե տա զո տու թյու նը, նպա-

տակ ու նե ի նք վեր հա նե լու այն լե զուն, ո րով Ղա րա բա ղի և Հայաս-

տանի սահ մա նա մե րձ և ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի բնա կիչ ները 

խո սում են պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան, Ադր բե ջա նի և ադրբե ջան-

ցի նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի, ինչ պես նաև պա տե րազ մի և խա-

ղա ղու թյան ու ի րե նց կյան քի և ի րա վունք նե րի փո խ ա ռնչու թ յուն նե րի 

մա սի ն՝ այդ կե րպ լսե լի դա րձ նե լով ի րա կան և հա սա րակ ձայները։ 

Մեզ հա մար բա րդ մար տահ րա վեր էր ձևա կեր պել պա տե րազ մի, 

խա ղա ղու թյան և ի րա վուն քի հար ցե րն այն պես, որ դրանք սո վո րա-

կան և ծան րա շունչ սո ցի ո լո գի ա կան տեր մի նա բա նու թյու նից զե րծ 

հն չե ին հատ կա պես նրա նց հա մար, ով քեր ապ րում են սահ մա  նին 

մերձ՝ եր բե մ կրա կոց նե րի ա մե ն օրյա վտան գի ներ քո։ Սահ մա  նա   -

մե րձ հա  մայնք նե րից բա ցի՝ նույն հար ցե րի շուրջ զրու ցել ենք նաև 

Եր ևա   նին մոտ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի հե տ՝ բա ցա հայ տե լու պա-

տե     րազմի, խա ղա ղու թյան և ի րա վուն քի հար ցե րի շուրջ պատ կե րա-

ցում   ե րի այն ա ռա նձ  նա հատ կու թյուն նե րը, ո րո նք կա րող են պայ մա-

նա վոր  ված լինել սահ մա նից հե ռա վո րու թյա մբ։ 

Ել նե լով հե տա զո տու թյան նպա տա կի ց՝ ան դրա դար ձել ենք հե-

տևյալ հե տա զո տա կան հար ցե րի ն. 

 Հե տա զո տա կան հար ցե րը դի տար կե լով իբրև ու ղե նիշ նե ր՝ ի րա-

կա նաց րել ենք հա մայն քային փո քր հար ցազ րույց ներ բա րձր դա սա-

րա նի պա տա նի աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի, ե րի տա սա րդ, մի ջին տա րի-

քի և տա րեց կա նա նց ու տղա մա րդ կա նց հե տ։ Հար ցազ րույց ներ ենք 

անցկաց րել նաև հա մայնք նե րի քա ղա քա ցի ա կան և քա ղա քա կան 

կյան քում ա ռա վել ակ տիվ նե րգ րավ վա ծու թյուն ու նե ցող մա րդ կա նց 

հե տ։ 

Հե տա զո տու թյան դաշ տային աշ խա տա նք նե րն ի րա կա նաց-

վել են 2018-2020 թթ. ըն թաց քում ե րեք փու լո վ.

• 2018 թ. աշ նա նը (հոկ տեմ բեր) Նա խիջ ևա նին սահ մա նա կից 
գյու ղե րում

• 2019 թ. աշ նա նը (հոկ տեմ բեր) Ղա րա բա ղի վեց քա ղա քում

• 2020 թ. ձմ ռա նը (հուն վար) Եր ևա նին մոտ քա ղաք նե րում և 

գյու ղե րում 

Այս պի սո վ ՝ Հայաս տա նի սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րից հե տա-

զո տու թյան հա մար ընտր վել են Ա րա րա տի և Վայոց ձո րի մար զե րը՝ 

հա մա պա տաս խա նա բար Ե րա սխ, Ար մաշ, Խա չիկ և Ա րե նի գյու-

ղե րո վ։ Հայաս տա նի ոչ սահ մա նա մերձ հա մայնք նե րից ընտր վել են 

Կոտայքի, Ա րա գա ծոտ նի և Ար մա վի րի մար զե րը՝ հա մա պա տաս խա-

Ինչպե՞սենմարդիկընկալումպատերազմուխաղաղությունը,
ինչպե՞սենդրանքսահմանում:

Ինչպե՞սենմարդիկսահմանումիրավունքիհարցը,ինչպե՞սեն
փոխառնչվումպատերազմըևմարդկանցիրավունքները, 
պատերազմըևառօրյակյանքը,պատերազմըևապագայի
ծրագրմանհարցերը։

Ովքե՞ր,ինչպիսի՞ուժերենշահումառկախվածպատերազմի
դրությունից,ևովքե՞րենտուժում։
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նա բար Հրազ դան քա ղա քով, Ու շի և Ար շա լույս գյու ղե րո վ։ Ղա րա բա-

ղում հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց վել է Ստե փա նա կե րտ, Աս կե րան, 

Շուշի, Մար տու նի, Մար տա կե րտ, Հադ րութ և Քելբաջար քա ղաք նե-

րում։ Որ պես բնա կիչ նե րի ընտ րու թյան չա փա նիշ նե ր՝ ա ռա նձ նաց-

վել են սե ռը և տա րիքը։ Հե տա զո տու թյա նն ընդ հա նուր առ մա մբ մաս-

նակ ցել է 104 մա րդ։ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ1

Համայնք Սեռ Տարիքային
խումբ Քանակ

Հայաս տա նի  
սահ մա նա մե րձ  
հա մայնք նե ր

 

Ա րա կան/ 
Իգա կան

14-18 4/4

19-35 2/2

36-50 3/2

50-75 3/4

Հայաս տա նի ոչ 
սահ մա նա մե րձ  
հա մայնք նե ր

 

Ա րա կան/
Իգա կան

14-18 3/3

19-35 2/3

36-50 3/4

50-75 3/3

Ղա րա բաղ Ա րա կան/ 
Իգա կան

14-18 6/6

19-35 9/7

36-50 6/7

50-75 6/9

Ընդամենը 104

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՂԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Ցան կա ցած հե տա զո տա կան գոր ծըն թաց են թադ րում է մար տա-

հրա վեր ներ, սահ մա նա փա կում եր և, ի հար կե, պա հան ջում սո ցիո -

լո գի ա  կան եր ևա կայու թյուն և քն նա դա տա կան ինք նա նդ րա դարձ՝ 

դրանք ա ռե րե սե լու և հաղ թա հար ման ու ղի ներ գտ նե լու համա ր։ 

Այդ մար տահ րա վեր նե րը և սահ մա նա փա կում ե րը դառ նում են 

հատ  կա պես շո շա փե լի, իսկ հաղ թա հար ման ու ղի նե րի փնտր տուքը՝ 

պա հան ջում շա րու նա կա կան ջա նք, երբ հե տա զո տու թյունն այն-

պիսի նուրբ հար ցի շուրջ է, ինչ պի սին պա տե րազ մի և խա ղա ղու-

թյան ըմբռնում է ա ռօ րյայում ՝ չա վա րտ վող պա տե րազ մի դրու թյան 

մեջ։ Հար ցի նր բու թյու նը պայ մա նա վո րում է նաև հե տա զո տա կան 

հայացքի նր բան կա տու թյու նը. լսե լի դա րձ նել մա րդ կա նց ձայ նե րն ու 

մտա հո գու թյուն նե րն այն պես, որ պար զո րոշ լի նեն դրանք պայ մա-

նա վո րող հա մա տե քս տը և գի տե լի քը, բազ մա զան փոր ձա ռու թյուն-

ները և զգաց մունք նե րը։ 

Պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան մա սին խո սե լու բար դու թյու նը 

առ կախ ված պա տե րազ մի հա մա տե քս տում ՝ Ղա րա բա ղում, դրսևոր-

վում էր զին վո րա կան նե րի և ի րա վա պահ մար մին նե րի ներ կա յա-

ցուցիչ ների կաս կա ծա միտ հայա ցք նե րով և հե տա զո տու թյան ու 

կազ  մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան նպա տա կը մեր թը նդ մե րթ 

ճշգրտող հար ցե րո վ։ Նման վի ճա կը ա վե լո րդ ան գամ լար վա ծու-

թյուն էր մտցնում հե տա զո տու թյան կազ մա կեր պա կան աշ խա -

տանքնե րում, իսկ երբեմ ազ դում մա րդ կա նց՝ ա զատ և ան կաշ կա նդ 

ար տա  հայտվե լու հնա րա վո րու թյան վրա։ 

Թեև մեր զրու ցա կից նե րի գե րակ շիռ մա սը հե տա զո տու թյա նը 

մաս նակ ցում էր պատ րաս տա կա մու թյա մբ և ան կեղ ծո րեն պատ մում 

մեզ իր դիր քո րո շում ե րն ու մտա հո գու թյուն նե րը, այ նուա մե նայ նիվ, 

շա տե րը, չնայած ա նա նու նու թյա նը, հրա ժար վում է ին ձայ նագ րի չի 

առ կայու թյան պա րա գայում խո սե լուց։ Մի կող մի ց՝ սա մեր հե տա զո-

տա կան թի մի հա մար բար դու թյուն ներ էր ա ռաջ բե րում տե ղե կու-
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թյան ամ բող ջա կա նու թյան պահ պան ման տե սան կյու նից, մյուս կող-

մի ց՝ լրա ցու ցիչ ան գամ ակն բախ դա րձ նում պա տե րազ մող երկր նե-

րին բնո րոշ [ի նք նա]գ րա քն նու թյու նը ան վտան գային և ռազ մա կան 

ո լորտի առն չու թյա մբ։ Ա վե լի ն՝ մա րդ կա նց կաշ կա նդ վա ծու թյունն 

ա վե լի էր խո րա նում, երբ հե տա զո տա կան տե սա նյու թեր պատ րաս-

տե լու հա մար հայ ցում է ի նք նրա նց թույլտ վու թյու նը՝ խո սե լու տե սա-

խցի կի առջև։ Մեծ մա սա մբ ստա նա լով նրա նց մեր ժու մը՝ մեր հե տա-

զո տա կան թի մը կո րց րեց ամ բող ջա կան հե տա զո տա կան տե սա նյու-

թեր պատ րաս տե լու հնա րա վո րու թյու նը Ղա րա բա ղում։ Այս գոր ծոն-

նե րը, ա հա, շր ջա նա կել են պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան հար ցե րն 

ու սում ա սի րե լու մար տահ րա վեր նե րը և խո չըն դոտ նե րը։ 

Հե տա զո տու թյան մտահ ղա ցու մը, նա խագ ծու մը, հաս կա ցու թյուն-

նե րի ըմբռ նու մը, հար ցե րի մշա կու մը, տվյալ նե րի ստա ցու մը և դրա նց 

մեկ նա բա նու մը ան խու սա փե լի ո րեն ազդ վել են մեր քա ղա քա կան և 

գա ղա փա րա կան հայա ցք նե րի ց։ Սա լրա ցու ցիչ ինք նա նդ րա դարձի 

ջան քեր և լայ նա խո հու թյուն է պա հան ջել տե ղում ի րա կա նու թյան 

հետ առնչ վե լու, մա րդ կա նց փոր ձը, դիր քո րո շում ե րը բա ցա հայ տե լու 

և դրանք հար գան քով ու հա մար ժե քո րեն ար ձա նագ րե լու ա ռու մո վ։

 

Այս պի սո վ ՝ աշ խա տան քը բաղ կա ցած է ա ռա ջա բա նից, եր կու բա ժին-

նե րից և հե տգ րու թյու նի ց։ 

Առաջաբանըտե ղայ նաց նում է հե տա զո տու թյու նը և այս վեր-

լու ծա կան աշ խա տան քը այ սօր վա՝ շր ջա դար ձո րեն փոխ ված հա-

մա տե քս տում ՝ Ղա րա բա ղյան 44-օ րյա պա տե րազ մի ար հա վիր-

քից հե տո եր ևան բե րե լով դրա ար խի վային նշա նա կու թյու նը ներ-

կայի տե սան կյու նի ց։ 

ԲԱԺԻՆ 1. Պատերազմի, խաղաղության և մարդու իրա

վունքների ըմբռնում երը Ղարաբաղում հատ վա ծում ներ կա-

յաց նում ենք Ղա րա բա ղում առ կախ ված պա տե րազ մի և խա ղա-

ղու թյան սպաս ման հա կա սա կան փո խա ռն չու թյուն նե րի, ղա րա-

բաղ յան կո նֆ լիկ տի և 2018 թ. հե ղա փո խու թյան փոր ձընկալման, 

պատե րազ մի և ա պա գայի ա նո րո շու թյան, ինչ պես նաև ի րա -

վունքի ըն կա լում ե րի և սահ մա նում ե րի ա ռա նձ նա հատ  կու-

թյուննե րը ։

ԲԱԺԻՆ2.Պատերազմի,խաղաղությանևմարդուիրավունք

ներիըմբռնում երըՀայաստանիսահմանամերձևոչսահմա

նամերձ համայնքներում հատ վա ծում ներ կայաց նում ենք պա-

տե րազ մի և խա ղա ղու թյան, ի րա վունք նե րի, դրա նց պա շտ  պա-

նության և զիջ ման հնա րա վո րու թյան հար ցե րը՝ դի տար կե լով 

դրանք սահ մա նի և սահ մա նից հե ռա վո րու թյան հա մա տե քս տում։ 

Աշ խա տան քը եզ րա փա կում է Հետգրությունը,որ հա մա ռոտ ի մի 

է բե րում հե տա զո տու թյան ա ռա նց քային ա սե լի քը ։



ԲԱԺԻՆ1
Պատերազմի,
խաղաղության
ևմարդու
իրավունքների
ըմբռնումները
Ղարաբաղում



ԲԱԺԻՆ 1. Պատերազմի, խաղաղության և մարդու իրավունքների ըմբռնումները Ղարաբաղում 19Հետահայաց. ձայներ պատերազմի և խաղաղության մասին18Մարտունի, 2019

11.ԱՌԿԱԽՎԱԾՊԱՏԵՐԱԶՄԸևԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ
ՍՊԱՍՈՒՄԸ

2019  թ. մեր հար ցազ րույց նե րը Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րի հետ 

պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան, ադր բե ջան ցի նե րի և Ադր բե ջա նի 

հետ հա րա բե րու թյուն նե րի, պա տե րազ մի հա րու ցած խն դիր նե րի և 

ի րե նց ի րա վունք նե րի մա սին եր ևան բե րե ցին պա տե րազ մի և խա-

ղա ղու թյան տար բեր փոր ձա ռու թյուն ներ ու ըմբռ նում եր: Հար ցա-

զրույց նե րը տե ղի է ին ու նե նում մի հա մա տե քս տում, ո րում թեև պա տե-

րազմ իր պայ մա նա կան ի մաս տով առ կա չէր, սա կայն ներ կա էր իր 

ա ռօ րե ա  կա նու թյան մե ջ՝ հա ճա խա կի հն չող կրա կոց նե րով, զոհ ված 

զին ծա ռայող նե րի և սահ մա նում մի ջա դե պե րի մա սին լու րե րով, պա-

տե րազ մի տե սա նե լի հետ ևա նք նե րով և սո ցի ալ-տն տե սա կան բազ-

մա թիվ խն դիր նե րով, ռազ մա կան ո լոր տի գե րա կայու թյա մբ և գրե թե 

ա մե նուր ա պաս տա րան նե րի առ կայու թյա մբ։ Պա տե րազ մի մա սին 

խո սե լը որ քան բա րդ, նույն քան էլ սո վո րա կան էր Ղա րա բա ղում ապ-

րողների հա մա ր։ Այդ խո սակ ցու թյան սո վո րա կա նու թյունն ամ րա-

պնդ ված է պա տե րա զմ[ ներ] տես նե լու, դրանք պար բե րա բար վե ր-

ապ րե լու, պա տե րազ մի ազ դե ցու թյուն նե րը շա րու նա կա բար կրելու 

հան գա մանք նե րով և պա տե րազ մով պայ մա նա վոր ված ա ռօ րյան 

կազ մա կեր պե լու ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րո վ1: Մարդկանց հետ 

զրույց նե րը եր ևան են բե րում 2016 թ. ապ րի լյան թե ժաց ման հետ ևան-

քով ան հա տա կան և հան րային կյան քե րը վե րս տին պա տե րազ մա-

կան դրու թյա նը հար մա րեց նե լու հան գա ման քը։ 

Ապրիլյանիրադարձություններիցհետոպատերազմըհետնա

պլանից առաջ մղվեց հրատապի և այսօրեականի դաշտ։

Հետևաբարայսհամատեքստումշատմարդկանցհամարպա

տերազմիմասինխոսելնախևառաջնշանակումէխոսելսե

փականկյանքի,ընտանիքի,զրկանքների,կորուստներիևվա

1.  Մա նու սյան, Ա. Պա տե րա զմ եր և խա ղա ղու թյուն ներ. առ կախ ված ա նո րո շու թյուն. 
socioscope.am.վե րց վել է՝ http://socioscope.am/archives/1900



Հետահայաց. ձայներ պատերազմի և խաղաղության մասին ԲԱԺԻՆ 1. Պատերազմի, խաղաղության և մարդու իրավունքների ըմբռնումները Ղարաբաղում20 21

խերիմասին:Միկողմից՝պատերազմըմբռնվում է իրքաղա

քականևպատմականհետնախորքերով՝անցյալիերկայնքով,

մյուսկողմից՝դրաշարունակականներկայությունըառօրյայում

ապապատմականացնումէվերջինիսևտեղայնացնումընթա

ցիկ հոգսերի և ապրում երի, բարեկեցության և անելիքները

ծրագրելու դժվարության կամ անհնարինության՝ ապագայի

համատեքստում2։

Սո ցի ալ-տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյուն նե րը, աղ քա տու-

թյունը, ռազ մա կան ո լոր տի գե րա կայու թյու նը հան րային կյան քի այլ 

ո լո րտ  ների հան դեպ, հա ճախ չգի տա կց ված և նաև դրա հետ ևան-

քով չպա շտ պան վող ի րա վունք նե րը է ա պես կապ ված է ին ինչ պես 

Ղա րա բա ղյան ա ռա ջին, այն պես էլ 2016 թ. ապ րի լյան սրաց ման և 

սպաս վող նոր պա տե րազ մի շշու կային քն նար կում ե րո վ։ Առ կախ-

ված պա տե րազ մը ձևա կե րպ վում էր որ պես մա րդ կա նց ա պա գան 

ա նո րո շու թյամբ պա րու րող և ան հա տա կան ու հան րային-քա ղա քա-

կան, սո ցիալ-տնտե սա կան զար գա ցու մը խո չըն դո տող ա ռա նց քային 

հան գա մա նք։ Այդ հա մա տե քս տում փխ րուն խա ղա ղու թյու նը հնա րա-

վո րի նս եր կար պա հե լու և այն վե րջ նա կա նա պես հաս տա տե լու մարդ  -

կա նց ձգ տումը պար բե րա բար եր ևան է ին գա լիս մեր զրույց նե րում, 

սա կայն խա ղա ղու թյան ցան կու թյու նը և դրան հաս նե լու ու ղի ները 

պատ կեր վում է ին ա մե նա տար բեր ե ղա նակ նե րով և դիր քո րո շում-

ներո վ ՝ ակն բախ դարձ նե լով ինչ պես Ղա րա բա ղյան պա տե րազմի 

շուրջ հան րային դիր քո րո շում ե րի, պատ կե րա ցում ե րի և զգաց-

մունք նե րի բազ մա զա նու թյու նը, այն պես էլ դրանք պայ մա նա վո րող 

օ րի նա չա փու թյուն նե րը և կա ղա պար նե րը ։

 Խա ղա ղու թյան հաս տատ ման հան րային ըմբռ նում ե րը տա տան-

վում է ին ա ռաս պե լա կան ար դա րու թյան մա սին պատ կե րա ցում ե րից 

(չա րի և բա րու պայ քար) մի նչև realpolitik (երկ կող մա նի զի ջում եր): 

Այս տա րա շե րտ և հա կա սա կան պատ կե րա ցում ե րն ազդ ված են 

մի շա րք գոր ծոն նե րի ց. թե՛ քա ղա քա կան [մ տա] կա ռուց վա ծք նե րը,  

թե՛ վեր ջին տա րի նե րի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան պա թե տիկ քա րոզ-

2. Նույն տե ղում

չու թյունն իր «ա զգ-բա նակ» հայե ցա կար գով, թե՛ ան հա տա կան փոր-

ձա ռու թյուն նե րը և մա րդ կային պատ մու թյուն նե րը շր ջա նա կում են 

խա ղա ղու թյան հան րային ձգ տու մը և դրան հաս նե լու « թույ լատ րե լի» 

ե ղա նակ նե րը։ Մի ա ժա մա նակ, ե թե մար դիկ պա տե րազ մա կան փոր-

ձա ռու թյունն ու ա ռօ րե ա կա նու թյունն ա վե լի դյու րին է ին ձևա կեր պում, 

ա պա նրան ցից շատ ա վե լի մեծ ջա նք է ին պա հան ջում խա ղա ղու-

թյան (թե կուզ իբրև բաղ ձա լի ու հա ճախ ան հա սա նե լի) գա ղա փարի 

շուրջ մտա ծե լը և այն բա ռե րով ար տա հայ տե լը։ Խա ղա ղու թյան 

մա սին զրույցն ու ղե կց վում էր խզում ե րով, քա նի որ պա տե րազ մի 

ա ռօ րե ա կա նու թյան պայ ման նե րում հաս տա տուն խա ղա ղու թյու նը 

հա ճախ թվում էր ան հա վա նա կան և չէր մտած վում: Այս պայ ման-

նե րում պա տե րազ մը տար րա լուծ վում էր և ձուլ վում խա ղա ղու թյան 

գա ղա փա րին, իսկ ա ռօ րյա հա րա բե րա կան ան դոր րը՝ ձևա կե րպ վում 

իբրև «խաղաղություն», երբ «կրակոցներչկան», քա նի դեռ «թուրքը

չիհարձակվել»3։ Այս պի սի խա ղա ղու թյու նը, սա կայն, ան հրա ժեշ տա-

բար չէր են թադ րում Ադր բե ջա նի կամ ադր բե ջան ցի ժո ղո վր դի հետ 

« հար ևա նու թյուն» ա նե լու հե ռան կար նույ նի սկ այն պա րա գայում, երբ 

մտած վում էր սահ ման չու նե նա լու, սահ մա նը հաղ թա հա րե լու հնա-

րա վո րու թյու նը: Հե տա քրք րա կան է, որ ա վե լի ա վագ սե րուն դը, որ 

Խո րհրդա յին Մի ու թյան տա րի նե րին ադր բե ջան ցի նե րի հետ փոխ-

հարա բե րու թյուն ներ է ու նե ցել , եր բեմ ի հա րա բե րու թյուն նե րը վե րա-

կա նգ նե լու քիչ վս տա հու թյուն ու նե ր՝ ան կախ հե տա զո տու թյան ի րա-

կա նաց ման ժա մա նակ հնա րա վոր հա մար վող խա ղա ղու թյան հաս-

տա տու մի ց։ Այս սե րն դի մա րդ կա նց մեջ վառ է ին ինչ պես Ղա րա բաղ-

յան ա ռա ջին պա տե րազ մի, այն պես էլ 2016 թ. ապ րի լյան սրաց ման 

հի  շո ղու թյուն նե րը, նրա նց մի մա սը պա տե րա զմ[ նե րի] մաս նա կից էր, 

իսկ մյուս մա սը կո րց րել էր տուն, ըն տա նի քի ան դամ եր, հա րա զատ-

ներ և ըն կեր նե ր։ Ցա վոտ կեն սա փոր ձը, ու րե մ, մշու շում էր հնա րա վոր 

հա րա բե րու թյուն նե րի պատ կե րա ցու մը. խա ղա ղու թյուն ա ռա նց հա-

րա բե րու թյուն նե րի։ Թե րևս այս պես կա րող ենք բնո րո շել խա ղա ղու-

թյան ձգ տող Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րի՝ հար ևան նե րի հետ մի տա րա-

ծա շրջա նում խա ղաղ ապ րե լու պատ կե րա ցու մը ։

3. Նույն տե ղում



Հետահայաց. ձայներ պատերազմի և խաղաղության մասին ԲԱԺԻՆ 1. Պատերազմի, խաղաղության և մարդու իրավունքների ըմբռնումները Ղարաբաղում22 23

 Մա րդ կա նց հետ զրույց նե րում 2019 թ. առ կա և դրա նց նա խոր դող 

տա րի նե րի դրու թյու նը թե րևս ա մե նա հա ճա խն ան վան վում էր «ո՛չ

պատերազմ,ո՛չխաղաղություն»՝ դրա նով նկա տի ու նե նա լով հարցի 

ա նո րոշ առ կախ վա ծու թյու նը, լայ նա ծա վալ գոր ծո ղու թյուն նե րի բա-

ցա կայու թյու նը, մի ա ժա մա նակ դրա նց վե րսկս ման շա րու նա կա կան 

վտան գը: Այս նույն բնու թագ րիչ նե րով նկա րա գր վող դրու թյու նը 

բնորո շ վում էր նաև իբրև «հոսողպատերազմ»,«սառըպատերազմ», 

«հանգիստպատերազմ»,«պատերազմիժամանակավորավարտ»,

որն «ավելիվատէ,քանպատերազմը» (ի հար կե, նման ըմբռ նում երն 

է ա պես փոխ ված կլի նեն 44-օ րյա սաս տիկ պա տե րազ մից և դրա 

բերած բազ մա թիվ ա ղետ նե րից հե տո)։ 

Մի ա ժա մա նակ մա րդ կա նց ա ռօ րե ա կան պատ կե րա ցում ե րում և 

կեն սա փոր ձում իր ու րույն տե ղն ու ներ գլո բալ ռազ մա տե նչ քա ղա քա-

կա նու թյուն նե րի ու ժի և իշ խա նու թյան գի տակ ցու մը, ո րո նք, ինչ պես 

կար ծում է ին նրանք, շր ջա նա կում է ին թե՛ աշ խար հի դրու թյու նը, թե՛ 

մեր տա րա ծա շր ջա նի և թե՛ ղա րա բա ղյան կո նֆ լիկ տը։ Ուս տի խա-

ղա ղու թյան հան րային ձգ տու մը  նվազ կար ևոր հան գա մա նք էր դառ-

նում գլո բալ ու ժե րի քա ղա քա կա նու թյուն նե րի և մտադ րու թյուն նե րի 

հետ նա խոր քում։ Ա վե լի ն՝ խա ղա ղու թյան հան րային ձգ տու մը, ինչ պես 

նշում էին շատերը, բնո րոշ էր նաև Ադր բե ջա նի հա սա րա կու թյա նը՝ 

«սահմանիցայնկողմապրողմարդիկէլմեզպեսխաղաղությունեն

ուզում,քանիորնրանքէլանընդհատզոհերենունենում»։Այս մտայ-

նու թյու նը եր ևան էր գա լիս ան գամ 44-օ րյա պա տե րազ մի ընթաց  քում 

լրագ րո ղա կան տար բեր ռե պոր տաժ նե րում4։ Պա տե րազ մի անմի-

ջական ազ դե ցու թյուն նե րը և ար հա վիր քը լա վա գույնս ի մա ցող և 

փոր ձա ռող մար դիկ, չնայած գրե թե մո ռաց ված բա րիդ րա ցի ա կան 

հա րա բե րու թյուն նե րին և շա րու նա կա կան կո րուստ նե րին ու ցա վին, 

պատ կե րաց նում է ին դրանք վե րապ րող սո վո րա կան ադր բե ջան-

4. Azatutyun.am. (2020, նոյեմ բեր). Կոթիգյուղցի 80ամյատատիկնադրբեջաներենովխա
ղաղության կոչ է անում. վե րց վել է՝ https://www.azatutyun.am/a/30930000.html. | Azatutyun.
am. (2020, նոյեմբեր 9). Տե ՛ս նաև Գյումրեցիները խաղաղություն են ուզում. վե րց վել է՝  
https://bit.ly/3eagSjG. | Azatutyun.am. (2020, նոյեմբեր 8). Խաղաղ պայմաններում սպիներ
ստացածԿոթիգյուղի63ամյաբնակիչըխաղաղությունէերազում. վե րց վել է՝ https://www.
azatutyun.am/a/30936972.html

ցի նե րի զգաց մունք նե րը։ Այ դու հան դե րձ, Ադր բե ջա նի ռազ մա  տենչ 

ղե կա վա րու թյան հռե տո րա բա նու թյու նը, ինչ պես նշում է ին մար դիկ, 

ստվե րում էր խա ղա ղու թյան եզ րեր գտ նե լու հնա րա վո րու թյու նը։ 

Դպրո ցա հա սակ պա տա նի նե րն ի րե նց հա սուն քա ղա քա կան դիր քո-

րո շում ե րում ներ կայաց նում է ին պա տե րա զմ իբրև «պետություն

ների կռիվ», որ տեղ «ժողովուրդներըդեր չունեն», իսկ փո խա դա րձ 

զի ջում ե րը՝ իբրև ղա րա բա ղյան հար ցի լուծ ման մի ակ հնա րա վոր 

ե ղա նակ, որ պայ ման ներ կս տեղ ծի հա սա րա կու թյուն ների շփ ման, 

փո խա դա րձ վստա հու թյան ձևա վոր ման և վա խի վե րաց ման հա մա ր։ 

Այ դու հան դե րձ, փոր ձի և տար բեր պատ մու թյուն նե րի հա մադ րու-

թյուն նե րը պա տա նի նե րի մի մա սին ստի պում է ին լի նել ա վե լի զգու-

շա վոր և կաս կա ծա մի տ՝ ադր բե ջան ցի նե րի կամ, ինչ պես հա ճախ 

ի րե նք է ին ա սում, թուր քե րի հետ հա մե րա շխ ապ րե լու առնչու թյա մբ, 

քա նի որ «խաղաղապրելուժամանակէլնրանքհանկարծակիհար

ձակվումենուպատերազմսկսում»։Մի ա ժա մա նակ պա տա նե կան 

հե տա քրքրա  սի րու թյու նը եր բե մ գլուխ էր բա րձ րաց նում ՝ հնա րա վո-

րու թյուն տա լով մտա ծե լու ադր բե ջան ցի տա րե կից նե րի հետ շփ վելու, 

պա տե րազ մի մա սին նրա նց կար ծիք նե րը լսե լու մասի ն։ Սա կայն 

փոխա  դա րձ զիջում  ե րի հար ցին ա վե լի ման րա մա սն անդրա  դառ-

նա լիս ակն հայտ էր դառ նում գործ  նա կա նում դրա ի րա կա նաց ման 

ա ղոտ պատ կե րա ցու մը: «Ի սկ ի՞նչ պե տք է զի ջե նք մե նք» հար ցի 

պա տաս խա նը մում էր օ դում կախ վա ծ։ Գո րծ նա կա նում փոխ զիջ-

ման քա ղա քա կա նու թյան հան րային ա ղոտ ըմբռ նում ե րն ար տա-

ցո լում են այն կար ևոր հան գա ման քը, որ տա րի ներ շա րու նակ ղա րա-

բա ղ յան կո ն ֆ լիկ տի բովան  դա կու թյու նը, հատ կա պես դրա բա նակ-

ցային ասպեկտը, հա սու չի ե ղել հան րու թյան լայն շեր տե րի ն։ Մեծ 

ի մաս տո վ ՝ ղա րա բա ղյան կոն ֆ լի կտն իր պատ մա կան, քա ղա քա-

կան և սո ցի ալ-տնտե սա կան հետ նա խոր քով, ազ դե ցու թյուն նե րով և 

հետ ևան քով քա ղա քա կան «է լի տայի» սե փա կա նու թյունն է ե ղե լ։ Այս 

հա մա  տեքս տում, որ քան էլ փոխ զի ջում ե րի մա սին խո սակ ցու թյուն-

նե րը տա րի ներ ի վեր ֆոր մալ քա ղա քա կան դիս կուր սի մաս են ե ղել , 

ան գամ 2018 թ. հե ղա փո խու թյու նից հե տո չեն վե րա ճել հան րային 

քննար կում ե րի և գի տե լի քի՝ ի րա կան բո վան դա կու թյամբ։ 

https://www.azatutyun.am/a/30936972.html
https://www.azatutyun.am/a/30936972.html
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Չ նայած խա ղա ղու թյու նը մտա ծե լու բար դու թյուն նե րի ն՝ մար դիկ 

փոր ձում է ին այն սահ մա նել և ե րա զել , ուր վագ ծել դրան հաս նե լու 

հնա րա վոր ե ղա նակ ներ: Ե թե փոխ զի ջում ե րով խա ղա ղու թյան հաս-

նե լու գո րծ նա կան ու ղին մշու շոտ էր, իսկ հան րու թյան խա ղա ղու թյան 

ցան կու թյու նը՝ մի ա միտ և ա նօ գուտ ձեռ նա րկ գլո բալ քա ղա քա կա նու-

թյուն նե րի և շա հե րի, պա տե րազ մի բիզ նե սի հա մա տե քս տում, ա պա 

վեր ջի նիս «կռվով ու պայքարով» հաս տա տու մը թվում էր ա ռա վել 

կեն սա գոր ծե լի։ Որ քան էլ հեգ նա կան, իսկ այ սօր վա հայաց քից արդեն 

ցա վոտ կա րող է հն չել , սա կայն այդ ե ղա նակ նե րից մե կը կր կին պա-

տե րազ մե լն էր՝ պա տե րազ մով խա ղա ղու թյան հա մար պայ քա րե լը. 

այս պես մա րդ կա նց կող մից ձևա կե րպ վում է խա ղա ղու թյան հաս-

տատ ման տե սան կյու նից ըն դու նե լի, «ար դա րա ցի» պա տե րազ մի 

գա ղա փա րը։ Խա ղա ղու թյան և պա տե րազ մի բա րդ ու հա կա սա կան 

մտա ծում ե րում, այ նուա մե նայ նիվ, պա տե րազ մը հա ճախ փոր ձառ-

վում էր ու ղիղ դա սա կար գային չափ ման մե ջ. այն ոչ թե ժո ղո վուրդ-

նե րի, այլ «մեծամեծների» կամ «կառավարությունների» կռի վն ու 

թշնա մա նքն է, ո րի մեջ սո վո րա կան մար դիկ ձայ նի կամ ո րոշ ման 

ուժից զրկ ված են: 

Ի հար կե, պա տե րազ մով խա ղա ղու թյան ամ րա գր ման բա նաձ ևը 

շր ջան ցում էր հա վա նա կան պար տու թյու նը, և պար տու թյունն ա ռերե-

սե լը բա րդ էր և ան պատ կե րաց նե լի ինչ պես 2019 թ. մեր հե տա զո տու-

թյան ժա մա նակ, այն պես էլ հի մա՝ ար դեն Ղա րա բա ղյան 44-օրյա 

ծա նր պա տե րազ մի պար տու թյու նից հե տո։ Հատ կան շա կան է, որ 

հե տա զո տու թյու նը բա ցա հայ տեց խա ղա ղու թյան հոգ նա կի ու թյունը՝ 

բազ մե րես խա ղա ղու թյուն ները։ Ե թե որ ևէ կե րպ հնա րա վոր է աս-

տի  ճա նա կար գել խա ղա ղու թյան մա րդ կային ըմբռ նում ե րն ու փոր-

ձա ռում ե րը, ա պա թե րևս ա մե նան շա նա կա լի խա ղա ղու թյու նը 

դիրքերի խա ղա ղու թյունն էր։ Հե նց վեր ջի նս էլ սահ ման վում էր իբրև 

«իսկա կան» խա ղա ղու թյուն։ 

Ղա րա բա ղի կար գա վի ճա կի ա նո րո շու թյու նը ևս նրա նց կար ծի -

քով պայ մա նա վո րում էր «ո ՛չ պա տե րա զմ, ո՛չ խա ղա ղու թյուն» դրու-

թյու նը. գա լիք պա տե րազ մի վտան գը կա րող էր կա նխ վել , ինչ պես 

նշում է ին մեր զրու ցա կից նե րը, Ղա րա բա ղի ան կա խու թյան կամ 

Հայաս տա նին մի ա նա լու պա րա գայում։ Եր րո րդ կող մի մի ջամ տու-

թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը կամ ան խու սա փե լի ու թյու նը ևս դառ-

նում էր քն նա րկ ման ա ռա նցք. հատ կա պես տա րեց մա րդ կա նց 

համար խա ղա ղու թյան հաս տատ ման ըն դու նե լի մի ջոց էր ռու սա-

կան խա ղա ղա պահ ու ժերի տե ղա կայու մը, ռու սա կան վե րա հս կո ղու -

թյունը, իսկ ե րի տա սա րդ ներն ի րե նց բա ցա հայտ ընդ դի մու թյունն է ին 

ցուցադ րում այդ սցենարի հան դե պ՝ չհար ցա դր վող պատ րաս տա կա-

մու թյու նը հայտ նե լով Ղարա բա ղի սահ ման նե րը պա շտ պա նե լուն և 

խա ղա ղու թյան հաս տատ  ման ի րա գոր ծո ղը դառ նա լուն։ 

Եր կու տաս նա մյա կից ա վե լի առ կախ ված ղա րա բա ղյան կոն-

ֆլիկտը և խա ղա ղու թյան հաս տատ ման ոչ շո շա փե լի ջան քերն 

ու ա ռա վել ևս բա ցա կա ար դյունք նե րը մա րդ կա նց շա րու նա կա-

բար պահում է ին եր րո րդ երկ րի մի ջամ տու թյան ան հրա ժեշ տու-

թյան մտորում ե րի դաշ տում։ Ձգձգ վող «ո ՛չ պա տե րա զմ, ո՛չ խա ղա-

ղու թյուն»-ից ա զատ վե լու, հա կա մար տու թյան վեր ջա կե տը դնե լու 

(սառեց նե լու) հրա տա պու թյու նը եր բե մ հան գեց նում էր սե փա կան 

գոր ծոր դու թյու նից և ինք նիշ խա նու թյու նից իս պառ հրա ժար վե լու հու-

սա հատ մո տեցմա ն5։

5. Ղա րա բա ղյան երկ րո րդ պա տե րազ մի ա ռա ջին օ րե րին Հայաս տա նի ԱԺ նա խա գահ 
Ա րարատ Միր զոյա նն իր պաշ տո նա կան ֆեյս բու քյան է ջում խա ղա ղա պահ նե րի տե ղա կայ-
ման մա սին ա րեց մի գրա ռում, որն ա ռաջ բե րեց հան րային մեծ ոգ ևո րու թյուն։ Սեպ տեմ բե րի 
29-ին, տե ղադ րե լով լայն տա րա ծում գտած հրե տա նա վոր տղայի՝ Ալ բե րտ Հով հան նի սյա նի 
նկարը, Միր զոյա նը գրում է. « Մեր խա ղա ղա պա հն էլ ա ին քը, ան կա խա պա հն էլ , հայ րե նա-
պահն էլ։ Հի մա էդ ա»։ Միր զոյան Ա. (2020, սեպ տեմ բեր 30), Մերխաղաղապահնէլաինքը,
անկախապահն էլ , հայրենապահն էլ . Facebook. վերցվել Է` https://bit.ly/2P4rl7W. Հոկ տեմ-
բերի 3-ին՝ «Ալ Ջա զի րա»-ին տված հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ, վար չա պետ Նի կոլ Փա շի նյանն 
ա սում է, որ խա ղա ղա պահ նե րի տե ղա կայ ման հար ցը կա րող է քն նա րկ վել Ե Ա ՀԿ Մի նս կի խմբի 
համա նա խա գա հու թյան շր ջա նա կում.primeminister.am. (2020, հոկ տեմ բեր 3). ԼՂ խնդիրը
չունիայլլուծում,քանխաղաղլուծումը,ևագրեսիայինդիմակայելըդեֆակտոկապացուցի
դա.  վե րցվել է՝ https://bit.ly/3x5adA8. Այս հայ տա րա րու թյունն ա ռաջ բե րեց ներ քին և ար տա քին 
տար բեր ար ձա գա նք նե ր։ Ռու սա կան մե դի ան շա հար կեց այն՝ պն դե լով, թե Փա շի նյա նը դեմ 
է ռու սա կան խա ղա ղա պահ նե րի տե ղա կայ մա նը։ Ար դեն հոկ տեմ բե րի 22-ին «Ին տեր ֆաքսին» 
տված հար ցազ րույ ցի ժա մա նակ Փա շի նյա նն ա սում է, որ Հայաս տա նի հա մար ըն դու նե լի է 
ռուսա կան խա ղա ղա պահ նե րի տե ղա կայու մը. primeminister.am. (2020, հոկ տեմ բեր 22). Մեր
նպատակն է, որ միջազգային հանրությունը ճանաչի ԼՂի անկախությունը. վե րց վել է՝ 
https://bit.ly/3n4T70E. Այս մի քա նի օ րի նակ նե րով, ա հա, տես նում ենք, թե ինչ պես գո րծ նա կա-
նում պա տե րազ մի սա ստ կաց մա նը զու գըն թաց փոխ վեց խա ղա ղա պահ նե րի մա սին հռե տո-
րա բա նու թյու նը։  
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12.ՂԱՐԱԲԱՂՅԱՆԿՈՆՖԼԻԿՏԸև
ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆՓՈՐՁԸՆԿԱԼՈՒՄԸ

 Ղա րա բա ղի տար բեր շր ջան նե րում տար բեր է ին նաև մա րդ-

կանց՝ Հայաս տա նում տե ղի ու նե ցած հե ղա փո խու թյան ըն կա լում  ե րը 

հատ  կա պես Ադր բե ջա նի և Հայաս տա նի մի ջև հա րա բե րու թյուն  ների 

տեսան կյու նի ց։ Եր բեք չբա ցա ռե լով հան կար ծա հաս պա տե րազ մի 

հա  վա  նա  կա նու թյու նը՝ նրանք լի ա հույս է ին, որ Հայաս տա նում տեղի 

ու նե ցած հե ղա փո խու թյու նը թույլ կտա քա ղա քա կի րթ և խա ղաղ 

ճանա պար հով լու ծել Ղա րա բա ղի հար ցը։ Այ դու հան դե րձ, կնճ ռոտ 

հար ցի խա ղաղ լուծ ման ցան կու թյու նը զրույց նե րի ըն թաց քում չէր 

ստա նում գո րծ նա կա նում դրա ի րա կա նաց ման հար ցի պա տաս-

խանը՝ ևս մեկ ան գամ ցույց տա լով թե՛ այն մեծ խզու մը, որ առ կա է 

ղա րա բա ղյան կոն ֆ լիկ տի դի վա նա գի տա կան հա նգր վա նի և հան-

րու թյան տե ղե կաց վա ծու թյան մի ջև, թե՛ հան րային ըն կա լում ե րի հա-

կա սա կա նու թյան ողջ ներ կապ նա կը։ Հար ցի լուծ ման ե ղա նակ ների 

շուրջ քն նար կում ե րն ա վե լի հրա տապ է ին դար ձել Ղա րաբաղում 

2018 թ. հե ղա փո խու թյու նից հե տո։ Ինչ պես ցույց են տվել մեր հե տա-

զո տու թյուն նե րը, նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի հետ փոխ կապ ված 

ու ժե րը՝ թե՛ Ղա րա բա ղում, թե՛ Հայաս տա նում, հե ղա փո խու թյունն 

ա ռա վե լա պես ներ կայաց նում է ին իբրև եր կի րն ա պա կայու նաց նող և 

պա տե րազ մի վեր սկս ման վտան գով հղի գոր ծըն թա ց։ Ղարաբաղյան 

սահ մա նա փակ ընդ դի մա դիր և ա զատ ձայ նե րով լրատ վա կան-

տեղե կատ վա կան դաշ տը հա ջո ղել էր հե ղա փո խու թյան առն չու-

թյամբ տագ նա պային հան րային տրա մադ րու թյուն ներ ստեղ ծել նաև 

այն պատ ճա ռով, որ տա րի ներ շա րու նակ ղա րա բա ղյան և հայաս-

տա նյան նախ կին իշխա նու թյուն նե րի, նրա նց պատ կա նող լրատ վա-

մի ջոց նե րի, նրան ցից սնուց վող բլո գեր նե րի, նրա նց գոր ծա կից քաղ-

տեխ նո լոգ նե րի ջան քե րով պա տե րազ մի և հա կա ռա կորդի ա նընդ-

հատ ներ կայու թյան հետ նա խոր քում ձևա վո րել են վա խի, [ի նք նա]

գ րա քն նու թյան, հան րային քն նա դա տու թյուն նե րի լռեց ման և ճնշ ման 

մթ նո լո րտ։ Ռազ մա հայ րե նա սի րա կան պա թե տիկ քա ղա քա կա նու-

թյուն նե րի հետ ևում թա քն ված` խա ղաղ ճա նա պար հով եր կա րա մյա 

կո նֆ լիկ տի լու ծու մը հան րու թյա նը ներ կայաց վում էր իբրև դա վա ճա-

նա կա ն՝ « հող հա նձ նե լու» ա րա րք, իբրև կա ռա վա րող ու ժի և ան ձա մբ 

Նի կոլ Փա շի նյա նի նպա տա կադ րու թյուն։ Ինչ պես ցույց տվեց ժա-

մա նա կը, այս հյուս ված թա կար դում հայտն վե ցին նաև կա ռա վա րող 

ու ժը և Նի կոլ Փա շի նյանը, որ չկա րո ղա ցավ հան րու թյան հետ խո սել 

ի րե րի դրու թյան մա սի ն, չնայած հա սա րա կու թյուն նե րին խա ղա ղու-

թյան նա խա պատ րաս տելու իր հայ տա րա րու թյուն նե րի ն՝ դառ նա լով 

ռազ մա հայ րե նա  սի  րա  կան պա թե տիկ հռե տո րա բա նու թյան և քա ղա-

քա կա նու թյան ի րա  կան գոր ծադ րո ղը։ 

Մեր հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ « հո ղեր հա նձ նելու» 

դրույ թը Ղա րա բա ղում քն նա րկ վում էր ժո ղո վր դի կամ քի տե ս ան -

կյունից, իսկ ղա րա բա ղյան հար ցի կար գա վոր ման շուրջ ռազ մա կան 

հռե տո րա բա նու թյու նը (Դա վիթ Տո նոյա նի հայտ նի հայ տա րա րու-

թյունը՝ նոր պա տե րա զմ, նոր տա րա ծք ներ, Նի կոլ Փա շի նյա նի հայտ նի 

հայ տա րա րու թյու նը՝ Ար ցա խը Հայաս տան է և վե ՛րջ), Իլ համ Ա լիևին 

ուղղ ված «խ րո խտ» ու ղե րձ նե րը հեշ տու թյա մբ ա ռաջ է ին բերում հան-

րային հա մակ րա նք, ոգ ևո րու թյուն և նաև վս տա հու թյուն քա ղա քա-

կան գործ չի հան դե պ։ Ար դեն պա տե րազ մի պար տու թյու նից հե տո 

այս հռե տո րա բա նու թյու նը քն նա դատ վեց նաև դրա եր բեմ ի հա մա-

կիր նե րի կող մի ց՝ ցույց տա լով պա տե րազ մի լեզ վով հան րային հա մա-

կ րա նք ձե ռք բե րե լու, հան րա հա ճո պո պու լիզ մի և ի րա կան կա րո ղու-

թյուն նե րի ա րա տա վո րու թյու նը ։
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13.ՊԱՏԵՐԱԶՄԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸևԱՊԱԳԱՅԻ
ՀԱՐՑԵՐԸ

 Պա տե րազ մը նաև ա ռօ րյա է։ Սա էր, թե րևս, ղա րա բա ղյան մեր 

հար ցազ րույց նե րի ա մե նաա կն հայտ և մի ա ժա մա նակ հան րային-

քաղա քա կան քն նար կում ե րում գրե թե լու սա նցք մղ ված պա տե րազ-

մի բազ մա թիվ ե րես նե րից մե կը։ Այ սօ ր՝ ար դեն 44-օ րյա ծա նր պա տե-

րազ մից հե տո, պա տե րազ մա կան ա ռօ րյան իր բազ մա թիվ խն դիր-

նե րով նոր խո րու թյա մբ և սրու թյա մբ է կա նգ նած մեր առջև թե՛ իբրև 

հան րու թյան, թե՛ իբրև պե տու թյան։ Այդ ա ռօ րյայի՝ լու սա նց քից հան -

րա յին քն նար կում ե րի, վեր լու ծու թյուն նե րի և քա ղա քա կա նու թյուն-

նե րի ա ռա նցք բե րե լը հրա տապ քա ղա քա կան հա րց է. ինչ պե ՞ս է 

Ղա րա բա ղյան երկ րո րդ պա տե րա զմ իր ա ղե տա լի հետ ևա նք նե րով 

շա րու նա կում ազ դել մա րդ կա նց ա ռօ րյայի և ա պա գայի վրա՝ չդառ-

նա լով ե րեք տաս նա մյակ առ կախ ված կո նֆ լիկ տի բաղ ձա լի վեր ջա-

կե տը։ 

Այս հա մա տե քս տում 2019  թ. ա պա գայի շուրջ մտա վա խու թյուն-

նե րի ձայ նե րը, ցա վոք, ոչ մի այն շա րու նա կում են մալ այ սօ րե ա կան, 

այլև նոր մար տահ րա վեր նե րով սա ստ կա ցա ծ։ Թա թուլ Հա կո բյանը 

Ղա րա բա ղյան ա ռա ջին պա տե րազ մին նվիր ված իր « Կա նաչ և սև. 

ոչ պա տե րա զմ, ոչ խա ղա ղու թյուն» գր քում գրում է. « Պա տե րազ մը 

մտել է Հայաս տա նի, Լեռ նային Ղա րա բա ղի և Ադր բե ջա նի գրեթե 

յուրա քան չյուր բնա կա վայր, այս կամ այն ձևո վ ՝ գրե թե ա մեն տուն»6։ 

Արդեն այ սօ ր՝ 2020 թ. 44-օ րյա պա տե րազ մից հե տո, կա րող ենք 

ա սել , որ պա տե րա զմ ի րա վա մբ մտել է յու րա քան չյու րի տուն և 

միայն եր կա րա մյա ջան քե րի ու ցա վի վե րա պր ման մի ջո ցով կա րող է 

դուրս գալ տնե րի ց։ 

Ե թե սպաս վող պա տե րազ մը դի տա րկ վում էր իբրև խա ղա-

ղու  թյան հաս տատ ման հա մար մղ վող պայ քար, որ կո րո շար կի 

6. Հա կո բյան, Թ. (2011). Կանաչևսև.ոչպատերազմ,ոչխաղաղություն. Եր ևա ն. 
Անտարես, 9։ 

թե՛ Ղարաբաղի կար  գա  վի ճա կի հար ցը, թե՛ մա րդ կա նց կյա նքն 

ու ա նելիքը, ա պա այժմ չհան գու ցա լուծ ված կո նֆ լի կտն իր հետ 

բերել է նոր ա նո րոշություն ներ և հար ցե ր։ Թե՛ տղա մար դիկ, թե՛ 

կա նայք, պա տե րազ մի ի րե նց ան մի ջա կան փոր ձից ել նե լով, ձևա-

կեր պում է ին պա տե րազ մա կան դրու թյա նը հար մա րեց ված, բայց 

ա պա գայի ա նո րո շու թյա մբ պայ մա նա վոր ված մտա հո գու թյուն-

ները՝ մա լու-արտագաղ թե լու, նոր բիզ նես ձեռ նար կել-չ ձեռ նար կե լու, 

տուն կառուցել-չ կա ռու ցե լու, ե րե խա ու նե նալ-չու նե նա լու, ստեղ ծե լու-

սպասելու երկ   ը նտ րա նք ներում։ Պատա նի աղ ջիկ նե րի ու տղա ների՝ 

դե ռևս նոր սկսվող հա սուն կյա նքն ար դեն լի էր պա տե րա զմ եր 

վերապ րած հասուն տա րի քի մա րդ կանց այս եր կ ը նտ րա նք նե րով և 

մտա հո գու թյուն նե րո վ։ 

Մի կող մի ց՝ պա տե րազ մի սպա սում ու դրա նից վա խը, այդ վա խն 

ա մեն կե րպ թա քց նե լու մի տու մը, իսկ մյուս կող մի ց՝ ար տա գաղ թե լու 

մտ քե րը և մի ա ժա մա նակ Ղա րա բա ղում կյան քը շա րու նա կե լու ցան-

կու թյու նը շր ջա նա կում է ին պա տե րազ մի սպաս ման սո վո րա կա նու-

թյան պայ ման նե րում ա ռօ րյան կազ մա կեր պե լու հնա րա վո րու թյուն-

նե րը։ Պա տե րազ մի սպա սու մով, բայց խա ղա ղու թյան ակն կա լի քո վ. 

այս պես կա րե լի է բնո րո շել Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րի ա ռօ րյա մտա-

ծում ե րի շր ջա նա կը։ 

Սա կայն այս եր կը նտ րան քային հար ցե րը ոչ մի այն չեն լուծ վել նոր 

պա տե րազ մով, այլև նոր կեր պա րա նք են ստա ցել և ա ռաջ նա բեմ 

բերել մի կար ևոր հա րց. ինչ պե ՞ս ա մո քել կո րուս տը, ցա վն ու վիշ տը՝ 

հան րային հա մե րաշ խու թյան եզ րե րը վե րա գտ նե լու հա մա ր։ 

Ս պաս վող պա տե րազ մի մա սին խո սակ ցու թյուն նե րում ոչ մի այն 

բա ցա կայում էր պար տու թյունն ընդ հա նուր առ մա մբ, այլև ա ռան ձին 

շր ջան նե րի բնա կիչ ներ, օ րի նա կ՝ Քելբաջարի և Շու շի ի բնա կիչ նե րը, 

զգում է ին սե փա կան քա ղա քի պա շտ պան վա ծու թյունն ու ան վտան-

գու թյու նը, նշում, որ ապ րում են ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րին 

բնո րոշ կեն սա կեր պո վ։ Այս կե րպ նույ նի սկ պա տե րա զմ եր տե սած 

և պա տե րազ մի սպա սող հան րու թյուն նե րը մեծ մա սա մբ մեր ժում են 

պա տե րազ մի ար հա վիր քի ի րա կան ծա վալ նե րը, հատ կա պես, երբ 



Հետահայաց. ձայներ պատերազմի և խաղաղության մասին ԲԱԺԻՆ 1. Պատերազմի, խաղաղության և մարդու իրավունքների ըմբռնումները Ղարաբաղում30 31

տա րի ներ շա րու նակ գոր ծի է դր վում հա կա ռա կոր դի ու ժե րն ու կա-

րո ղու թյուն նե րը նսե մաց նող քա րոզ չու թյուն՝ հա մեմ ված սե փա կան 

ու ժերն ու կա րո ղու թյուն նե րը գե րագ նա հա տող քա րոզ չա կան հնար-

նե րո վ։ Պա տե րազ մի պար տու թյու նից հե տո՝ քա ղա քը լքե լուց ա ռաջ, 

Քար վա ճա ռի բնա կիչ նե րն այ րում է ին սե փա կան տնե րը 7. հու սա-

լ քու թյան, կո րս տի և ցա սու մի այս պատ մու թյուն նե րը դեռ եր կար 

կուղեկցեն մե զ՝ դառ նա լով կոր ծա նա րար պա տե րազ մի հեր թա կան 

ար տե ֆակտ։ 

Պա տե րազ մի մա սին զրույց նե րը բա ցա հայ տում է ին մա րդ կա նց՝ 

շա հի, զեն քի հա մաշ խար հային բիզ նե սի և դա սա կար գե րի փոխ կապ-

վա ծու թյան մա սին խոր քային պատ կե րա ցում ե րը։ Բան վոր դա սա-

կար գի ինք նու թյա մբ հան րային լայն շեր տե րի ներ կայա ցու ցիչները 

հս տակ է ին ի րե նց ձևա կեր պում ե րում. պա տե րազ մից շահում են 

« մե ծա մեծ նե րը»՝ Ադր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րը, զե նք ար տադ րող 

գեր տե րու թյուն նե րը, պա տե րազ մի թա լա նից հա րս տա ցած տե ղի և 

Հայաս տա նի բա րձ րաս տի ճան պաշ տո նյա նե րը, իսկ տուժում ՝ հա-

սարակ մար դի կ՝ հա րս տա հար վող բան վոր դա սա կար գը և զին-

վոր  նե րը։ Մեր ո րոշ զրույց նե րում իբրև պա տե րազ մից տուժողներ 

շրջանակ վում էր նաև Ադր բե ջա նի հա սա րա կու թյու նը, ո րը ևս « զո հեր 

է տա լիս և գոր ծիք է սե փա կան իշ խա նու թյուն նե րի ձեռ քին»։ 

7.  Քարվաճառիբնակիչներնայրումենիրենցտները. (2020, նոյեմ բեր 13). a1plus.am. Վե րց-
վել է՝ https://a1plus.am/hy/article/385342:

Շուշի,  2019
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Ի ՞ նչէ
խաղաղությունը

8

 

Խաղաղություննայնկլիներ,որերկուհատвышкаդրածլիներ,

ուղղակիզինվորներըհսկեին,ոչթեխրամատիցգլուխըհենց

հանեն,կրակեն։Հադրութ,3550տ.տղամարդ

Խաղաղությունը... Որմեզանկախզգանք. կա՛մ Հայաստան

լինի,կա՛մԱրցախլինի,ուեսառավոտչարթնանամումտա

ծեմ,որկռիվկարողէլինել։Հադրութ,3550տ.կին

Խաղաղությունը... Չլինեն, օրինակ, դիրքեր կամ լինեն, բայց

ոչհիմիկվանման։Սահմանըբաց լինի,ումենքիմանանք,որ

թշնամիչունենք։Բայցինձթվումէ,որայդպեսչիլինի,անհնա

րինբանեմասում։Քելբաջար,1418տ.աղջիկ

Որպատերազմչլինի,որէստեղաշխատեմ,հանգիստլինեմ,

որ վաղըմյուս օրը իմ ընտանիքը էստեղից հանելու կարիք

չլինի։Ստեփանակերտ,1934տ.տղամարդ

Գյուղերում, քաղաքներում ապրողների համար գուցեև խա

ղաղ է, կրակոց չի լսվում, բայց դիրքերի խաղաղությունն է

իսկականխաղաղություն։Ստեփանակերտ,1418տ.տղա

8. Հարցազրույցներից մեջբերումեր անելիս փորձել ենք հավատարիմ մալ հարցվողների 
ձևակերպումերին՝ հնարավորինս խուսափելով լեզվական խմբագրումից։

Խաղաղությունը... Որմեր զավակները, կոնկրետ չեմասում

մեր՝ Քելբաջարի շրջանում, այլ Հայաստանի ամբողջ երե

խաներըանվնասգան։ Քելբաջար,5075տ.կին

Խաղաղությունը՝ մեծ հարստություն, հպարտություն: Մենք

տեսել ենք կռիվը, էլ չենք ուզում։ Կռվի դաշտում միշտ մտա

ծումես, որ ոչթեքեզ, ընկերոջդ չխփեն, որդուзасадаիմեջ

չընկնես,ամենասարսափելի բանն էդա։Խաղաղությանհա

մար էսօր էնքանենք ուրախանում, հպարտանում։Խաղաղու

թյունըամենամեծհարստություննէ։Չեմկարաթարգմանեմ,

թեխաղաղություննինչ է։Մեջսփշաքաղվում է էդբառը լսե

լուց։Մարդըորտեսածէլինում,իրահամարավելիմեծբանէ։ 

Քելբաջար,3550տ.տղամարդ

[Խաղաղությունը]երևիճանաչումէ՝քաղաքականստատուսը,

անկախությունը՝առանցմիկտորհողհանձնելու։Չնայած«խա

ղաղությունը»լայնհասկացությունէ։Մեկիհամարդապատե

րազմիբացակայություննէ,մյուսիհամարզարգանալուհնարա

վորությունն է։ Հիմամերը [Ղարաբաղումապրող մարդկանց]

պատերազմի բացակայությունն է։ Ասում ենք՝ պատերազմ

չլինի, լավ է։ Հիմաէս, ինչ որ ունենք,խաղաղությո ն է,թե չէ։

Այո՛,պատերազմչկա,խաղաղապրումենք։Բայցմեզմոտո՛չ

խաղաղությունէ,ո՛չպատերազմ։Խաղաղապրելըմիայնփորս

կուշտ լինելը չի։Խաղաղապրելն էն է, որ ես մտածեմ, որ էդ

ամենինչըչպիտիլինի։Բայցմարդիկչենմտածումսահմանի

մասինամենօր։Երբորդեպքէլինում ՝վայ,դրանցէսը,էնը,էդ

ժամանակենմենակմտածումսահմանիմասինկամեթեծա

ռայողմարդունեն։Շուշի,քաղաքացիականհասարակության

ներկայացուցիչ,3550տ.կին
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Ի ՞ նչէպատերազմը
 

Մենք չենք կարող պատերազմը նկարագրել , բնութագրել ,

քանի որ ղեկավարությունն է որոշում ՝ պատերազմ կլինի, թե

չի լինի։ Դա մի հատ բիզնես է, կոնկրետ որտեղ զենքը վեր

ջանում է, մի հատպատերազմենանում, որ սաղզենքերն էլ

[իրացնեն]… Այս ամենը բիզնես է, պատերազմ էլ է բիզնես։  

Քելբաջար,1934տ.տղամարդ

Ասելու բա՞ն է, որ ասեմ։ Շատ վախենալու բան է։ Այնպիսի

բաներեմտեսել ,որպետքչէասեմ։Շատվտանգավորբանէ,

ավելիլավէ,որչտեսնենքէլպատերազմ։Այն,ինչտեսելենք,

մեզհերիքէ։Էնքանընկերներենքկորցրել։ Հադրութ,3550տ.

տղամարդ

Կրակոցներմիշտէլլինումեն։Պատերազմըայնէ,որարդենոչ

թեսահմանին,այլ քաղաքիվրակրակոցներ լինեն։ Մարտա

կերտ,1418տ.տղա

Պատերազմըսարսափէյուրաքանչյուրմարդուհամար։Ովան

միջապեստեսելէ,նահոգով,մարմ ովդողումէէդբառից։Պա

տերազմըսարսափէ,ո՞նցթարգմանեմ։ Քելբաջար,3550տ.

տղամարդ

Ոնցասեմ, մի բառով չի լինինկարագրել։ Էն, որ մինչևհիմա

վախը մեջդ է, մինչև հիմա քանի տարի է անցել , երազիս

տեսնում եմ։ Վարչակազմի շենքի տակի նկուղներ էինք վա

զում, մեր շենքը դրա վերևն է, էդ կրակոցների տակով, հի

շում եմ, ոնց էր մամաս փոքր եղբորս գրկած վազում։ Մենք

էլ , որ երեխաներ էինք, չէինք հասկանում ՝ էդ ինչ է, դուրս

էինք գալիս, снарядներ էինք հաշվում, Աղդամից երևում

էր։ Չգիտեմ։ Կարող է շատ փոքր էի էդ ժամանակ, էդքան

վախ չէինք զգում, բայց որ մեծացա, արդեն ահավոր էր։ 

Ասկերան,3550տ.կին

Պատերազմըայն է, որ հարձակվում են,ամբողջ ժողովուրդը

խառնվում է իրար, տեղափոխություններ են լինում...Դաժան

բանէպատերազմը։Հադրութ,1418տ.աղջիկ

Պատերազմըշատահավորէ,շատզարհուրելիէ։Մենքտեսել

ենքպատերազմը,արհավիրքները.չեմուզում,մենքտեսելենք

դա։Եսժամանակին չեմ զգացել էդ վախը, բայցապրիլյանի

ժամանակ զգացել եմ։ 1992թ. չեմ զգացել , թեկուզ էլի շատ

զոհերենքտվել , դժվարենքապրել , բայցապրիլյանըավելի

ահավոր էր,ավելի դաժան էր, շատ։Չորս օրում ինչքան զոհ

տվեցինք։ Մարտունի,5075տ.կին

[Պատերազմը]մահէ,կորուստ։ Քելբաջար,3550տ.կին

Պատերազմըարյունէ։Հիմաչկա[պատերազմ],բայցկարողէ

քիչ հետո զանգեն, ասեն, որմեկի վրա կրակել են։ Չգիտես՝

հաջորդպահինինչկլինի,կարողէհենցհիմաէլայդպատե

րազմըլինի։Հադրութ,1934տ.տղամարդ
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Պատրա  ՞ ստեն
ադրբեջանցիները
խաղաղության

Պարզ է, որ իրենք էլ են խաղաղություն ուզում: Ապրիլյանի

ժամանակ հեռուստացույցով ցույց էին տալիս, որ իրենց մայ

րերնէլէինմտահոգիրենցերեխաներիհամար:Էսամենինչն

անողըիրենցիշխանություննա:Իրենքէլենմեզնմանմարդիկ,

բայցպատերազմենանում։Շուշի,1935տ.կին

Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանում ապրող մարդիկմեզ նման

հասարակ մարդիկ են, ինչ ապրում եր որ մենք ունենք,

նույնն էլ՝ իրենք. ընտանիք ունեն, ծնողներ ունեն։ Ուղղակի

էստեղ պետությունների համաձայնությունն է, եթե համե

րաշխլինեն...Բոլորնէլցանկանումեն...Ինձչիթվում,որեթե

Ադրբեջանը մեր թշնամի պետությունն է, ապա նրանք այլ

կերպենմտածում։Նրանքնույնպեսընտանիքունեն,նույնպես

ցանկանում են լավը, համերաշխություն, խաղաղություն։  

Հադրութ,1935տ.կին

Դե կան, էնտեղ էլ կան մարդիկ, որ չեն ուզում պատերազմ,

իրենցզավակներնէլեն[զոհվում]։Ինչքանպետքէքարլինեն,

որ ասեն՝ հա, ջահանդամ, թող Ղարաբաղը տան, իմ տղեն

զոհվի։ Չեմ կարծում։ Նույն մայրերը, համենայն դեպս, չեն

ուզենա։ Քելբաջար,5075տ.կին

Երևի կուզեն, որ խաղաղություն լինի։ Բնակչությունը ցանկա

նում է, որխաղաղություն լինի, քանի որ իրենք էլ ենտուժում։

Բայց դե կառավարությունն է հրահանգում: Շուշի, 14-18 տ.

աղջիկ

Ես Ադրբեջանի ժողովրդի հետ շատ եմ շփվել: Իրանք շուտ

ենթարկվող են: Եթե Ալիևը, իրենց верхушкаն ասի՝ էս բանը

սենցեքանում,հազիվմիքանիհոգիբողոքի:Բայցմեծամաս

նությունը,միևնույննէ,կողմկլինի,որխաղաղությունլինի: Որով

հետևամենավատխաղաղությունըամենալավպատերազմից

լավա: Ո ՞վկուզիպատերազմ:Հադրութ,5075տ.տղամարդ

Բայցիրենք[ադրբեջանցիները]էլենմեզնմանմարդ,իրենքէլ

ենմեզնմանուզումխաղաղություն։Ամենմարդչէ,որուզումէ

պատերազմլինի։Ուղղակիուրիշներիմեղքերիհամարիրենք

ենպատասխանտալիս։Մարտունի,1418տ.աղջիկ

Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ նրանք [ադրբեջանցի

ները] էինասում,որպետքէհեռացնելԱլիևին,որխաղաղու

թյունլինի։ Ասկերան,5075տ.տղամարդ

Չգիտեմ, դժվար հարցեր եք տալիս, որովհետև վաղվա օրը

երբեքչեսիմանա,թեինչկլինի։Տարիներհետոմիգուցենորից

համատեղ ապրեն, նորից լավ լինեն, բայց չեմ կարծում, որ

էսքանկռիվը...Մարդկանցմեջմացելէ։Հեշտչէ,էլի,ինչքան

երեխեքկորցրինք,ինչքանջահելներկորցրինք,գնացին։Էդհլը

մենակջահելները,բամեծե՞րը։Քելբաջար,3550տ.կին
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քաղաք,վայրի

նկարագրություն, 

2018

Մարտունի, 2019
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Հնարավո  ՞րէ
նորիցշփվել
ադրբեջանցիների
հետ

Այս իրավիճակում ՝ ո՛չ։ Պետքա երևի մի սերունդ փոխվի, որ

այսամենըիրենցվրաազդեցություն չթողնի։Օրինակ՝ իմըն

կերոջհայրնէմահացելկռվիժամանակ,ինքըշփվելչիկարող։

Ղարաբաղում այդպիսի ընտանիք չկա, որ ինչոր բարեկամ,

հարազատ,տուժածչլինի։Չենկարողայդմտքիհետհարմար

վեն։Մարտակերտ,1935տ.տղամարդ

Եսիրանցէլ ,Թուրքիայինէլթշնամիեմհամարում։Ցեղասպա

նությունընորմալ մարդը չի կարաանի՝տենցգազանավարի

բան։Էրդողանը,եսհաշվումեմ,որերևիմիհատսատանաէ։ 

Հադրութ,3550տ.կին

Ուղղակի կշփվեմ հետը [ադրբեջանցի հասակակցի]։ Կհարց

նեմ ՝ինքըի՞նչէմտածումմերմասին,ի՞նչկարծիքունի,ճի՞շտէ

համարում այս պատերազմը, այս վիճակը։ Հետո մացածը։

Հադրութ,1418տ.տղա

....Սկի էն ժամանակ չենք շփվել , հիմա ի՞նչ պիտի շփվենք:

Սումգայիթիկոտորածիցհետոէլի՞նչ:Հադրութ,5075տ.կին

Չգիտեմ ՝դիմացսորադրբեջանցիկանգնածլինի,ինչկանեմ,

երևիոչմիբանէլչեմանի։Եթեառիթչտա,ոչմիբանէլչեմ

անի։Հարաբերություններըմիշտէլ լարվածեն լինելու, նույնն

էլ իրենցմոտէ։ ...Բայցամենինչկանեմ, որկռիվանեմհետ

ները,որովհետևիրենցպատճառովէ,որմերզինվորներիհետ

կապվածամենօրմիվատդեպքենքլսում։Իրենքայդազգի

ներկայացուցիչնեն։Մենքչենքսահմանինլարվածիրավիճակ

ստեղծում, էդ իրենք են լարված իրավիճակ ստեղծում։ Մենք

կարողենքիրենցմասինվատըմտածենք,բայցիրենքչենկա

րող։ Մարտունի,1418տ.տղա

Չէ՛, ընդհանրապես չէ՛։ Դրանց հետ ի՞նչ շփում։ Թուրքի հետ

ի՞նչ շփում։ Ես դեմ կլինեմ։ Էսքանից հետո ի՞նչ շփում. ծնող

ենքկորցրել ,քույր,եղբայր,եսչեմպատկերացնում։Պետքլինի՝

կարանքէլիգնանքկռվենք,եսինքսէլկգնամ,բայցորշփում

լինի: ...ՄեկմեկՌուսաստանիցորբարեկամէգալիս,ասում է՝

հարևանունենք,թուրքէ,նենց լավմարդէ։Եսվերեմկենում,

գնումեմսեղանից,որկռիվչանեմ։Ասկերան,3550տ.կին

Հա՛, ես չեմ ուզումպատերազմ, բայց ինչպե՞ս երկխոսեմնրա

հետ,ովկրակումաինձվրա:Էսա,որարցախցիներըչենընկա

լում: Եվ մի ուրիշ բան էլ կա, որ էն կողմում էլ կանմեր նման

մարդիկ,որխաղաղությունենուզում:Երբխոսացնումեսավագ

սերնդին,ասումեն, որիրենքժամանակինապրելենադրբե

ջանցիներիհետ,լավհարևանությունենարելևայլն:Որմիքիչ

խորանում ես, հասկանում ես, որ հա՛, կարող է իրանցմեջ էդ

դիսկուրսըտեղիունենա:Բայցքանիորակնհայտկամխորա

պեսչիքարոզվումէսդիսկուրսը,ուսահմանիվրաէլկրակում

են,էսդիսկուրսըտեղչիհասնում:Ներքինցանկություն[խաղա
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ղության]բոլորնէլունեն,իհարկե: Ստեփանակերտ,քաղաքա

ցիականհասարակությաններկայացուցիչ,3550տ.կին

Դե մի ժամանակ, որ իրար հետ ապրել ենք, տեսել ենք էլի

իրանցվերաբերմունքը,ուինձթվումա՝դաչիփոխվել ,ինչքան

էլ սերունդը փոխվի: Միևնույնն ա, իրանց մտածելակերպը

նույննամալու։Շուշի,1935տ.կին

Ոչ մի ժամանակ բարեկամ չենք կարա լինենք Ադրբեջանի

հետ:Հնարավորչիդա:Ո ՞նցկարասմեկիհետբարեկամլինես,

որգիտես՝ քո հարազատինսպանելաինքը: Լրիվթողել ենք,

դուրս ենք եկելՄարտակերտից:Մի շոր ենք վերցրել ու դուրս

եկել:Ո ՞նցկարասդրահետբարեկամ լինես:Թուրքը,ադրբե

ջանցին լրիվ նույնն են: Դրանց հետ բարեկամությունը ես

նորմալչեմգտնում:Շուշի,3550տ.կին

 Ասկերան,  2019
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Ինչպե ՞սպիտի
լուծվիՂարաբաղի
հարցը

Դե, հուսով ենք, որ մի օր Արցախը կդառնա ինքնուրույն պե

տություն, ոչմեկից կախվածություն չի ունենա, և տարբերու

թյունչեն(ք)դնիՀայաստանիհայերիևԱրցախիհայերիմիջև։ 

Շուշի,1418տ.աղջիկ

Մոտապագայումչեմպատկերացնում,որլուծվի։Ոնցկար,այն

պեսէլմումէ։Քանիտարիէ՝այդնույնհարցիշուրջանընդ

հատխոսումեն։...Անկախպետությունլինի,մենքմերգործերով

լինենք։Այսքանմարդիկզոհվելեն,այսքանարյունէթափվել։

Մեկըասում է՝այս հողերըպետք էտան, մյուսըասում է՝ բայց

ինչի՞պետքէտան։Կռվովպահած,այնքանմարդարյունեն

թափել ,ինչի՞պետքէտան։Մարտակերտ,3550տ.տղամարդ

Բակոն [Սահակյան] չի որոշողը Ղարաբաղի հարցը, Հայաս

տաննէորոշողը։Մենք,ճիշտէ,աշխարհինցույցենքտալիս,որ

Ղարաբաղըառանձինպետությունէ,Հայաստանը՝առանձին։

ԲայցՀայաստանինէպատկանումՂարաբաղը,եթեչպատկա

ներ,Հայաստանիերեխեքըի՞նչգործունեինստեղծառայեին։

Մենքաշխարհինենքցույցտալիս,որառանձինպետությունէ,

պետք էանկախանաու մտնի կա՛մ Հայաստանի կազմիմեջ,

կա՛մ որին ուզում է։ Ինքը իրականում պետք է մտնի Հայաս

տանիկազմիմեջ։Քելբաջար,3550տ.տղամարդ

Էստեղ որպեսզի հաստատ խաղաղություն լինի, ռուսական

զորքերըպիտի մտնեն։ Իմ հասկանալով՝մենակ էդ դեպքում

կլինի։ Մեջտեղումպիտի մարդ լինի։Թուրքը նենցազգ է, որ

միևնույննա,վստահելչի լինի։Սուտէ,եթեասես՝իրենցպայ

մանագրինհավատաս։1994թ.ստորագրելենքզինադադարը,

էդհոչէ՞րպարտադրում ՝կրակեին։Բայցէստարիներիընթաց

քում ինչքան տղաներ են զոհվել։ Ստեփանակերտ, 1934 տ.

տղամարդ

[Ղարաբաղումմարդիկմտածումեն]ոչմիթիզհողչենքտալիս,

ստիպումենքՊուտինինկամչգիտեմում,որՂարաբաղըճա

նաչենանկախ,ուդապետքէէս10օրվամեջանենք։Մենք,երբ

ասումենքկոմպրոմիս,հասկանումենքմիայնհողերը,այսինքն՝

մերպարտություննենքտեսնումայդտեղ,ուդաընդունելիչէ

մեզհամար։Այսինքն՝ոչոքչիբացատրումմարդկանց,թեդրա

փոխարենինչէլինելու։Շուշի,քաղաքացիականհասարակու

թյաններկայացուցիչ,3550տ.կին

Ես կցանկանայի, որ Արցախը միանար Հայաստանին։ Ինքը

մենակոչմիբանչիկարաանի,աղքատիկքաղաքէ`պատե

րազմից հետոավերված: Ժողովրդիմեջ վախ կա։Նայում ես

[ժողովրդի]աչքերին,ոնցորվախովքնեն,վախովելնեն։Գոնե

Հայաստաննիրպահպանիչնէ,կարողանումէինչորհարցեր

լուծել։Քելբաջար,5075տ.կին

Հաճախ ենք լսում, որ ժողովուրդն ասում է՝ ա դե, բարիշենք,

գնանք,էլի,նրանքէլենմարդ,նրանքէլչենուզումկռվել ,մենք

էլ չենք ուզում կռվել։ Էստեղ էլ , ամեն տեղ էլ Ղարաբաղում

ասումեն՝առաջոնցէինքապրում,գնումէինք,գալիսէինք,ամեն

ինչ նորմալ էր։ Բարիշենքգնա, էստեղ էլ զարգանա, էլի։ Հա,

ինչալինելու,կգնանքէնտեղիցառևտուրկանենք,իրենքկգան

էստեղից առևտուր կանեն, նորմալ, ոնց որ մացած պետու
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թյունները։ՀիմաՌուսաստանըգերմանացիներիհետկռվելէ

Սովետական Միության ժամանակ, հիմա նորմալառևտուր է

գնում։Ուզումեմասել ,միօրէդգալուէ,բայցլավկլինի,որշուտ

գա։Ուղղակի,եթեէստեղգնաարդենհողհանձնելուխնդիրը,

մենքհողչունենքհանձնելու,որովհետևմենքդեռՈւտիքունենք

ՏիգրանՄեծիօրոքմացած։Եթեխոսքըգնացհողհանձնելու

մասին,մենք հլըպիտի գրավենք հող, ոչ թե հանձնենք։ Իսկ

բարիշելը հնարավոր է միայն էն դեպքում, երբ Ադրբեջանի

տոտալիտարռեժիմըքայքայվի։Իրենքիրենցիշխանությունը

միայն պահում են ժողովրդին այ էս պատերազմով սարսա

փեցնելու միջոցով։ Եթե էնտեղ ժողովրդավարություն գա, ես

վստահեմ,որէդհարցըկլուծվիավելիշուտ։Հադրութ,3550տ.

տղամարդ

Կա՛մ պիտի Արցախը որպես Արցախ ճանաչեն, ու մենք

ապրենք, չվախենանք, որ էլի կսկսեն կրակել , մենք պետք է

երեխաներին վերցնենք, подвал իջնենք, կա՛մ Հայաստանին

խնդրենք,որգոնետունտվեք՝մերերեխաներինպահենք։Կա՛մ

Արցախըպետքէճանաչենուսահմանըդնենորպեսսահման,

ոչթեորպեսզինվորականտարածք,կա՛մմեզպետքէվերցնեն

որպեսՀայաստան։Հադրութ,3550տ.կին

Ավագսերնդիուերիտասարդներիմոտեցում երնէլենտար

բեր: Եթե ավագ սերունդը մտածում է, որ սահմանին ուրիշ

երկրիզորքերկարողենկանգնել ,օրինակ՝Ռուսաստանի,ապա

երիտասարդները դա չենպատկերացնում, որովհետև իրենց

համար սա իրենց երկիրն ա, իրենցից բացի ոչ մեկ չպիտի

պաշտպանիիրենցհողը: Ստեփանակերտ,1935տ.տղամարդ

Չպետքէասեն՝ՀայաստանԱրցախ:ՄենքմիՀայաստանենք,

չպիտի առանձնացնենք: Մենք պիտի պահենք մեր հողերը,

մացածնէլհետբերենք։Շուշի,3550տ.կին 

 Քարվաճառ, 2019
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Ինչպե ՞սէ
առկախված
պատերազմնազդում
մարդկանցկյանքի
վրա

Քույրս ուզում է ամուսնանա, և իրենք ուզում են տուն կառու

ցեն հենց այստեղ՝  Քելբաջարում։ Նրան ընդհանրապես չի

անհանգստացնում, որ այնտեղ լարված է, մենք չենք մտա

ծում,որամենրոպեկարողէկռիվուպատերազմլինի։Միքիչ

հանգստությունկաայդառումով։Քելբաջար,1418տ.աղջիկ

Շատենսարքումշենքեր,տներ։Ապրումենէսօրվաօրով։Չեն

մտածում ՝պատերազմկլինի,չսարքենք։Հադրութ,1935տ.կին

Իհարկե,եթեուզումեսմիհատտունառնես,մտածումես՝ստեղ

ո՞նցառնեմ,եսո՞նցէդֆինանսըներդնեմէնմասում,որթուրքը

կարողէվերցնելկամեթեչվերցնիէլ ,կրակի,ոչնչացնի։Կանե՞ս

տենց բան, չէ՛։ Բոլոր ղարաբաղցիներն էլտենց են մտածում։

Հադրութ,3550տ.կին

Օրինակ՝ 10 հազար ծախսելու փոխարեն 5000 եմ ծախսում։

5000դրամըպահումեմ,որեթեվաղըպատերազմլինի,կարո

ղանամ գոնե բենզին լցնեմ, երեխաներիս տանեմ։Ասկերան,  

3550տ.տղամարդ

Մարդիկապրումեն,հոչե՞ննստելուսպասեն,որհեսակռիվը

սկսվելուէ։Իրենքիրենցկյանքըշարունակելուեն։Էնպեսչի,որ

էստեղժողովուրդըամբողջօրըպատերազմիմասին էմտա

ծում,իրենքիրենցկյանքնապրումեն։Ուղղակիբոլորսէլհաս

կանումենք,որմիօրնորիցլինելուէ։Ստեփանակերտ,1935տ.

տղամարդ

Եսկարողեմչորսերեխաունենամ,բայցերկուսնեմունենում,

որովհետև չորսին էստեղ չեմ կարամեծացնեմ, ու եթե կռիվ

լինի, էդ երկուսին կարամ վերցնեմ գնամ, ես չեմ կարա չորս

երեխա վերցնեմ, գնամ Հայաստան կամ Ռուսաստան՝ մեկի

տուն։Հադրութ,3550տ.կին

Սախաղաղությունչի,այստեղվախենումենք՝միգործսկսենք,

միբիզնեսդնենք,թեկուզտունսարքենք։Որովհետևասումենք՝

կռվիգոտի է, չգիտես վաղը մյուս օր կռիվ կլինի,թե ոչ։Դրա

համար էլ այս տեղին ուշադրություն չեն դարձնում, գործա

րաններչենսարքում,պարզէ,որբնակչությանկեսըուրիշտե

ղերումէաշխատանքփնտրելու:Մարտունի,1934տ.կին

Ամենօրդուանորոշվիճակումես.էսօրկհարձակվեն,գիշերը

կհարձակվեն, վաղը կհարձակվեն: Գնում ես, երկու ապրանք

եսպարտքովվերցնում,չեսիմանում ՝կհասցնե՞սծախես:Ամեն

րոպեէդանորոշվիճակըքեզսպանումա:Մարդիկլրիվսթրես

տարած,լրիվվախեցած...Միբանանումեն,ասումեն՝չգիտենք

կհասցնենք վայելենք, թե չէ: Էդանորոշ վիճակը մարդկանց

սպանումա:Ինչորձևովէդհարցըլուծվի,հոգիդհանգստանա,
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իմանաս,որսաքոննա,քովրաոչմեկչիհարձակվի:Իսկհիմա

շատվատա:Հադրութ,5075տ.կին

Եթեմարդըվաղվաօրըչգիտի՝ոնցալուսանալու,էդկյանքչի:

Մեկըпылесосամիացնում,մտածումես,թե...Էդձայննամեր

ականջին:Վտանգնամերականջին:Մերմեծերը,մերարտա

քինգործերինախարարությունը,Ադրբեջանիարտաքինգոր

ծերինախարարությունըհեսաէլիհանդիպումեն:Սրտատրոփ

սպասում ենք, թե թազա ինչ են խոսելու: Հադրութ, 5075տ.

տղամարդ

Մերհամայնքըիրհունովապրումէ։Ոնցեղելէ,էդպեսէլգնումէ,

ուղղակի մարդկանց քանակը նվազել է։Առաջմերդպրոցում

սովորում էր մոտ 700 աշակերտ, հիմա՝ 400։ Մարտակերտ,

1418տ.աղջիկ

Երևանում գտնվողը մտածում է միայն իր գործի մասին։

Այստեղիբնակիչներըմտածումենև՛գործի,և՛այնմասին,թե

սահմանումինչկլինի։Ուզումեսներդրումանես,միբանսարքես,

բայցթողնում ես, մինչև հարցը կլուծվի, հետո։Մարտակերտ,

3550տ.տղամարդ

Բոլորն առավոտյան, ինչպես միշտ, գնում են իրենց աշխա

տանքին,իրենցդասերին։Ոչմիիրավիճակէլչիազդում,որով

հետևամենմարդապրումէիրհամար,իրհացիփողըպիտի

աշխատի։ Մարտակերտ,1418տ.աղջիկ

Ո ՛չխաղաղությունէ,ո՛չպատերազմէ.անորոշվիճակէ։Դրա

համարմարդիկհիմ ականումստեղվախենումենփողդնեն,

ինչորգործանեն,որովհետևկարողէչվայելեն,փակումգնում

են։Հադրութ,5075տ.տղամարդ

Մեկ է, կյանքը շարունակվում է: Եթե մտածեմ, որ մի օրպա

տերազմէսկսվելու...Կարողէ էդօրըհինգտարիհետո լինի։

հինգտարինստեմմտածե՞մ։Մեկէ,կյանքըշարունակվումէ։

Ստեփանակերտ,1935տ.տղամարդ

Հիմ ականում բոլորը պատերազմ երի ժամանակ, երբ որ

ինչոր դեպքեր են պատահում, գալիս են էստեղ [Շուշի], իսկ

էստեղիբնակիչներըհպարտանումեն,որիրենքգտնվումեն

սահմանից հեռու։ Մարդկանց համար ավելի ապահով ա

կյանքը։ Շուշի,1935տ.կին
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14.Իրավունքիսահման(ում)ները

Ի րա վուն քի հար ցը Ղա րա բա ղում տա տան վում էր դրա կեն ցա-

ղային պատ կե րա ցու մից մի նչև քա ղա քա կան չա փում ՝ ի րա վունքի 

ա ղոտ (չ)ձ ևա կեր պում ե րի գե րա կշ ռու թյա մբ։ Ի րա վունք նե րի ընկալ-

ման սպե կտ րում ե թե դպ րո ցա հա սակ պա տա նի նե րը կար ևո րում է ին 

կր թա կան, ինք նար տա հայտ ման, ժա ման ցի, զար գաց ման ի րավունք-

նե րը (ձ ևա կեր պե լով դրանք ա վե լի շատ որ պես պայ ման ներ), ա պա 

մե ծա հա սակ նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րում ի րա վուն քը հան գում էր 

սո ցի ալ-տն տե սա կան և հան րային-քա ղա քա կան հար ցե րի ն։ Պա տե-

րազ մա կան դրու թյու նը, ան վտան գային քա ղա քա կա նու թյուն նե րը, 

սո ցի ալ-տն տե սա կան վատ թար դրու թյու նը, ի րա վուն քի բա րոյա կա-

նաց ված պատ կե րա ցու մը շր ջա նա կում է ին դրա՝ հա ճախ իբրև ան-

տե ղի և վտան գա վոր հար ցի ըն կա լու մը։ Ներ քին խն դիր ները չբարձ -

րա ձայ նե լու, իսկ բա րձ րա ձայ նող նե րին իբրև թշնա մու ջրա ղա ցին 

ջուր լց նող նե րի պի տա կե լու քա ղա քա կա նու թյուն նե րն ի րենց ազ դե-

ցու թյունն է ին թո ղել ի րա վուն քի այս պի սի պատ կե րա ցում   երի վրա։ 

Չհան գու ցա լուծ ված պա տե րա զմ այն ար գե լա կն էր, որ խո չըն դո-

տում էր մարդ   կա նց՝ ներ քին խն դիր նե րի բա րձ րա ձայ  նումը և սրում ինք-

նագ րա քն նու թյու նը` ար տա քին աշ խար հին և հատ կա պես Ադրբե-

ջա նին սե փա կան խն դիր նե րը չցու ցադ րե լու հա մա ր։ Թեև ի րա վուն քի 

սահ մա նում ե րը և ձևա կեր պում ե րը ա ղոտ է ին, իսկ դրա նց ոտ նա-

հա րում ե րի մա սին բա րձ րա ձայ նում ե րը՝ հազ վա դեպ, հստակ էր 

դրա նց պա շտ պա նու թյան կար ևո րու թյու նը. ի րա վունք նե րը զի ջելը 

կամ դրան ցից հրա ժար վե լը հատ կա պես տղա մար դիկ թու լու թյուն 

է ին դի տար կում։ Այ նուա մե նայ նիվ, զրույց նե րի ըն թաց քում ակն բախ 

էր դառ նում նաև ի րա վուն քի պա շտ պա նու թյան ֆոր մալ կար ևոր ման 

հան գա ման քը, իսկ գո րծ նա կա նում այս կամ այն ի րա վուն քից հրա-

ժար վե լն ա ռա վել տա րած ված փոր ձա ռու թյուն էր։ Այս հան գա ման քը 

մե ծա պես կախ ված էր ի րա վուն քի բա րոյա կա նաց ված պատ կե րա-

ցում ե րով, ո րո նք հատ կա պես ազ դում է ին աղ ջիկ  ների և կա նա նց 

վրա։ Ժա ման ցի վայ րեր հա ճա խե լը ձևա կեր պե լով իբրև ի րա վուն քի 

հա րց՝ պա տա նի աղ ջիկ նե րը ցած րա ձայն նե ղսր տում է ին այն սահ մա-

նա փա կում ե րից, ո րո նց բախ վում է ին, ինչ պես, օ րի նակ, մի այն տղա-

մա րդ կա նց հա վա քա տե ղի դար ձած հան րային վայ րեր այ ցե լե լուց։

 Մի ա ժա մա նակ սե փա կան ի րա վունք նե րը չպա շտ պա նե լու, 

դրանցից ո րո շա կի պայ ման նե րում հրա ժար վե լու, դրանք զի ջե լու 

հան գա մա նք նե րը, բա ցի վե րը թվա րկ ված քա ղա քա կան և մշա կու-

թային հա մա տե քս տից և գոր ծոն նե րից, պայ մա նա վոր ված է ին նաև 

սո ցի ա լա կան վի ճա կով կամ, ինչ պես ի րե նք է ին ի րե նց ան վա նում, 

« բան վոր դա սա կար գի» չպա շտ պան վա ծու թյա մբ։ 

Չ կի րա ռե լով «ի րա վունք» հաս կա ցու թյու նը՝ մար դիկ զրույց նե րի 

ընթաց քում ձևա կեր պում է ին ի րա վուն քի ա ռա նց քը՝ խա ղա ղու թյան և 

ա զատ ապ րե լու կեն սա կան ի րա վուն քը։ Ի հար կե, ի րա վուն քի մասին 

նրա նց պատ կե րա ցում ե րը պայ մա նա վոր ված է ին ան հա տա կան 

փոր ձա ռու թյուն ով, բայց խաղաղությանևազատությանիրավունքը 

կար միր թե լի նման ան ցնում էր գրե թե բո լոր զրույց նե րում։ Հետ ևա-

բար Ղա րա բա ղի հար ցի լու ծու մը վճ ռա կան նշա նա կու թյուն ու ներ 

նաև խա ղա ղու թյան և ա զա տու թյան պայ ման նե րում ապ րելու ի րե նց 

ի րա վունքի վե րա կա նգն ման տե սան կյու նի ց։ Ղա րա բա ղյան ա ռա ջին, 

ինչպես նաև 2016 թ. ապ րի լյան կար ճա տև պա տե րազ մը խա թա-

րել էր մա րդ կա նց կյան քի բնա կա նոն հու նը՝ զր կե լով նրա նց խա ղաղ 

ապրելու, աշ խա տե լու, սո վո րե լու ի րա վուն քի ց։ Այս տե սան կյու նից 

Ղարա  բա ղի հա րցն ի րա վա մբ դե ռևս 2019 թ. աշ նան առկախ ված 

պա տե րազ մի հա մա տե քս տում մի այն ինք նո րոշ ման կամ տա րած-

քային հա րց չէ ր. խա ղա ղու թյան ցան կու թյու նը ձևա կե րպ վում էր իբրև 

խաղաղության իրավունք և ար ժա նա պա տիվ կյանքի ի րա վունք, 

չար տա գաղ թե լու և Ղա րա բա ղում մա լու ի րա վունք։ Խա ղա ղության 

ի րա վուն քի հա մա տե քս տում ա ռա նձ նա հա տուկ ձևա կեր պում և նշա-

նա կու թյուն ու ներ կյանքի ու ապրելու իրավունքը, որ դար ձել էր 

ա մեն օ րյա մտածման ա ռար կա. ինչ պե ՞ս ապ րել կյան քը մահ վան 

վտանգի, կո րս տի, ա նո րո շու թյան պայ ման նե րում, ինչ պե ՞ս պլա նա-

վո րել յու րա   քան չյուր հա ջո րդ օ րը։ Չնայած ի րա վուն քի նման գոյա-

ցա կան ըմբռնում ե րի ն՝ վեր ջի նիս շուրջ քն նար կում ե րը մեծ մասա մբ 

եր ևան է ին բե րում դրա կեն ցա ղային ա կուն քը՝ այն կա պե լով և նույ-
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նաց նե լով սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի հե տ։ Ի րա վուն քը կապ վում էր 

քա ղաք նե րում ու գյու ղե րում առ կա հա նգս տու թյան, մաք րու թյան, 

ճա նա պա րհ ների լու սա վոր վա ծու թյան, գո ղու թյուն նե րի բա ցա կայու-

թյան, ա ռօ րյան կազ մա կեր պե լու ու հան գի ստ ապ րե լու հնա րա վո րու-

թյան հե տ։ Մի ա ժա մա նակ տնտե սա կան խն դիր նե րի առ կայու թյու նը՝ 

սահ մա նա փակ նե րդ րում ե րը, աշ խա տա տե ղե րի սա կա վու թյու նը, 

ցա ծր աշխա տա վար ձե րը և վատ թար աշ խա տան քային պայ ման-

նե րը, ձևա կե րպ վում է ին ար ժա նա պա տիվ աշ խա տա նք ու նե նա լու 

ի րա վուն քի տե սան կյու նի ց։ Աշ խա տան քի ի րա վուն քի կար ևո րու թյան 

գի տա կց ման հետ մեկ տեղ Ղա րա բա ղում մար դիկ բախ վում է ին սահ-

մա նա փա կում ե րի՝ ոչ մի այն սո ցի ա լա կան խն դիր նե րով, այլև գեն-

դե րային խտ րա կա նու թյան դրս ևո րում ե րով պայ մա նա վոր վա ծ։ 

Աշ խա տան քի ի րա վուն քի ա զա տու թյան հար ցում խտ րա կան վե րա-

բեր մուն քի հիմ ա կա նում ար ժա նա նում են ե րի տա սա րդ աղ ջիկ նե րը, 

որոնք, ի րե նց սե ռով, տա րի քով կամ աշ խա տա վայ րի հե ռա վո րու թյան 

գոր ծո նով պայ մա նա վոր ված, հա ճախ ստիպ ված է ին լի նում հրա-

ժար վել այս կամ այն աշ խա տան քի ց՝ են թա րկ վե լով ինչ պես միջա-

վայ րի ճնշում ե րի, այն պես էլ ինք նա սահ մա նա փա կում ե րի։ 

Հայաս տա նում 2018 թ. գար նա նը տե ղի ու նե ցած հե ղա փո խու-

թյան ոչ նյու թա կան փոր ձա ռու մը, Ղա րա բա ղում հան րային «մթնո-

լոր տի փո փո խու թյու նը»՝ կար ծիք նե րի ա վե լի ա զատ ար տա հայ -

տումը, վա խի և կաշ կա նդ վա ծու թյան նվա զու մը, ի րե նց է ա կան դե րն 

է ին խաղա ցել ի րա վուն քի՝ քա ղա քա կան աս պեկ տի ըմբռն ման վրա։ 

Մթնո լոր տի փո փո խու թյան հա մա տե քս տում մար դիկ կար ևո րում է ին 

ոչ մի այն սե փա կան կար ծի քի ա զատ ար տա հայ տու մը, այլև գոր ծե լու, 

պայ քա րե լու ա զա տու թյու նը տե ղում քա ղա քա կան փո փո խու թյուն-

նե րի սկզբ նա վոր ման հա մա ր։ Հայաս տա նյան հե ղա փո խու թյա մբ 

պայ մա նա վոր ված ընդ վզ ման փո րձ է ին Ստե փա նա կեր տի կե նտ րո-

նա կա ն՝ Ա զա տա մար տիկ նե րի պո ղո տայում 2018 թ. հու նի սի ա ռա-

ջին օ րե րին տե ղի ու նե ցած բո ղո քի ցույ ցե րն ընդ դեմ նախ կին ԱԱԾ 

պե տի, ԱԱԾ պե տի տե ղա կա լի և ոս տի կա նա պե տի: Բո ղո քի ցույ ցե-

րին նախոր դել էր ԱԱԾ աշ խա տա կից նե րի կող մից քա ղա քա ցի նե րի 

դա ժան ծե ծը։ Ծե ծկռ տու քի մաս նա կից նե րից մե կը ու ժային կա ռույ ցի 

ղե կա վա րի որ դի էր, որը դեպ քի վայր էր կան չել ԱԱԾ հա տուկ նշա նա-

կու թյան աշ խա տա կից նե րի ն՝ հաշ վե հար դար տես նե լու վի ճա բա նու-

թյան մեջ նե րգ րավ ված մյուս ե րի տա սա րդ նե րի հե տ։

 Տաս նյակ տա րի նե րի ըն թաց քում ղա րա բա ղյան և հայաս տա ն յան 

նախ կին իշ խա նու թյուն նե րի, նրա նց պատ կա նող լրատ վա մի ջոց-

ների, նրան ցից սնուց վող բլո գեր նե րի, նրա նց գոր ծա կից քաղ տեխ-

նո լոգ նե րի կող մից պա տե րազ մի և հա կա ռա կոր դի ա նը նդ հատ ներ-

կայու թյան հետ նա խոր քում ձևա վոր ված վա խի մթ նո լոր տը, սոցիալ-

քա ղա քա կան հար ցե րի և հան րու թյան ձայ նի լռե ցում ու ճն շու մը, 

ու ժային կա ռույց նե րի գե րիշ խա նու թյու նը, գե նե րալ նե րի և ու ժային 

կա ռույց նե րի ներ կայա ցու ցիչ նե րի կող մից ան պա տիժ մա ցած բազ-

մա թիվ հան ցա գոր ծու թյուն նե րը9 և ան պատ ժե լի ու թյան մեջ վս տա-

հու թյու նը թե րևս հան գա մա նք նե րից մի քա նի սն է ին, որ պես զի ԱԱԾ 

տաս նյակ աշ խա տա կից նե ր՝ ծա ռայո ղա կան հա մազ գե ստ նե րով, 

ծե ծե ին երկու քա ղա քա ցի նե րի 10։ Ա վե լի ն՝ ծե ծի ողջ ըն թաց քին ա կա-

նա տես է ին քա ղա քա ցի ներ և ոս տի կան ներ, ո րո նք չէ ին մի ջամ տե լ՝ 

հա վա նա բար վա խե նա լո վ։ Ար դեն նույն օ րը ե րե կոյան տաս նյակ 

քա ղա քա ցի ներ փա կել է ին Ստե փա նա կեր տի ավ տո կայա նի հա րա-

կից կե նտ րո նա կան փո ղո ցը՝ պա հան ջե լով ԱԱԾ պե տի, ԱԱԾ պե տի 

տե ղա կա լի և ոս տի կա նա պե տի հրա ժա րա կան նե րը։ Հա ջո րդ օ րե րի 

ան հա մե մատ ա վե լի մար դա շատ ցույ ցե րին ար դեն հն չում է ին ար դա-

րու թյան վե րա կա նգն ման, այդ և նա խո րդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րին 

9. 2016 թ. հու նի սի 6-ին ԼՂ ընդ դի մա դիր քա ղա քա կան գոր ծիչ, ԼՂ ԱԺ նախ կին պատ գա մա վոր, 
«Ազ գային վե րած նունդ» կու սակ ցու թյան նա խա գահ Հայկ Խա նու մյա նին Ստեփանակերտում 
դա ժան ծե ծի է ին են թար կել զին վո րա կան հա մազ գես տով ան ձի նք, այ նուհե տև նրան տա-
րել է ին Ստե փա նա կեր տի կող քի գյու ղե րից մե կը և շա րու նա կել ծե ծե լ՝ ար դեն ա վե լի շատ մա-
րդ կան ցո վ։ Պատ գա մա վո րին ծե ծե լու դեպ քի առ թիվ հա րուց վել էր քրե ա կան գործ, ո րը, սա-
կայն, վե րաո րակ վել էր՝ առ ևան գու մից դառ նա լով խու լի գա նու թյուն: Ըստ Խա նու մյանի՝ գոր ծը 
վե րա որակ վել էր կա լա նա վոր ված ան ձա նց հա մա ներ մա մբ ա զատ ար ձա կե լու հա մա ր։ Նա 
ծեծը ան վա նել է քա ղա քա կան պատ վե ր՝ մե ղադ րե լով ԼՂ նախ կին նա խա գահ Բա կո Սա հա-
կյանին թե՛ հան ցա գոր ծու թյան կազ մա կե րպ ման, թե՛ այն կոծ կե լու մե ջ։ Տե ՛ս Ղու կա սյան, Ս. 
(2016, օ գոս տո ս 31). ՀայկԽանումյանինծեծիենթարկելուգործըկարճեցին.նահամոզված
է,որքաղաքականպատվերէ. Armtimes.com. վե րց վել է՝ https://armtimes.com/hy/article/92432

10. Հա կո բյան,  Թ. (2018, հու նիս 5). ՇոկայինթերապիաԱրցախիփակկառույցներիհամար. 
Civilnet.am. վե րց ված է՝ shorturl.at/hmDS2
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գնա հա տա կան տա լու, սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը գոր ծադ րե լու, 

թշ նա մի ով ժո ղո վր դին ա նը նդ հատ մա նի պու լաց նե լու քա ղա քա կան 

է ջը թեր թե լու, իշ խա նու թյուն նե րի հան դեպ վա խը հաղ թա հա րելու 

կոչե ր11։ Թեև ցույ ցե րը դա դա րե ցին Նի կոլ Փա շի նյա նի հոր դո րով, 

այդու հան դե րձ, դար ձան տե ղում հան րային և քա ղա քա կան խն դիր-

նե րի բա րձ րա ձայն ման, կա մար տա հայտ ման, փո ղո ցային պայ քա րի 

դիպ վա ծային փոր ձա ռու թյուն։ Այս կե րպ սահ ման վում էր ժո ղո վր դա-

վա րա կան երկ րում ապ րե լու, ա զատ կա մար տա հայ տու թյան ցան կու-

թյունն իբրև կար ևոր ի րա վունք։ 

Ի րա վուն քի սահ մա նում ե րը, դրա նց կար ևո րու թյան գի տակ ցում 

ու պա շտ պա նե լու կար ևո րու թյու նը, այ դու հան դե րձ, հան գում է ին մի 

սահ մա նի, ո րից հե տո հնա րա վոր էր զի ջել սե փա կան այս կամ այն 

ի րա վուն քը, հրա ժար վել դրա նից: Առ կախ ված պա տե րազ մա կան 

դրու թյու նը ո րո շա կի աց րել էր մա րդ կա նց՝ խա ղա ղու թյան ի րա վունքի 

ան քն նե լի ու թյու նը, հետ ևա բար խա ղա ղու թյան հա մար պայ քարը, 

կռի վը ևս ձևա կե րպ վում է ին իբրև ի րա վունք, ո րից հրա ժա րու մը ոչ 

մի այն հռ չակ վում էր ան թույ լատ րե լի, այլև գե րա կա էր այլ ի րա վունք-

նե րի նկատ մա մբ, ինչ պես, օ րի նա կ՝ խոս քի ա զա տու թյան, ա զատ 

կա մար տա հայտ ման, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի ի րա վունք-

ները։ Ի րա վուն քի ըմբռ նում ե րը ձևա վոր վում է ին ընդ հա նուր բա րոյա-

կա նաց ված և հայ րա պաշ տա կան մշա կու թային հա մա տե քս տում, 

ո րում մար դիկ պատ րա ստ է ին զի ջե լու կար ևոր հռ չակ վող ի րե նց այս 

կամ այն ի րա վուն քը կամ հրա ժար վե լու դրա նի ց։ Այս հան գա մանքը 

հատ կա պես նկա տե լի էր պա տա նի և ե րի տա սա րդ աղ ջիկ նե րի 

պարա գայում, ով քեր ա վե լի պատ րաս տա կամ է ին չբա րձ րա ձայ-

նելու ի րե նց ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում ե րի մա սին կր թա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում, աշ խա տա վայ րում և ըն տա նի քում։ Ո րոշ 

դեպ քերում ի րա վունք նե րից հրա ժա րու մը, դրա նց ոտ նա հա րում ե րի 

մա սին չբարձ րա ձայ նու մը դի տա րկ վում է ին հա րա զատ նե րի, ըն տա-

նի քի, մի ջա վայ րի հան դեպ հո գա տար վե րա բեր մուն քի և սի րո հա մա-

11. Civilnet.am. (2018, հու նիս 3). Ադրբեջանցի՛նթողվախենա.հայկականհեղափոխության
շունչըԱրցախում. վե րց ված է՝ shorturl.at/ijuwT

տեքս տում։ Այս հան գա ման քը պայ մա նա վոր ված էր նաև ի րա վուն քի 

ըմբռն ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րո վ. այն մե րթ կար ծիք էր, մե րթ 

կեն ցա ղային հա րց, մե րթ պար տա կա նու թյուն, մե րթ պայ քար, մե րթ 

կեն սա կան ան հրա ժեշ տու թյուն։ 
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Որո ՞ նքենմարդու
ամենակարևոր
իրավունքները

 

Ապրելը։ Որ չմտածեմ ՝ այսօր կռիվ կլինի՞, թե՞ չէ։ Որ չվախե

նամ...Հադրութ,3550տ.կին

Ինքնասիրությունը: Նախ ինքդ պիտի քե՛զ սիրես, հետո՝

դիմացինիդ։ Մարդուպատիվըամենակարևորն է։ Կարող ես

ամենինչներես,բայց...Միխոսքկա՝ավելի լավէաչքդդուրս

գա,քանանունդ։Պատիվդուրիշիմոտկյանքումչպիտիգցես։

Մարտակերտ,1418տ.կին 

Եղել է, որ գալիս ասում էին՝ ոմ ես ընտրելու, ասում էի՝ քե՞զ

ինչ։Չկահիմատենցբան։ ...Բայցդեռմիքանիտարիառաջ

ընտրություններինասումէին՝սրանպետքէընտրես,չընտրե

ցիր, գործից դուրս կգաս։ Ստիպված անում էիր իրա քայլը։ 

Քելբաջար,3550տ.կին

Անկախ լինելու իրավունքը։ Ես չեմ կարող սահմանի մեջ

ապրեմ, ես չեմկարողկալանավորինմանապրեմ։ Էսվիճա

կում անձամբ ես մտածում եմ ընտանիքս վերցնեմ, գնամ ու

րիշ երկիր, բայց էնտեղ էլ չեմ կարողանա ապրել։ Էնտեղ էլ

կլինեմհյուր,կգրենՌԴքաղաքացի։Բայցեսդաչեմուզում։Ես

ուզումեմիմԱրցախումապրեմ,իմՀայաստանում,ինձհամար

տարբերությունչկա՝ՀայաստանթեԱրցախ։Գիտեմ,որէսիմ

տուննէ,իմերեխաներնեն,իմաշխատանքնէ,իմդպրոցնէ,ուր

եսհաճախելեմ։Էդչեմկարազիջեմ,դրահամարէլստեղեմ

ապրում,էսվիճակում։ Հադրութ,3550տ.կին

Մերհայրենիքըպահելը:Առաջինըդաէ:Ոչինչ,մերհայըթող

մի քիչ էլպակասապրի: Առաջին հերթինմեր սահմանները,

մերհողը:Տեղչունենքգնալու,որպիտիգնանք:Հայաստանէլ

տեղչկա:Հադրութ,5075տ.կին

Ամենակարևորն այն է, որ խաղաղություն լինի, չվախենանք

երեխաներիհամար.կռվիդաշտէ, ինչքանէլ չլինի,վախկա

մեջներս։Առաջինըդաէ,երկրորդը,որաշխատանքովապա

հովվածլինենք։Դաորլինի,ամենինչլավկլինի,ինձթվումէ,և

անհոգկլինենք։ Մարտակերտ,1935տ.կին

Այստեղ ժողովուրդը այնպիսի խնդիրների մեջ է, որ հազիվ

հասցնումէհացիխնդիրըլուծել ,չիհասկանում,թեիրավունքը

ինչէ։Ոչթեկզիջեն,այլուղղակիիրենքնույնիսկիրենցիրա

վունքներըչգիտեն,որպաշտպանեն։Մարտակերտ,1935տ.

տղամարդ

Միքանիտարիառաջ,երբմարդիկփորձումէինիրենցխնդիր

ների, իրավունքների մասին բարձրաձայնել , կարծիք կար,

որ պետք չի պառակտություն մտցնել հասարակության մեջ,

մի՛ բարձրաձայնեք խնդիրների մասին, որովհետև թշնամին

տեսնումա,մեզպետքամիասնականացումևայլն:Էսհեղա

փոխությունիցհետոմարդկանցաչքերըմիքիչավելիբացվե

ցին:Եսչեմկարողասել ,թեհիմաիրենքհետևումեն,որիրենց
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իրավունքները100տոկոսպաշտպանվեն,չոտնահարվեն,չեմ

ասում,թեգլոբալփոփոխություններենեղելԱրցախում, բայց

գոնեէդմիֆը,որմենքպատերազմողերկիրենք,ևմենքանընդ

հատպետք է լռողի կարգավիճակում լինենք, կամացկամաց

սկսումէցրվելմարդկանցմեջ,որովհետևիրենքհասկանումեն,

որդազուտմանիպուլյացիաէ,որովիրենցլռեցնումեն։Ստեփա

նակերտ,քաղաքացիականհասարակությաններկայացուցիչ,  

3550տ.կին

Բոլորիհավասարությունը,իրենցբարձրուցածրդասողմար

դիկ չլինեն, բարձրները իրենց «բարձր» չպահեն։ Քելբաջար,

1418տ.տղա

Ո ՞րնէձեզհամարամենակարևոր
իրավունքը,որըչեքզիջի

Հիմաիմտարիքումոչմիիրավունք,բայցհետոորգնամծա

ռայեմ,հողերսչեմտա։ Ստեփանակերտ,1418տ.տղա

ՈրպեսզիթուրքերըՂարաբաղըվերցնեն։  

Ասկերան,5075տ.կին
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ԲԱԺԻՆ2
Պատերազմի,
խաղաղության
ևմարդու
իրավունքների
ըմբռնումները
Հայաստանի
սահմանամերձևոչսահմանամերձ
համայնքներում



ԲԱԺԻՆ 2. Պատերազմի,խաղաղու թյանևմարդուիրավունքներիըմբռնումներըՀայաստանի
սահմանամերձևոչսահմանամերձհամայնքներում
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21.Սահմանևհեռավորություն

 Հե տա զո տու թյան խն դիր նե րից մե կը խա ղա ղու թյան, պա տե-

րազմի և ի րա վունք նե րի հար ցե րի շուրջ այն պի սի ա ռա նձ նա հատ կու-

թյուն նե րի ուր վագ ծում էր, ո րո նք կա րող են պայ մա նա վոր ված լի նել 

սահ մա նից հե ռա վո րու թյա մբ։ Ե թե Ղա րա բա ղն ըմբռն վում էր իբրև 

ինք նին սահ ման, ա պա Հայաս տա նի ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք-

ներում սահ մա նի և պա տե րազ մի հար ցե րն ու նե ին ի րե նց յու րա հա-

տուկ ըն կա լում ե րը։ 

Սահ մա նն այն գի ծն էր, որ ո րո շար կում էր հան գի ստ և ան հան-

գիստ, ան վտա նգ և վտա նգ ված, ա պա հով և ա նա պա հով ան հա-

տա կան և հան րային կյան քի ըմբռ նում ե րը Հայաս տա նի ոչ սահ մա -

նա մե րձ և սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում։ Սահ մա նն այն գի ծն էր, 

որ ո րո շար կում էր ա պա գայի ըն կա լու մը. ա նո րո շու թյան և առ կախ-

ված ա պա գայի մտայ նու թյու նը, որ այդ քան բնո րոշ էր Ղա րա բա ղի և 

մասա մբ Հայաս տա նի սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րին, ոչ սահ մա նա-

մե րձ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի մտայ նու թյուն նե րի տիրույ թում չէր։ 

Կյանքը հնա րա վոր էր ծրագ րել և կազ մա կեր պե լ . այս ա ռա ջին հա-

յաց  քից պա րզ և սո վո րա կան հն չող դա տո ղու թյու նը Ղա րաբաղում 

ա ռ օրյա խո րհր դա ծու թյան ա ռար կա էր, հա ճախ բա րե բախ տու թյուն 

հա մար վող հնա րա վո րու թյուն։ Մի ա ժա մա նակ սահ մա նն այն գիծն էր, 

որ հա մե րա շխ էր դա րձ նում բո լո րի ն. ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք        նե-

րի բնա կիչ նե րը ոչ մի այն գի տակ ցում է ին ի րե նց՝ կյան քի քիչ վտանգ-

վածու թյան տե սան կյու նից ար տո նյալ դիր քը, այլև հս տա կորեն ձևա-

կեր պում է ին այդ գի տակ ցում իբրև ե րախ տա պար տու թյուն՝ գնահա-

տե լով խա ղա ղու թյան ու հա նգս տու թյան պայ ման նե րում ապ րե լու 

ի րե նց հնա րա վո րու թյու նը։ 

Սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում (Ե րա սխ, Ար մաշ, Ա րե նի, Խա չիկ), 

ինչ պես Ղա րա բա ղում, կար վտա նգ վա ծու թյան ո րո շա կի զգա ցում, 

ինչ պես նաև ա ռօ րյա կյան քը կրա կոց նե րին հար մա րեց րած կեն սա-

ձ ևի բա րձ րա ձայ նում։ Մի ա ժա մա նակ սահ մա նա մեր ձու թյան ինք ն-
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ընկա լու մը նվազ չա փով էր ար տա հայտ վա ծ. ոմանք կես կա տակ-

կեսլուրջ ա սում է ին, թե հե ռուս տա տե սու թյու նից են տե ղե կա նում, 

որ ի րե նց հա մայն քը սահ մա նա մե րձ է։ Այս հա մա տե քս տում Ղա րա-

բաղն էր, որ ա ռա վե լա պես դի տա րկ վում էր իբրև վտա նգ ված սահ-

ման, իսկ սեփա կան սահ մա նա մեր ձու թյու նը և վտա նգ վա ծու թյու նը՝ 

քնն վում վե րա պա հում ե րի հա մա տե քս տում։ 

Առ կախ ված պա տե րազ մի դրու թյա մբ պայ մա նա վոր վա ծ՝ սահ-

մանա մե րձ հա մայնք նե րի սո ցի ա լա կան կյան քը և տն տե սու թյու նը 

մե ծա պես կա խյա լու թյան մեջ են բա նա կի ց՝ աշ խա տա տեղ տրա-

մադ րող հիմ ա կան ինս տի տու տի ց։ Սա, ի հար կե, ա ռա վե լա պես ցայ-

տուն էր Ղա րա բա ղում, որ տեղ և՛ տղա մար դիկ, և՛ հատ կա պես կա-

նայք ցած րա ձայն դժ գո հում է ին ան հա տա կան և հան րային կյանքի 

ո լորտ  նե րի՝ ռազ մա կա նից շա րու նա կա կան կա խյա լու թյան մեջ լինե-

լուց։ Ոչ մի այն պե տու թյան բյու ջե ի մի ա ռյու ծի բա ժին, հա մայն քի 

ման կա պար տե զի շե նք, այլև մա րդ կա նց կյան քի գոր ծու նե ու թյունն է 

զբա ղեց վում ռազ մա կան գոր ծով, ան գամ ոչ թեժ պա տե րազ մա կան 

շր ջա նում։ Սահ մա նա մե րձ հա մայնքն այ սու հետ կո րց նում է սո վո րա-

կան հա մայն քային կյա նք և սո ցի ա լա կան կյան քի բազ մա զա նու թյուն 

ու նե նա լու հնա րա վո րու թյու նը. մի ակ գոյու թյան ձևը, որ մտած վում է, 

« սահ մա նա պահ» հա մայնք լի նե լն է12։ 

Եր ևա նին մոտ հա մայնք նե րում սահ մա նը, ի հար կե, Ղա րա-

բաղն էր, իսկ ղա րա բա ղյան կո նֆ լիկ տը, որ քան էլ վե րա բե րե լի էր 

բոլո րին, այդու հան դե րձ, ա մե նօ րյա կյան քի մաս նիկ չէ ր։ Հե ռա վո րու-

թյու նը սահ մա նից, կրա կոց նե րի և հնա րա վոր պա տե րազ մի ա ռաջ-

նային թիրա խում չլի նե լը փոր ձա ռու թյան այն շր ջա նա կն էր, որ թույլ 

էր տալիս դա տո ղու թյուն ներ ա նել կո նֆ լիկ տի ազ դե ցու թյուն նե րի 

ա վե լի լայն, հե ռան կա րային չա փում ե րի և դրա հան գու ցա լուծ ման 

ըն դու նե լի ե ղա նակ նե րի շուրջ։ Այս հա մա տե քս տում ա ռա վել ան կաշ-

կա նդ է ին հն չում կո նֆ լիկ տը խա ղա ղու թյա մբ՝ տա րած քային զի ջում-

նե րով հան գու ցա լու ծե լու դիր քո րո շում ե րը։ 

12. Ժա մա կո չյան, Ա., Խա չատ րյան, Շ. Պատերազմիմասինառօրյայում. socioscope.am.  
վե րց վել է՝ http://socioscope.am/archives/1670 

22.Պատերազմևխաղաղություն. 
հանրայինընկալումները

 Պա տե րազ մը և կրա կոց նե րը նախ և ա ռաջ խա ղային նե րի մա ստ 

ու նեն պա տա նի տղա նե րի հա մար: Նրա նց ոգ ևո րում էր կռիվ-կ ռիվ խա-

ղա լու հե ռան կա րը, սա կայն այդ խա ղը մե ծա հա սակ նե րի միջամտու-

թյա մբ և խրա խու սան քով լր ջա նում էր, դառ նում դիր քորոշում: 

Ռազմականացման պաթոսն ու էթիկան ոչ միայն արդեն

եղած սոցիալական հաստատություններ՝ դպրոցներ, ման

կապարտեզներ, ընտանիքներ է ներխուժել , այլևառանձին՝

մասնագիտացվածկառույցներիգործունեությամբևաշխա

տանքովինստիտուցիոնալարմատներէգցել13։

1990-ա կան նե րին ծա վալ ված Ղա րա բա ղյան ա ռա ջին պա տե-

րազ մը պա տա նի աղ ջիկ նե րի և տղա նե րի հա մար ա ռա վե լա պես մե-

ծե րից փո խա նց ված գի տե լիք էր և հի շո ղու թյուն, հե ռա վոր պատ մու-

թյուն։ Նրա նց հա մար «ի րա կան» պա տե րազ մը մի նչև Ղա րա բա ղյան 

երկ րո րդ պա տե րազ մը 2016  թ. ապ րի լյան սրա ցում էր։ Հայաս տա նի 

սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում ռազ մա կան ռե ժի մով ապ րող մա րդ-

կա նց ար տա հայ տած զա նա զան դիր քո րո շում ե րը, որ քան էլ պայ-

մա նա վոր ված է ին ո րո շա կի տե ղով և ժա մա նա կով, ներ հա տուկ է ին 

հայաս տա նյան դրու թյա նը, մի ա ժա մա նակ եր ևան է ին բե րում և գի-

տա կց վում որ պես հա մը նդ հա նուր խն դիր ներ, ո րո նք վե րա բե րում է ին 

պա տե րա զմ ե րից ազդ ված հա սա րա կու թյուն նե րին, այդ թվում ՝ մեր 

սահ մա նի հա կա ռակ կող մում գտն վող նե րի կյան քի ն14։ 

Տար բեր է ին Հայաս տա նում և Ղա րա բա ղում պա տե րազ մի և խա-

ղա ղու թյան պատ կե րա ցում ե րը։ Հայաս տա նի սահ մա նա մե րձ հա-

մայնք նե րում էլ , ան կախ պա տե րազ մի ա ռօ րյա առ կայու թյան ռիս կից, 

13. Նույն տե ղում
14. Նույն տե ղում

http://socioscope.am/archives/1670
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միև նույնն է, պա տե րազ մը մա րդ կա նց հա մար ա վե լի հե ռու էր, քան 

Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րի հա մա ր։ Պա տե րազ մի հետ նրա նց առնչու-

թյու նը պար բե րա բար խա ղաղ կամ ոչ խա ղաղ պայ ման նե րում զին-

վոր նե րի մահ վան մա սին տե ղե կու թյուն նե րն է ի ն։ Առ կախ ված պա տե-

րազ մի գի տակ ցում ա ռա վե լա պես խո րն էր Ղա րա բա ղում ծա ռայած 

տղա մա րդ կա նց շր ջա նում, իսկ 2016 թ. ապ րի լյան սրա ցում այդ 

վտան գը դա րձ նում էր ա վե լի ի րա տե սա կա ն։ Դպ րո ցա հա սակ պա-

տա նի նե րի մոտ Հայաս տա նի և Ադր բե ջա նի հա րա բե րու թյուն նե րի 

մա սին գի տե լի քը ձևա վոր վում էր մե դի այի, հա րա զատ նե րի պատ-

մած պատ մու թյուն նե րի, ու սու ցիչ նե րի հետ քն նար կում ե րի, զին վո-

րա կան հա րա զատ նե րի մի ջո ցո վ։ Պա տե րազ մը նրա նց թվում էր 

հե ռու մի բան, ո րի մա սին լսել է ին և կար դա ցե լ . հե տա քրք րա կան է, 

որ պա տե րազ մի մա սին զրույց նե րը դպ րո ցա հա սակ նե րի հետ հի շեց-

նում է ին լավ սեր տած դա սա գր քային սահ մա նում ե ր՝ հատ վա ծա-

կան, եր բե մ լի ռազ մա հայ րե նա սի րա կան պա թո սո վ։ Պա տե րազ մի 

մա սին ինս տի տու ցի ո նալ և վե րար տա դր վող գի տե լի քի հա մա տե քս-

տում պա տա նի տղա նե րը ձգ տում է ին հե րո սա կա նու թյա ն՝ այդ կե րպ 

ան քն նե լի դա րձ նե լով պա տե րազ մի մաս նակ ցու թյան պա րտ քը։ Պա-

տե րազ մի այս պի սի ռո ման տի զաց ված ըմբռ նու մը շղար շում էր դրա՝ 

ի րա կան և մութ կող մին ա ռե րես վե լու կա րո ղու թյու նը։ Պա տե րազ մի 

ռո ման տի զաց ված այս գե րա կա մտայ նու թյան շր ջա նա կում եր բե մ 

առ կայ ծում է ին պա տե րազ մը խնդ րա կա նաց նող պա տա նի տղա ներ, 

ո րո նց բա ռա պա շա րից բա ցա կայում էր կռ վի գո վեր գու մը, նոր հո ղեր 

գրա վե լու պա հան ջը, ո րո նց հա մար հա րա զատ մա րդ կա նց և հայ րե-

նի քի հան դեպ սե րը կար ևոր էր դա րձ նում խա ղաղ պայ ման նե րում 

հան գի ստ ապ րե լու ե րա զան քը 15։

Ն կա տե լի է, որ պա տե րազ մի մա սին խո սե լիս պա տա նի աղ ջիկ-

նե րը ա վե լի հեշ տու թյա մբ է ին խա ղա ղա սի րա կան, փո խը մբռն մա նը 

միտ ված վե րա բեր մունք դրս ևո րում ադր բե ջան ցի նե րի հան դե պ։ Պա-

տե րազ մի ի րա կան ե րե սի և դրա բե րած խն դիր նե րի մա սին աղ ջիկ-

ներն ա վե լի ա զա տո րեն է ին դա տում։ 

15. Նույն տե ղում

Ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց-

ման շր ջա նում դրու թյու նը սահ ման վում էր իբրև «ո՛չ պատերազմ,

ո՛չ խաղաղություն»՝ պա րուր ված պա տե րազ մի ան սպա սե լի զար-

գաց ման վտան գով և զգու շա վո րու թյա մբ։ Մի ա ժա մա նակ խա ղա-

ղու թյու նը մեկ նա բան վում էր որ պես հզոր պե տու թյուն ու նե նա լու և 

խա ղա ղու թյան սե փա կան օ րա կար գը պարտադրելու կա րո ղու թյուն։ 

Ե թե պա տե րա զմ ըմբռն վում էր իբրև Հայաս տա նին և Ղա րաբաղին 

Ադրբե ջա նի կող մից պարտադրված ֆե նո մեն, ա պա խա ղա ղու-

թյունը ձևա կե րպ վում էր իբրև Հայաս տա նի կող մից Ադր բե ջա նին 

պար տա դր վող մի բա ն։ Ինչ պես տե սա նք, այս ըն կա լու մը տեղ էր գտել 

նաև Նի կոլ Փա շի նյա նի՝ ղա րա բա ղյան հար ցի հռե տո րա բա նու թյան 

մե ջ՝ ինչ պես ազ դե լով ժո ղո վր դա կան ըն կա լում ե րի վրա, այն պես էլ 

ազդվե լով դրան ցի ց։ 

2019 թ. ապ րի լի 8-ին ԱԺ-ում լրագ րող նե րի հետ զրույ ցում Նի կոլ 

Փա շի նյա նն ա սում էր. «Որևէմեկը թող չմտածի, որ եթեմեր դեմ

պատերազմ սկսեցին, փլավն առնելու ենք և բաժանելու բոլորին:

Ո ՛չ, մեզ պարտադրված պատերազմի դեպքում մենք պարտա

դրելու ենքխաղաղություն: Եվմերպատերազմի նպատակըպա

տերազմըչիլինելու,մերպատերազմինպատակըխաղաղությունն

էլինելու,ևդամերպատերազմըչիլինելու,մենքչենքպատրաստ

վում որևէմեկի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու, բայց եթե

որևէմեկըմեր դեմ ռազմական գործողություն սկսի, մենք դրան

պարտադրելուենքխաղաղություն»16։

Պար տա դր ված պա տե րազ մի կամ խա ղա ղու թյան հաս տատ ման 

հա մար պա տե րազ մից հրա ժար վե լու ա նե լա նե լի ու թյան այս մտայ-

նու թյունն է, ա հա, որ տա րի ներ շա րու նակ գե րա կա տեղ է զբա ղեց-

րել հայաս տա նյան քա ղա քա կան խմո րում ե րում ՝ սնե լով նաև, այս-

պես կոչ ված, ար դա րաց ված պա տե րազ մի մա սին հա սա րա կա կան 

ըն կա լում ե րը։ Մի նչ դեռ հան րային-քա ղա քա կան քն նար կում ե րից և 

խմո րում ե րից սպր դել են մի շա րք կար ևոր հար ցե ր. ո՞րն է ի վեր ջո 

16. primeminister.am. (2019, ապ րի լ 8). Մեզպարտադրվածպատերազմիդեպքումմենք
պարտադրելուենքխաղաղություն. վե րց վել է՝ https://bit.ly/3mZ2H5e
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ղա րա բա ղյան կո նֆ լիկ տի է ու թյու նը, ի՞նչ հար ցե րի շուրջ են խմոր վել 

բա նակ ցու թյուն նե րը և ին չո , ո՞րն է պար տա դր ված պա տե րազ մի և 

հար կա դր ված խա ղա ղու թյան գի նը, և ի վեր ջո ով քե ՞ր են վճա րե լու 

այդ գի նը։ Այս և այլ կար ևոր հար ցե րի շուրջ կցկ տուր հրա պա րա-

կում ե րը սկ սե ցին պա տե րազ մից հե տո մի այն17  ՝ ու շա ցած զրույց ներ, 

ո րո նք կր կին ել նում է ին պար տա դր ված պա տե րազ մի ա նե լա նե լի ու-

թյունն ար դա րաց նե լու քա ղա քա կան գծի ց։ 

Ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում ապ րող նե րի կող մից խա ղա-

ղու թյան արժ ևո րու մը նախ և ա ռաջ գի տա կց ված ապ րու մակ ցում էր 

Ղա րա բա ղում և սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի բնակիչների կյան քի 

հան դե պ։ 

Հայ և ադր բե ջան ցի ե րի տա սա րդ նե րը մի մյա նց հետ ու ղիղ շփում 

չեն ու նե ցե լ։ Սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում ըն դա մե նը մի քա նի 

հարյուր մե տր հե ռա վո րու թյան վրա ապ րող մար դիկ ի րար չէ ին ճա-

նա չում, բայց մի մյա նց մա սին շատ բան « գի տե ին»։ Նրան ցից ո մա նք 

նոր գի տե լիք է ին փնտ րում։ Իսկ հա մե մա տա բար տա րեց նե րը և միջին 

տա րի քի մար դիկ ապ րել , շփ վել և ըն կե րու թյուն են ա րել ադրբե ջան-

ցի նե րի հե տ։ Կային հի շո ղու թյուն ներ այն մա սին, որ կո ղք կող քի 

ապրող հար ևան նե րն ի րար տուն են այ ցե լել , դժ վար ժա մա նակ օգնել 

ի րա ր18։ Մա րդ կա նց դա տո ղու թյուն նե րում թե՛ ի րե նց, թե՛ սահ մա նից 

այն կո ղմ ապ րող նե րի ա ռօ րյա կեն սա կեր պը նույնն Է։ Թեև ո մա նց 

հիշո  ղու թյուն նե րում դեռ մա ցել է ին ո րոշ հար ևան նե րի՝ « մա րդ կային 

դեմ քի» պատ կեր նե րի պա տա ռիկ ներ, սա կայն ձգձգ վող հա կա մար-

տու թյունն այդ պատ կե րն ա ղա վա ղել էր, խճ ճել , դա րձ րել կա ղա պա-

րային կեր պար. թշ նա մին « նե նգ է», «ար նա խում», իսկ հայերը՝ բա րի, 

հան դուր ժող և նե րո ղ19։

17. Փա շի նյան, Ն. (2021, հուն վա րի 4). 44օրյապատերազմիծագումը. primeminister.am.  
վե րց վել է՝ https://bit.ly/3ak7OrA

18.  Խա չատ րյան, Շ. Նրանք. սահմանիցայն կողմապրողները. socioscope.am. վե րց վել է՝ 
http://socioscope.am/archives/1451
19. Նույն տե ղում

Խոս քի մեջ կար միր թե լով ան ցնում էր « վե րջ նա կան պա տե րա զմ» 

ձևա կեր պու մը, ո րին սպա սում է ին բո լո րը թե՛ սահ մա նա մե րձ, թե՛ ոչ 

սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում. վե րջ նա կան պա տե րա զմ էր, որ 

պե տք է հար ցը լու ծեր «այս կամ այն կո ղմ» տար բե րա կո վ։ 

Հայաս տա նի ու Ադր բե ջա նի լար ված հա րա բե րու թյուն նե րն ա ռաջ 

է ին բե րում անհանգստություն Ղարաբաղում ծառայողների համար. 

ա ռա վել խի զախ նե րը քն նա դա տում է ին Հայաս տա նից Ղա րա բաղ 

զին վոր նե րին ծա ռայու թյան ու ղար կե լը։ Ղա րա բա ղում ծա ռայու-

թյունը դի տար կե լով իբրև կեն սա կան վտա նգ՝ եր բե մ ըն դու նե լի էր 

հա մար վում, օ րի նակ, Տա վու շում սահ ման նե րի պա շտ պա նու թյու նը 

ռուս խա ղա ղա պահ նե րով հա մալ րե լու հնա րա վոր մո տե ցու մը։ Որ քան 

էլ խա ղա ղու թյու նը ցան կա լի և սպա սե լի էր, ա նե րկ բա խա ղա ղու թյան 

ան հնա րի նու թյու նը մա րդ կա նց մտա հո գու թյուն նե րի ա ռա նց քում 

էր։ Ար տա քի ն՝ սահ մա նի խա ղա ղու թյու նը կապ վում էր ներ քի ն՝ հան -

րա յին հա մե րաշ խու թյան և խա ղա ղու թյան հետ, իսկ բա նա կը դիտ-

վում հե նց այդ ներ քին հա մե րաշ խու թյան և խա ղա ղու թյան ծի րում։ 

«Ո ՛չ պատերա զմ, ո՛չ խա ղա ղու թյուն» դրու թյան հաղ թա հա րու մը 

նախ և ա ռաջ տն տե սա կան ա ռա ջըն թա ցի, նե րդ րում ե րի ա ճի, սահ-

մա նա մե րձ հա մայնք նե րի զար գաց ման, հար ևան նե րի հետ « հան-

գիստ ապ րե լու» հնա րա վո րու թյուն էր։ 
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Ինչպե ՞ սէ
տարբերվում
սահմանամերձ
համայնքիկյանքը
ոչսահմանամերձ
համայնքիկյանքից

Հիմ ականում տարբերությունը պատերազմ երը, կրակոց

ներն են... Խաղաղ է այստեղ, սահմանամերձների նման չի,

այնտեղ կրակոցներ են շատ լինում, հաճախպատերազմ եր

են լինում, դրա համարայստեղ՝մերգյուղում, շատ լավ էայդ

առումով։Ուշի,1418տ.աղջիկ

Օրինակ՝ծնողներնամենօրիրենցերեխաներինուղարկումեն

դպրոցևչգիտեն,թեինչհարվածներիմիջովկանցնենիրենց

երեխաները։Ուշի,1418տ.տղա

Ապրելակերպնէլէտարբեր.այնտեղայդքանգործարան,բան

չկա,այստեղկան։Այնտեղմիկերպ«յոլաենգնում»,հիմ ակա

նումգյուղատնտեսությունէ։Իսկայստեղարդյունաբերություն

կաորոշչափով։ Հրազդան,3550տ.տղամարդ

Օրինակ,որթուրքերըհարձակվումենմերվրա,մեզոչմիբան

չիլինում,բայցիրենցգյուղերըքանդվումեն,մերմոտայդպիսի

բաներչենլինում։Ուշի,1418տ.աղջիկ

Սահմանամերձը դժվար է, ճանապարհները հարմար չեն,

կտրվածենքաղաքից։Հրազդան,1935տ.տղամարդ

Սահմանամերձ տարածքներում մարդիկ ի՞նչ պետք է անեն,

գյուղատնտեսությամբպետքէզբաղվեն,բայցորминaնպայ

թումէ, լսումես,վատեսզգում։Ճիշտէ,քոհետչիպատահել ,

բայցմիևնույննէ,վատեսզգում։Հրազդան,1935տ.տղամարդ

Այստեղմենքխաղաղենք,կրակոցներիմասինհեռուստացույ

ցիցենքլսել ,իսկմերլսածամենաուժեղձայներըմերհրավա

ռություններիձայներնենեղել։Իսկայնտեղայդկրակոցների

ձայնըամենօրենլսում,մշտապեսվախիմեջենապրում,տնից

դուրս գալ չեն կարողանում, որովհետև այդ դեպքում իրենց

կյանքըմիհատթելիցէկախված։Ուշի,1935տ.կին

Այստեղ ազատ ենք,մենք ինչի չե՞նք հասկանում, որ նրանք

ամբողջօրըվախիմեջեն,որհեսակրակեն,միբանկլինի։Այս

տեղմենքազատենք,հանգիստենք,այստեղմեզխանգարող

չկա։Հրազդան,5075տ.կին

Սահմանամերձլինի,Երևանումապրողլինի,միևնույննէ,իրենք

չգիտեն,թեվաղըինչկլինի։Հրազդան,1935տ.տղամարդ
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Ի՞ նչէ
խաղաղությունը

 

Եթե բոլորը ինձ նման մտածեին,բոլոր զենքերը կթաղեին հողի 

տակ և կնստեին իրենց համար, հանգիստ կապրեին։Եսուղղա

կի,այսպեսասած,ատումեմայդպատերազմըևչեմէլուզում

հետաքրքրվեմ, ուղղակի իմանում եմ զուտ իմանալու համար։ 

Արենի, 1418տ.տղա

Խաղաղությունն այն ժամանակ կլիներ, երբ առաջվա նման

բարեկամական հարաբերություններով ապրեն, հարևան ժո

ղովուրդներեն,չէ՞։Ինձթվումէ՝այլևսնմանբանչի լինի,ինձ

թվումէ՝հայնութուրքըերբեքէլլավչենլինի։Որովհետևայս

քանարյունէթափվել ,այդքանիցհետոայլևսչիլինի։Թշնամու

հետ չենք կարող բարեկամություն անել։Արշալույս, 3550 տ.

տղամարդ

Որ կրակոցներ չլինեն, մեր զինվորները հանգիստ ծառայեն,

վերադառնան իրենց ընտանիք։ Ես էլ եմ եղբայրներ ունեցել ,

ովքերծառայել են, հիմաէլ երկու եղբայրսբանակումեն, ծա

ռայումեն։Եսկուզեմ,որիրենքէլանփորձանքվերադառնան։

Խաղաղությունըհենցդաէ,որմենքապրենքմերհողերիվրա,

մերընտանիքիկողքին։Ուշի,1418տ.աղջիկ

Մենքմինչևչհզորանանքթե՛ռազմապես,թե՛տնտեսապես,որ

Ադրբեջանըհույսըկտրի,որայսհողերըկարողէհետստանալ,

[խաղաղությունչի լինի]։Մենքպետքէհզորանանք,մենքմեր

հաղթանակը պետք է պաշտպանենք, մեր հողը պաշտպա

նենք։Արշալույս,5075տ.տղամարդ

Խաղաղությունն այն է, որ բանակը վերանա։ Հայաստանում

դժվար [բանակը վերանա], բայց ուրիշ երկրներում հնարա

վորէ։Հայաստանըշրջապատվածէմուսուլմանականերկրնե

րով, դժվար այնքան զարգանա, որ բանակը վերանա։ Ուշի, 

1418տ.տղա

Այն ժամանակմենքայդ մասին չէինք էլ մտածում, քանի որ

գտեինք,որմիշտխաղաղէլինելու։Մենքչե՞նքգնացելԲաքու,

գնացելենք,ո՞վէրմեզբանասում,կամԹուրքիաչե՞նքգնացել։

Հիմա վախենալով են գնում։ Այն ժամանակխաղաղ էր, կամ

նրանքայստեղ՝մերՀանքավանում, չէի՞նապրում։Այդպես էլ

պետքէլինի,ոչթեայսպես,որվախենասկամնույնիսկուրիշ

տեղ մի հատմորուքով մարդտեսնես, մտածես, որ հանկարծ

թուրքչլինի։Դաէրխաղաղությունը,ոչթեհիմա,որանընդհատ

սպասես,թեհեռուստացույցովչասեն,որմեկիվրակրակելեն։

Երիտասարդիկորուստըբոլորիհամարցավէ։Ամենակարևորը

դաէ։Հրազդան,5075տ.կին

Խաղաղություննայն է, որ դու կարողանաս գլուխդ հանգիստ

դնեսբարձին,քնեսգիշերը,ոչթեամենվայրկյանսպասես,որ

հեսամիբանկլինի։ Հրազդան,1418տ.աղջիկ

[Խաղաղությունը], որ մարդիկ խաղաղ ապրեն, հանգիստ, որ

վախվխելովսարսափիմեջչապրեն,տնիցդուրսգալիսհան

գիստդուրսգան,չնայենկողքերը,որովհետևիրոքվտանգա

վորէ,երեխաներինէլորդուրսեսհանում,մեզմոտիրոքշատ

մոտիկէ[սահմանը]։Երասխ,1934տ.կին
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Խաղաղությունն այն է, որ երեխայիդ ուրախ ճանապարհես

բանակ՝վստահլինելով,որերկուտարիհետոգալուէ,չմտածես,

որսահմանիցկարողէկրակենևայլն։Խաղաղություննամենա

առաջինըդաէ։Արմաշ,3550տ.կին

Որազգերըհամերաշխապրեն։ Իրենցհամարառանձինապ

րենառանցկռվի։Օրինակ՝հայերըապրենիրենցհայրենիքում,

իսկթուրքերը՝իրենցհայրենիքում։Ուշի,1418տ.աղջիկ

 

Ի՞ նչէ
պատերազմը

Նշանակումէ՝ «միաչքդփակ,մեկըմիշտբացպետքէ լինի»,

անընդհատ պատրաստ պետք է լինես, ցանկացած պահի։

Ապրիլինո՞վկսպասեր,որհարձակումկլինի։Նույննէլհիմաէ,

ամենվայրկյանսպասումես,որհարձակումկլինի։Արշալույս,

5075տ.տղամարդ

Ապրիլյանին տեսանք՝ ինչ կատարվեց. Առաջինը՝ խաղաղ

բնակչության մեջ մտնելը։ Դա ամենաանտանելի բանն է,

որկարողէպատերազմում լինել։Քանիորդեռևսնմանբան

չենք տեսնում, այս պահին չեմ կարծում, որ պատերազմ է։  

Ուշի,1935տ.կին

Որերկուազգերիրարհետկռիվենանումհայրենիքիհամար,

որտեսնեն՝ո՛րազգըկգրավիհայրենիքը,ուայդպեսմարդկանց

կործանումենհայրենիքիհամար։Ուշի,1418տ.աղջիկ

Երբ ժողովրդի մեջ խառը վիճակ է տիրում... Ամեն ինչ

խառնվում է, բոլորի կյանքն է խառնվում. առևտուր լինի,

դպրոց գնալ լինի կամ այլ բան, ամեն ինչի վրա ազդում է։  

Հրազդան,1935տ.տղամարդ

Պատերազմըշատվատբանէ,բայցլինելուդեպքումպարտա

դիրպետքէմասնակցես։Քառօրյապատերազմըորեղելէ,մեր
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մոտից էլ են գնացել . մի գյուղ վերևՔյարամՍլոյանն էրապ

րում։ Դամեզ ոգեշնչում է, որմենք էլ պետք է մասնակցենք,

որովհետև այդ մարդը իր կյանքի գնով մեզ պաշտպանեց։ 

Ուշի,1418տ.տղա

Իրարչհասկանալը,չհամաձայնելըկամինչորտարածքների

համարմեկըպնդում է՝ սա իմ է, մյուսը պնդում է՝ չէ՛, իմ է։  

Երասխ,1934տ.կին

Պատրա՞ ստեն
ադրբեջանցիները
խաղաղության

 Հաստատ իրենք էլ են ձգտում խաղաղության։ Իրենք էլ կու
զենան, որ հանգիստապրենք։Մի կյանք ենքապրում ՝ միջին
տվյալներով 6065տարի,ավել չկա, ու չգիտես,թեվաղըինչ
կլինի։Կարելիէայդտարիներնուղղակիվայելել ,ոչթեկռվել։
Արենի,1835տ.կին

Սովետական Հայաստանում նույնիսկ իրար կողքի այստեղ
ապրելենհայերնուադրբեջանցիները։Չեմկարծում,որխան
գարելենիրար,ուղղակիհիմա. . . . Օրինակդրսումհնարավորէ
հայերնուադրբեջանցիներըընկերությունանեն,գործունենան
իրարհետուչքաղաքականացնեն։Ուղղակիիրենցժողովրդին
այդպես են դաստիարակել , որ հայը իրենց թշնամին է, հայ 
սպանելը հերոսություն է, բայցմենք չենք անում նման բան։
Երասխ, 19-34 տղամարդ

Չեմկարողպատասխանել։Կախվածնրանից,թեայդհամա
ձայնագրիցհետոիրենքիրենցինչպեսկդրսևորեն։Թեկուզես
կարողէուզեմ[խաղաղապրել],բայցիրենքչուզեն։Իրենցիցէլ

էդագալիս,մեզանիցէլ։Արշալույս, 14-18 տղա   

Դրա[խաղաղության]համարպետքէերկուկողմերիհամաձայ
նությունը։Իրենքիրենցպայմաններըպետքէանեն։Մենքմեր

հերթինինչկախվածէանումենք։Արմաշ, 14-18 տղա
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Հնարավո՞ րէ
շփվել
ադրբեջանցիների
հետ

Մարդիկապրումենկողքկողքի՝հարևանությամբ,իրենքէլեն

տուժում,մենքէլենքտուժումայսվիճակից։Իրենքէլչէինցան

կանա,որայսպեսլիներ,մենքէլ։Արշալույս,3550տ.կին

Հասարակժողովրդիմեջչեմկարծում,որայդքանխնդիրկլինի։

Կոնկրետեսմտածումեմ,որո՛չադրբեջանցիների,ո՛չթուրքերի

հետոչմիխնդիրչունեմ։Շատերըիմհետհամաձայնչենլինի,

բայցեսմտածումեմ,որայսօրվաթուրքըկամադրբեջանցին

մեղավոր չի անցածի համար։ Իսկ կառավարությունները...

Չարդարացնեմ մեր կառավարությանը, բայց կարծում եմ ՝

Ադրբեջանիկառավարությանկողմիցավելիշատենոտնձգու

թյունները։Ուշի,1934տ.կին

Այսօր մենք երեխաներին պահում, մեծացնում ենք, ուղար

կում ենք այնտեղ, չգիտենք՝ հետ են գալու, թե ոչ։ Դա է

Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները։ Չգիտես՝

երեխայիդ բանակ ես ուղարկում, թե ուր ես ուղարկում։ Ով էլ

վերադառնում է, 34տարիպետք է, որխելքները գան գլուխ

ները:Ուշի,3550տ.կին

Բոլորն էլ անմեղ են, գլխավորներն են էլի [մեղավոր]... Ինձ

պատմել են այդպիսի դեպք, որ պատերազմի ժամանակ

եղելենթուրքեր,որմարդկանցօգնելեն,իրենցմարդկությունը

չենկորցրել։Հրազդան,1418տ.տղա

Այո՛,նախկինումո՞նցէեղել։Նախկինումայստեղմիրգվաճա

ռողները, օրինակ, ադրբեջանցիներ էին։ Ես այն ժամանակ

քանի անգամ եմ գնացել , այնտեղից էժան մթերք եմ բերել

փակելուհամար։Հրազդան,5074տ.տղամարդ
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Ինչպե՞ սպիտի
լուծվիՂարաբաղի
հարցը

Մեկնումեկըպետքէհամաձայնությանգա,որավարտվի։Այո՛,

պետքէզիջում երլինեն։Եթեիրենքիրենցըասեն,մենք՝մերը,

անընդհատայսպեսէլինելու։Արշալույս,3550տ.կին

Պետքէհամաձայնությանգան,այսինքն՝ոչթեոչնչանան,այլ

հասկանան,որայդհողերըմերնեն,լռեն,որչլինիայդկռիվը։

Մերոնք էլ սխալ կանեն, եթե տան այդ հողերը։ Այդ հողերի

համարանմեղարյունէթափվել ,ո՞նցտան։Ուշի,3550տ.կին

Այս հարցի լուծում այն է, որ մեկը զիջի, կամ երկու կողմ

էլ այնպես անեն, որ Ղարաբաղում երկու ժողովուրդներն էլ

ապրեն,դրահետկարողէհամաձայնվեն։Եսայդպեսեմկար

ծում։ Սովետի ժամանակ ո՞նց է եղել . Ղարաբաղում և՛ հայեր

ենապրել ,և՛ադրբեջանցիներենապրել։Հրազդան,1935տ.

տղամարդ

Երբ իրենք կործանվեն։ Իրենց չարությանպատճառով կկոր

ծանվեն, կմահանան, ովքեր էլ բարի են, կհաղթեն, առողջ

կման։Ուշի,1418տ.աղջիկ

[Հարցըկլուծվի], երբգադրանց [Ադրբեջանի]վերջը...Ադրբե

ջանը անցնի հողի տակ, մեր ժողովուրդը կպրծնի դրանցից,

ամբողջաշխարհըկպրծնի։Ուշի,3550տ.կին

Վերջնականպատերազմով։ Վերջնական, այսինքն՝ կա՛մ այս

կողմ,կա՛մայնկողմ։Ուշի,1418տ.տղա

Եթե իշխանություններն այն ժամանակ ցանկանային, պայ

մանագիր կկապեին,այս վիճակը չէր լինի։ Պետք է խաղաղու

թյուն լինի, որ գումարը դնեն, տնտեսություն զարգացնեն,իսկ 

այսպես ամբողջ գումարը գնում է ռազմական տեխնիկայի,բա

նակի վրա։Խաչիկ, 3650տ.տղամարդ 

ԱդրբեջանականկողմըպետքէհամաձայնվիԱրցախիբնա

կիչների կամքի հետ և անկախությունը ճանաչի։ Երևի թե

միակլուծումըդաէ։Հրազդան,1935տ.կին

Փոխզիջում երիգնալերկկողմանի։Այո՛,որայդհարցըլուծվի։

Հարաբերություններ էլ որ են, դու տեսնո մ ես, չկա հարա

բերություն, ինչքանժամանակէ՝ չկա։ ...Ոչ լրիվ [հողերըտալ],

իհարկե,բայցմիմասըկարելիէ։Ճիշտէ,կռվողներըկդժվա

րանան այդ հարցում, բայց ուրիշ լուծում չկա։ Հրազդան, 

5075տ.տղամարդ
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23.Իրավունքները,դրանցպաշտպանության
ևզիջմանսահմանը

 

Ի րա վուն քի մա սին հար ցե րը մեծ մա սա մբ հան գում է ին լռու թյան 

գրե թե բո լոր քա ղաք նե րում և գյու ղե րում։ Ի րա վուն քի շուրջ մտո րում-

նե րը սկս վում է ին դրա մա սին հար ցե րի ձևա կեր պում ե րից, պա տաս-

խան նե րի բա ցա կայու թյու նը և « ճի շտ» պա տաս խա նի փնտր տու քը 

հա ճախ ան հա նգս տու թյուն է ին բե րում։ Ի րա վուն քի սահ ման ման 

մարդ կա նց պատ կե րա ցում ե րը, ի րա վուն քի սահ ման նե րի հաս տատ-

ման, ի րա վունք նե րը (չ) զի ջե լու հար ցե րում նրա նց դիր քո րո շում ե րը 

տա տան վում է ին ի րա վուն քի գա ղա փա րի մաս նա վոր-կեն ցա ղային 

ըն կա լու մից մի նչև դրա ի րա վա պա շտ պա նա կան պատ կե րա ցում-

նե րը, տե ղը «չ զի ջե լու» հետ ևո ղա կա նու թյու նից մի նչև կա մա վոր զիջ-

ման և ան ձնա զո հու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը։ 

Այս տե սան կյու նից ի րա վուն քի ըն կա լում ե րը Հայաս տա նում 

շատ չէ ին տար բեր վում Ղա րա բա ղում ի րա վուն քի ըմբռ նում ե րից: 

Այս պես, պա տա նի նե րի հա մար ի րա վուն քը դրս ևոր վում էր դպ րո-

ցում հա սա կա կից նե րի կամ ու սու ցիչ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն-

ների կար գա վոր ման հար ցո վ ՝ պար բե րա բար առնչ վե լով դպ րո ցում 

ի րենց ի րա վունք նե րը պա շտ պա նե լու ան հրա ժեշ տու թյա նը, բախ-

վե լով սե փա կան կար ծի քը ար տա հայ տե լու սահ մա նա փա կում ե-

րի՝ կապ   ված « լավ» ու « վատ» սո վո րող նե րի տա րան ջատ ման և պի-

տա կա վոր   ման (բուլինգի) խն դիր նե րի, ինչ պես նաև տա րի քային 

տար բե րու թյան հիմքով խտ րա կա նու թյան հե տ։ Կր թա կան ո լոր-

տում առկա խն դիր ները բա րձ րա ձայն վում է ի ն՝ ձևա կե րպ վե լով իբրև 

կրթա կան ի րա վունքի լի ար ժեք պա շտ պա նու թյան հա րց, ա վե լի ն՝ 

որ պես հետաքրքիր և բո վան դա կային դա սապ րո ցե սի պա հա նջ։ 

Երբե մ ի րա վունքն ըն կալ վում էր և մեկ նա բան վում որ պես սե փա կան 

ցան կու թյուն նե րը և մղում ե րը ի րա գոր ծե լու և ինք նար տա հայտ վե-

լու ի րա վա սու թյուն, մրցակ ցային պայ ման նե րում սե փա կան « տե ղը 

չզիջե լու», հետ ևո ղա կա նո րեն ա ռաջ գնա լու պա հան ջի լե գի տի մու-

թյուն։ Ի րա վուն քը բաց վում էր նաև պա տաս խա նատ վու թյան հար ցի 

հետ փոխ կապ վա ծու թյան հա մա տե քս տում. հա մայն քային կյան քում 

մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու և հա մայն քային խն դիր նե րը հա մա տեղ 

լու ծե լու ի րա վուն քը ևս քն նա րկ վում էր իբրև յու րա քան չյու րի խն դիր-

նե րը բարձ րա ձայ նե լու հնա րա վո րու թյուն20։ Ի րա վուն քի, պա տաս-

խա նա տվու թյան և պար տա կա նու թյան փոխ կապ վա ծու թյուն նե րի 

հա կա սա կան ըն կա լում ե րը պա տա նի տղա նե րի ձևա կեր պում ե րում 

հան գում էր « հայ րե նի քը պար տա դիր պա շտ պա նե լու» ի րա վուն քի 

կարևոր մա նը։ Մե ծա հա սակ նե րի պա րա գայում ի րա վուն քի հար ցը 

կրկին հան գում էր սո ցի ալ-տն տե սա կան, նե րըն տա նե կան իշ խա նա-

կան կա ռուց  վածքի, հան րային-քա ղա քա կան հար ցե րի ն։ 

Ե թե սո ցի ալ-տն տե սա կան և հան րային-քա ղա քա կան ի րա վունք-

նե րը քն նա րկ վում է ին ինչ պես տղա մա րդ կա նց, այն պես էլ կա նա նց 

կող մից, ա պա նե րըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րում ան հա վա-

սա րու թյան հար ցը և դրա նից բխող խն դիր նե րը դրանք փոր ձա ռող 

կանա նց մտա հո գու թյուն նե րի տի րույ թում է ի ն։ Կա նա նց հա մար ըն-

տա  նի քը և հա րա զա տա կան ցան ցը ինչ պես սե փա կան ի րա վունք-

ների պա շտ պա նու թյան ակն կալ վող օ ղակ նե րն են, այն պես էլ դրանք 

ոտնա հա րող հա րա բե րու թյուն նե րը։ Թե՛ ե րի տա սա րդ, թե՛ տա րեց 

կանայք կար ևո րում են ըն տա նի քում ի րե նց ձայ նը լսե լի դարձ նե լու 

ի րա վուն քը՝ բա ցա հայ տե լով դրա պա կա սը։ Հատ կա պես ե րի տա-

սարդ կա նա նց « ձայ նա զր կու թյու նը» եր ևան էր գա լիս ի րե նց ե րե-

խա նե րի ա ռօ րյայի և կեն սա կան հար ցե րի առն չու թյա մբ ո րո շում եր 

կայաց նե լու սահ մա նա փա կու թյուն նե րով, ինք նա վա րու թյան պա կա-

սո վ։ Իսկ տա րեց կա նայք վե րապ րում է ին եր բեմ ի ո րո շում կայաց-

նողի ի րա վուն քի կո րուս տը 21։ 

Ար ժա նա պա տիվ աշ խա տա նք ու նե նա լու ի րա վուն քը հատ կա պես 

սահ մա նին ապ րողների պատ կե րա ցում ե րում հիմ ա րար ի րա վունք-

նե րից էր։ Ընդ հան րաց վե լով աշ խա տան քի ի րա վուն քը տղա մա րդ-

20. Խա լա թյան, Մ. Իրավունքիսահման(ում)ներըսահմանինմոտ. socioscope.am. վե րց վել է՝ 
http://socioscope.am/archives/1673
21. Նույն տե ղում
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կա նց հա մար վե րա ճում էր «ապ րե լու ի րա վուն քի»։ Կա նանց հա մար 

աշ խա տան քի ի րա վուն քը ոչ մի այն սո ցի ալ-տն տե սա կան ո լոր տին 

առնչ վող հա րց էր, այլև է ա կան նշա նա կու թյուն ու ներ մաս նա վոր 

ա զա տու թյան ձե ռք բեր ման ա ռու մո վ ՝ որ պես սե փա կան կա րիք նե րը 

ա զա տո րեն հո գա լու, տնից դուրս գա լու՝ « տե ղա շա րժ վե լու» ի րա վա-

սու թյան հնա ր։ Սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րը, աշ խա-

տան քի և տն տե սա կան են թա կա ռուց վա ծք նե րի հար ցում գլ խա վոր 

դե րա կա տա րում վե րագ րե լով պե տու թյա նը, ակն կա լում է ին լայ նա-

ծա վալ մի ջոց նե րի նե րդ րում այս հա մայնք նե րում ՝ իբրև սահ մա նա-

մերձ հա մայնք նե րի բնա կիչ նե րի սո ցի ալ-տն տե սա կան ի րա վունք -

ները ի րա գոր ծող մար մի ն22։

 Հայաս տա նյան սահ մա նա մե րձ և ոչ սահ մա նա մե րձ հա մայնք -

ների բնա կիչ նե րի հա մար ի րա վուն քի հա րցն ա ռա վել շատ, քան 

Ղարա բա ղում լց ված էր քա ղա քա կան բո վան դա կու թյա մբ։ Հատ կա-

պես մի ջին և ա վագ սե րն դի կա նայք և տղա մար դիկ վեր լու ծում է ին 

իբրև քա ղա քա ցու ի րե նց այն պի սի ի րա վունք նե րի շր ջա նակ ներ, 

ինչ պի սիք է ին ա զատ ընտ րե լու ի րա վուն քը, ընտ րե լուց հե տո պաշ-

տո նյա նե րի քա ղա քա կան գոր ծու նե ու թյա նը հետ ևե լու և նրա նց 

նկատ մամբ պա հա նջ ներ ներ կայաց նե լու ի րա վուն քը։ Նրանք կա րո-

ղա նում են ար տա հայ տել սե փա կան քա ղա քա կան պա հան ջը և նոր 

պա հանջ ներ ձևա վո րե լ . այս կա րո ղու թյու նը խա րսխ ված է իբրև քա-

ղա քա ցու ի րենց կար ևո րու թյան գի տա կց ման վրա։ Այս տե սան կյու-

նից կարևոր է դառ նում նաև ա զատ խոս քի ի րա վուն քը՝ ո րոշ դեպ քե-

րում, սա կայն, դառ նա լով շփո թի և մտա հո գու թյան ա ռար կա։ Ա ռաջ 

է գալիս ա զատ խոս քի և դրա նով շր ջա պա տին վնա սե լու մտա վա-

խու թյու նը՝ բնո րո շելով հատ կա պես տղա մա րդ կա նց ա զատ խոս քի 

այ ս օրի նակ ըմբռ նու մը։ Խոսքի ա զա տու թյու նը նրա նց կող մից ըն կալ-

վում է իբրև ա ռի թից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյուն՝ առ կա հե ղի նա կու-

թյուն  ները և իշ խա նա կան հան գույց նե րը սա սա նե լու, մա րդ կա նց «ար-

ժա նա պատ վու թյան և պատ վի ի րա վուն քը» ոտ նա հա րե լու վտա նգ23: 

22. Նույն տե ղում
23. Նույն տե ղում

Խոս քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը քն նա րկ վում էր հատ կա պես հե ղա-

փո խու թյան հա մա տե քս տում  ՝որ պես քա ղա քա ցի նե րի քա ղա քա կան 

պա հան ջա տի րու թյան մե խա նի զմ։

 Թեև ան դրա դար ձա նք սահ մա նա մե րձ ու ոչ սահ մա նա մե րձ հա-

մայնք նե րում պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան փոր ձա ռու թյուն նե րի և 

ըմբռ նում ե րի, ինչ պես նաև սո ցի ալ-տն տե սա կան և քա ղա քա կան 

մտա հո գու թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րին, կար ևոր է ընդ գծել , որ 

խաղաղությանիրավունքը կար ևոր է բո լո րի հա մա ր՝ ան կախ սահ-

մա նից ու նե ցած հե ռա վո րու թյա ն։ Պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն-

նե րի վտան գը և կյան քի հան դեպ սպառ նա լիք ը հա սուն տա րի քի 

սահմա նա մե րձ բնա կիչ նե րի մտ քում ա նը նդ հատ առ կա, մի ա ժա-

մա նակ առ կախ ված մի դրու թյուն են, կյան քի դր վա ծք։ Կյան քի ի րա-

վունքը ա ռանձ  նա հա տուկ ձևա կեր պում և հա մա տե քստ ու նի նաև 

Հայաս տա նի սահ մա նա մե րձ բնա կա վայ րում։ Մի ա ժա մա նակ «ապ-

րե լու ի րա վուն քը» մր ցակ ցում է հայ  րե նի քում ապ րե լու ցան կու թյան 

հե տ։ Ար տա գաղ թը նշա նա կում է հրա ժա րում, բայց մի ա ժա մա նակ 

պա շտ պան ված ապ րե լու ի րա վունքի ի րա գոր ծում։ Պա շտ պան ված 

ի րա վունք նե րով ապ րե լու ի րա վուն քի զի ջու մը, թվում է, ըն դու նե լի չէ, 

սա կայն «ապ րե լու ի րա վուն քը» զի ջե լի է ու րի շի, հատ կա պես հա րա-

զատ նե րի կյան քի ի րա վուն քի ն։ Անձ նա զո հա կան կեց ված քով ապ-

րելու այս դիր քո րո շու մը չքն նա րկ վող ճշ մար տու թյան պես ոչ մի շտ 

է հն չում, սա կայն հա ճախ են թա դր վում է սահ մա նին ապ րող նե րի խո-

սակ ցու թյուն նե րում24։

 Թեև ար ժեք հռ չակ վող ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րում ու սահ-

մա նա փա կում ե րը քն նա դա տե լի են, սե փա կան ի րա վունք նե րը և 

ա զա տու թյուն նե րը պա շտ պա նե լու պատ րաս տա կա մու թյու նը՝ ձևա -

կերպված գի տակ ցում, սա կայն դրան ցից կա մա վոր հրա ժա րու մը 

ոչ մի այն պատ րաս տա կա մու թյուն է, այլև սո վո րա կան պրակ տի կա։ 

Սե փա կան ի րա վուն քի զի ջու մը ի հայտ է գա լիս դի մա ցի նի ն՝ ա ռա -

վել բա րձր իշ խա նու թյուն ու նե ցո ղին չվ նա սե լու, նաև վա տու թյուն 

չանելու բա րոյա կան սկզ բուն քի ար դա րաց մա մբ։ Չի քն նա րկ վում 

24. Նույն տե ղում
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նաև ընտանի քում ա վագ ան դամ ե րին ար տոն ված ա վե լի մեծ ի րա-

վունք նե րի հարցը՝ դրանք ըն կա լե լով որ պես կյան քի սո ցի ալ-բա րոյա-

կան դր վա ծք: Այս տե սան կյու նից սե փա կան ի րա վունք նե րի ոտ նա հա-

րումը պա կաս չա փով է կար ևոր վում։ Մի ա ժա մա նակ ի րա վունք ների 

զիջումը մեկ նա բան վում է իբրև թու լու թյուն, նույ նի սկ մտե րիմ ե րի 

կողմից շա հա գո րծ ման հնա րա վոր ա ռի թ։ 

Ի րա վուն քը, դրա պա շտ պա նու թյու նը և դրա կա մա վոր զիջ ման 

մա սին խո սակ ցու թյու նը հիմ ա կա նում մում են մաս նա վոր կյան քի 

սահ ման նե րում և չեն վե րա բե րում հա մայն քային կամ հան րային-

քաղա քա կան կյան քի ն։ Ինք նին նման մաս նա վո րեց ված ըմբռ նում-

նե րը և այս ըմբռ նում ե րի շեր տե րը նա խան շում են իշ խա նա կան 

կա ռույց նե րի նկատ մա մբ մար տահ րա վեր ներ նե տե լու պատ րաս տա-

կա մու թյան ցա ծր աս տի ճա նը, դրանք ա վե լի շատ շր ջան ցե լու, քան 

հաղ թա հա րե լու մի տու մը 25։ 

25. Նույն տե ղում

Ստեփանակերտի օդանավակայան, 2019
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Որո՞ նքենմարդու
ամենակարևոր
իրավունքները

 

Իրավունքը մարդ իրմեջ պետք է պարտադիր սերմանի, որ

պարտադիրպետք է մասնակցի [պատերազմին] ևպահի իր

պապենական հողը, որպեսզի դարավոր պատմությունը չվե

րանա,ոչթեփախնիայստեղից,որփրկվի։Ուշի,1418տ.տղա

Մարդուն չխաբեն, չշահագործեն, մարդու աշխատածը գնա

հատեն,դաէկարևորը։Ուշի,3550տ.կին

Ազատությունը, օրինակ՝ խոսքի ազատությունը։ Իրավունք

ներշատկան,բայցհամարյաբոլորնէլպետքէպաշտպան

վեն։ Հիմ ականըազատությունն է։Մինչև հեղափոխությունը

որայսազատությունըչիեղել ,մարդիկասումեն,որնույնիսկ

եթեփոփոխությունէլչլինի(չնայածկա,եսգիտեմ),միայնայն,

որկարողանումեմսրամասին,նրամասինազատխոսեմ,դա

բավականէ։Հրազդան,1935տ.տղամարդ

Ոչ ոք չպետք է կողքից (ծնողներին չի վերաբերում) ասի՝ դու

այստեղմի՛գնա,այսբանըմի՛արա։Դանշանակումէ,որքո

իրավունքներըոտնահարումեն,ոչոքիրավունքչունիդաանի։

Արենի,1418տ.աղջիկ

Ինձ համարիրավունքը, որթույլատրվի, որամենինչինմաս

նակցես. որոշում եր կայացնես, իրավունք լինի, արհամարհ

վածչլինեսորպեստարիքնառած։Արենի,5075տ.կին

Որիրխոսքըանցնում է,տեղ էհասնում։Մարդիկաշխատա

վարձստանան,տանըչնստեն,առողջլինեն,ամենակարևորը

առողջություն լինի, որ բոլորը ընտանիքումաշխատեն, հույսը

չդնենմեկիվրա։Պայմաններըլավլինեն,խաղաղությունլինի։

Պարզէ,որբոլորսէլուզումենք՝խաղաղլինիմերՀայաստանը,

ավելորդբաներչլինեն։ Հրազդան,5075տ.կին

Ես որպես սիրած զբաղմունք երգում եմ,փոքր ժամանակվա

նից մեր մշակույթի տանը միջոցառում եր են կազմակերպ

վել ,միշտինձկանչելեն,մասնակցելեմ։Եսմիշտունեցելեմ

այդցանկությունը՝առաջինըայնտեղգնալու,մասնակցելու,ու

այնպեսչիեղել ,որեսասելեմ ՝միայնեսպետքէմասնակցեմ,

ուրիշըթող չգա, բայց համենայնդեպսես իմտեղը [իմ իրա

վունքը]չեմզիջելուրիշին։Խաչիկ,1418տ.աղջիկ

Օրինակ՝ ինձթվում է, ուրիշտեղայդխնդիրը կա,թեկուզ ուշ

ժամիդուրսգալու,հագնվելուևայլն։Այդխնդիրներըմեզմոտ

չկան։Եսկարողեմ,ունեմհնարավորություն,եսաշխատումեմ,

եսեմիմգումարըտնօրինումևկարողեմայդգումարովգնալ

Երևան,գալ։Ինձոչոքչիխոչընդոտում,որեսունենամայն,ինչ

ուզումեմ։ Արենի,1835տ.կին
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ՀԵՏԳՐՈւԹՅՈւՆ

Չ նայած ղա րա բա ղյան կո նֆ լիկ տը հան գու ցա լու ծե լու հե ղա փո-

խու թյան բե րած ակն կա լի քի ն՝ թե՛ ղա րա բա ղյան, թե՛ հայաս տա նյան 

հա սա րա կու թյուն նե րն ան հա ղո րդ մա ցին բա նակ ցային գոր ծըն թա-

ցին և դրա բո վան դա կու թյա նը։ Խոս տաց ված թա փան ցի կու թյունը 

և հաշ վե տու քա ղա քա կա նու թյու նը շատ ա րագ ըն կան քաղ տեխ նո-

լոգի ա կան և քա րոզ չա կան ջան քե րի ար դյուն քում հան րային-քա ղա-

քա կան օ րա կա րգ նետ ված « հող հա նձ նո ղի», « դա վա ճա նի» պի տակ-

նե րից շա րու նա կա բար պա շտ պան վե լու ա րա տա վոր թա կար դը՝ 

հետին պլան մղե լով հար ցի ի րա կան դրու թյան քն նար կու մը։ 

«...Բայցուզումեմասել ,հաստատեքիմասածը,որմենքպատ

րաստենքազգովիջախջախիչհակահարվածտալուԱդրբեջանի

ցանկացածսադրանքի:Բայցմենքնաևպատերազմ չենքուզում:

Մենքպատրաստենքիսկապեսխաղաղբանակցությունների,մենք

պատրաստենքհասնելուխաղաղկարգավորման,բայցնա,ովփոր

ձումէինձվրաորևէկասկածգցել ,էլիեմասում,նրանքչենհաս

կանում, որ Ղարաբաղի հարցի լուծողչլուծողը կառավարությունը

չէ:Ղարաբաղի հարցի լուծողըժողովուրդն է, և ես ուզում եմասել

հետևյալը.եթեբանակցայինգործընթացիարդյունքումկլինիկար

գավորման միտարբերակ, որին ինքս կհավատամ և կհամարեմ,

որդալավտարբերակէ,որևէմեկըչմտածի,թեեսձեզնիցթաքուն

որևէ թուղթ կստորագրեմ կամ որևէ գործողություն կանեմ: Երբ

տեսնեմ,որկատարբերակ,որիշուրջիսկապեսկարելիէխոսել ,ես

կգամևկկանգնեմայստեղ,բոլորմանրամասնություններովկներ

կայացնեմձեզ,ևդուքկորոշեք՝մենքգնո մենքայդտարբերակով

կարգավորման, թե՞ չենք գնում: Կորոշեք, որ գնում ենք, ուրեմ
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կգնանք,կորոշեք,որչենքգնում,ուրեմչենքգնա:Դուքեքբարձ

րագույն իշխանությունը և որոշողը, և սրանում որևէ կասկած չի

կարողլինել»26:

 Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կում կա ռա վա րու թյան 100 օրվա 

գոր ծու նե ու թյան ամ փոփ մա նը նվիր ված բազ մա հա զար հա վա քին 

Նի կոլ Փա շի նյա նի ե լույ թի՝ Ղա րա բա ղի հար ցին նվիր ված հատ-

վածը, հե տա գայում ՝ 44-օ րյա պա տե րազ մի պար տու թյու նից հե տո, 

դառ  նալու էր վեր ջի նիս պո պու լիս տա կան հռե տո րա բա նու թյան 

և վարած քա ղա քա կա նու թյան քն նա դա տու թյան ա ռա նցք նե րից 

մեկը։ Մարդիկ հա րց նե լու է ի ն. «Ին չո  տեր չկա նգ նե ցիր խո ստ մանդ և 

նախքան նոյեմ բե րի 9-ին Հայաս տա նի, Ադր բե ջա նի և Ռուսաստանի 

մի ջև համա  ձայ նագ րի ստո րագ րու մը այն չքն նար կե ցիր մեզ հետ»։ 

Ի րա վա ցի այս հար ցին հն չե լու է ին պա տաս խան-ար դա րա ցումեր, 

ո րոնց ա ռանց քում, ըստ է ու թյան, խոս տում ի րա գոր ծե լու անհնա  -

րի  նու  թյունը մեկ նա բա նե լն էր։ Փո րձ ար վեց հե ղա փո խու թյան ժո-

ղովրդա  կա  նու թյու նը և ընտ րու թյուն նե րում հաղ թա նա կը դա րձ   նելու 

ժո ղովր դա   վա րու թյան հեն ման կետ, սա կայն գո րծ նա կա նում հետ-

հե ղա փո խա կան հռե տո րա բա նու թյու նը և քա ղա քա կա նու թյուն նե րը 

չա րա շա հե ցին ժո ղո վրդի վս տա հու թյու նը և նրա նից ստա ցած քվե ն՝ 

դա րձ նե լով այն ըն դա մե նը հղ ման մի կե տ։ Լի նե լով չհան գու  ցալուծ-

ված ղա րա բա ղ յան հար ցի հետ ևա նք նե րի ան մի ջա կան կրո ղը՝ ժո-

ղո վուր դը ոչ մի այն չդար ձավ դրա լու ծո ղը, այլև չս տա ցավ կար ևո ր 

հար ցե րից մե կի պա տաս խա նը. ի վեր ջո ո՞րն է ղա րա բա ղյան կոն -

ֆլիկ տի լու ծումը։ Տար բեր ձևա չա փե րով ըն թա ցող գրե թե ե րես նա մյա 

բա նակ ցու թյուն նե րը մա րդ կա նց ճա կա տագ րե րի մա սին այդ պես էլ 

չդար ձան հան րային գի տե լիք, իսկ վեր ջին տա րի նե րի հան րային-

քա ղա քա կան դիս կուրս նե րը մա ցին « հո ղեր հա նձ նել-չ հա նձ նե լու», 

« դա վա ճա նի» և «ի րա կան հայ րե նա սե րի» ա րա տա վոր և դոգ մա տիկ 

շր ջա նի մե ջ։ Ժո ղովրդին ոչ մի այն չներ կայաց վե ցին ղա րա բա ղյան 

կո նֆ լիկ տի բո լոր ման րա  մաս նե րը, այլև չուր վագ ծե ցին դրա քա ղա-

26. primeminister.am. (2018, օ գոս տոս 17). ՎարչապետՆիկոլՓաշինյանիելույթըպաշտոնա
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քա կան, տն տե սա կան, մշա կու թային, տա րա ծա շր ջա նային և գլո-

բալ չա փում ե րը, բա նակ ցու թյուն նե րի սե ղա նին տա րի ներ շա րու նակ 

դրված փաս տա  թղթերի բո վան դա կու թյու նը և կո նֆ լիկ տի հան գու-

ցա լուծ ման հնա րա վոր ե ղա նակ նե րը։ 

Այս հա մա տե քս տում, ա հա, առ կախ ված պա տե րազ մը, որ ան հա-

տա կան և հան րային-քա ղա քա կան կյան քի վրա շա րու նա կա բար 

թող նում էր ա նո րո շու թյան դրոշ մը, մա րդ կա նց մղում էր փնտ րե լու 

ա մեն գնով դրա նից ձեր բա զատ վե լու, պա տե րազ մից հոգ նու թյու նը 

հաղ թա հա րե լու, այս պես կոչ ված, ար դա րաց ված ու ղի նե ր։ Փխրուն, 

կո րս վող խա ղա ղու թյու նը հնա րա վո րի նս եր կար պա հե լու և այն վերջ -

նա կա նա պես հաս տա տե լու նրա նց մղու մը մեր զրույց նե րի ա ռա նց-

քում էր, իսկ խա ղա ղու թյան ցան կու թյու նը և դրան հաս նե լու ու ղի նե րը 

պատ կեր վում է ին ա մե նա տար բեր ե ղա նակ նե րով և դիր քո րո շում-

նե րո վ ՝ տա տան վե լով սր բա զան կռ վի մա սին պատ կե րա ցում ե րից 

մի նչև զի ջում ե րի մի ջո ցով հար ցի կար գա վո րում: Հռ չա կե լով խա-

ղա ղու թյունն իբրև գե րա կա ի րա վունք և ար ժեք, փոր ձա ռե լով և ձևա-

կեր պե լով պա տե րազ մի սար սա փն ու ար հա վիր քը՝ այ դու հան դերձ, 

հան րային hա վա քա կան ըն կա լում ե րում խա ղա ղու թյան վե րջ նա-

հաս տա տու մը չէր բա ցա ռում « վեր ջին մար տը»։

 Պա տե րազ մի և խա ղա ղու թյան շուրջ դիր քո րո շում ե րը 

խարսխված է ին ինչ պես կեն սա փոր ձի, քա ղա քա կա նու թյուն ների 

և իշխող գի տե լի քի, այն պես էլ տա րա ծա շր ջա նային և հա մաշ-

խարհային ռազ մա տե նչ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ու ժի յու րա-

հա տուկ վերլու ծու թյան վրա։ Այդ վեր լու ծու թյուն նե րը հան գում է ին 

խաղա  ղությա ն՝ հան րու թյուն նե րի ցան կու թյան և պա տե րազ մի բիզ -

նե  սի բախ ման շուրջ դա տո ղու թյուն նե րի ն։ 

Առ կախ ված պա տե րազ մա կան դրու թյան հա մա տե քս տում 

խաղա ղու թյան և ա զա տու թյան ի րա վուն քը կար միր թե լի նման 

անցնում էր գրե թե բո լոր զրույց նե րում։ Այս ա ռու մով Ղա րա բա ղի 

հարցը մի այն ինք նո րոշ ման կամ տա րած քային հա րց չէ ր. խա ղա-

ղու թյան ցան կու թյու նը ձևա կե րպ վում էր իբրև խա ղա ղու թյան ի րա-

վունք, ի րա վունք, որ կա րե լի էր ձե ռք բե րել նաև պա տե րազ մի գնով, և 
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ի րավունք, ո րի ձե ռք բեր ման հա մար « հո ղեր հա նձ նե լը» մեծ մա սամբ 

հա մար վում էր ա նըն դու նե լի, սա կայն այդ կե րպ խա ղա ղու թյան գործ -

նա կան նյու թա կա նա ցու մը չէր քն նա րկ վում և մտած վում։ Այ դու հան-

դե րձ, այս տա րած ված մտայ նու թյա նը կային հա կա դր վող դիր քո-

րո շում ե ր. խա ղա ղու թյան և զար գաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը գե-

րակա էր « հո ղից» և մա րդ կային կո րուստ նե րի ց։ 

Չ նայած ի րա վուն քի ո րոշ գոյա ցա կան ըմբռ նում ե րի՝ վեր ջի նիս 

շուրջ քն նար կում ե րը կա ՛մ բախ վում է ին լռու թյան և դժ կա մու թյան, 

կա ՛մ բա ցա հայ տում է ին դրա կեն ցա ղային ա կուն քը՝ այն կա պե լով և 

նույ նաց նե լով սո ցի ա լա կան խն դիր նե րի հե տ։ 

Չ նայած ի րա վունք նե րի պա շտ պա նու թյան կար ևո րու թյան մա-

սին հռ չա կում ե րի ն՝ դրան ցից կա մա վոր հրա ժա րու մը ոչ մի այն 

պատ րաս տա կա մու թյունն էր, այլև սո վո րա կան պրակ տի կա ինչպես 

Ղարա բա ղում, այն պես էլ Հայաս տա նում։ Սե փա կան ի րա վուն քի 

զիջու մը ի հայտ էր գա լիս ա ռա վել բա րձր իշ խա նու թյուն ու նե ցո ղին 

չվ նա սե լու, նաև վա տու թյուն չա նե լու բա րոյա կան սկզ բուն քի ար դա-

րաց մա մբ։ 

Ո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով և նր բու թյուն նե րով հան դե րձ՝ 

առ կախ ված պա տե րազ մը շր ջա նա կում էր մա րդ կա նց սո ցի ա լա կան 

կյան քը ինչ պես Ղա րա բա ղում, այն պես էլ Հայաս տա նում ՝ ակն բախ 

դա րձ նե լով ռազ մա կան ո լոր տի գե րա կայու թյու նը հան րային կյան քի 

այլ ո լո րտ նե րի նկատ մա մբ։ Հատ կա պես սահ մա նա մե րձ հա մայնք-

նե րն այ սու հետ կո րց նում է ին սո ցի ա լա կան կյան քի բազ մա զա նու-

թյուն ու նե նա լու հե ռան կա րը. մի ակ կեն սաձ ևը և կեն սա պայ մա նը, որ 

մտած վում էր, « սահ մա նա պահ» հա մայնք լի նե լն էր։ 

Այս պի սո վ ՝ այս հե տա զո տու թյու նը հե տա հայաց կեր պով երևան 

է բե րում այն տա րա շե րտ ու ներ հակ ըմբռ նում ե րը, ո րո նք ձևա վոր-

վել են ղա րա բա ղյան հար ցի ե րես նա մյա խմոր ման և պատերազ մի ու 

խա ղա ղու թյա ն՝ հան րու թյու նից կտր ված քա ղա քա կա նո ւթյուն   ների, 

դրա նց շուրջ իշ խող գի տե լի քի վե րար տադ րու թյան և սե փա կան 

փոր  ձա ռու թյան ար դյուն քում։ Ուս տի Ղա րա բա ղյան երկ րո րդ պա տե-

րազ մի և դրա նից քա ղած դա սե րի հա մա տե քս տում խի ստ ան հրա-

ժեշտ է վե րա գտ նել (վե րս տեղ ծել) հան րու թյան հետ խզ ված հա ղոր-

դակ ցու թյան ե ղա նակ ներ և մե խա նի զմ ե ր՝ հաղ թա հա րե լու բա րդ 

սո ցի ալ-քա ղա քա կան հար ցե րի շուրջ քն նար կում ե րից շա րու նա կա-

բար խու սա փե լու քա ղա քա կա նու թյուն նե րը։ 

 

ԱրփիՄանուսյան
փետրվար,2021



Մարտակերտ, 2019





ձայներ պատերազմի և խաղաղության մասին


	_nv6d0q19t27m
	_av6rqcpw5mmc

